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DMSO - 250ml CUDOWNY
UZDROWICIEL
Cena

30,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

Germany

Opis produktu
DMSO - bezpieczny lek
Po wielu latach badań można powiedzieć, że DMSO ma wyłącznie pozytywne działanie, od lat 60 poprzedniego stulecia DMSO
był przedmiotem wielu badań klinicznych oraz eksperymentów. Według dr. Walkera:
Jest on siedem razy bardziej bezpieczny od aspiryny.
DMSO należy do środków, które zostały wyjątkowo dogłębnie zbadane.
W jednym z badań sprawdzono działanie dużych dawek DMSO na ludzi. Przede wszystkim chodziło o sprawdzenie, czy DMSO
jest szkodliwy dla oczu. Do badania zgłosiło się dobrowolnie 65 zdrowych więźniów z Kaliforni. Przez 14 dni wcierano w ich
skórę 80 % żel DMSO. Dawka wynosiła 1g na kilogram wagi ciała, więc zdecydowanie więcej niż normalna dawka DMSO. A
jednak i takie ilości DMSO zostały dobrze przyswojone przez wszystkich więźniów bez wyjątku.
W kolejnym badaniu druga grupa 40 zdrowych więźniów przez 3 miesiące nacierała się DMSO. Podczas badanie wielokrotnie
mierzono wszystkie parametry, takie jak: wyniki krwi, moczu, próby wątrobowe, funkcjonowanie płuc. Na różne sposoby
przede wszystkim oczy, aby stwierdzić ewentualne zmętnienie soczewek. Nie stwierdzono żadnych szkodliwych działań DMSO,
również w obrębie oczu. Badania przeprowadzał dr. Brobyn z Bainbrige Medical Center w Waszyngtonie w 1967 roku.

DMSO dla zdrowia
DMSO uznawany jest za minerał piękna, gdyż odwraca procesy starzenia
Działa jak neuroprzekaźnik w organizmie, tj. każda substancja czynna z nim powiązana zadziała kilkakrotnie szybciej i
bardziej skutecznie niż bez DMSO. Efekt można porównać trochę do sesji w dobrej saunie, po której zaleca się
stosowanie różnych smarowideł ze względu na otwierające się pory
skutecznie przenosi cząsteczki przez błonę komórkową i przechodzi przez barierę krew - mózg
odblokowuje produkcję kolagenu, która z wiekiem zanika
redukuje zmarszczki, trądzik (w tym różowaty), przebarwienia (w tym plamy posłoneczne), blizny, starcze plamy, piegi
naturalny środek przeciwbólowy i przeciwzapalny o dobrych właściwościach przeciwutleniających (łagodzi przewlekłe
bóle i wszelkie stany zapalne w organizmie)
popularny jako lekarstwo na „skrzypiące stawy”
obok MSM, boraksu, kolagenu, diatomitu i witaminy D3 stanowi remedium na wszelkie problemy związane ze stawami
i kośćmi. Odbudowuje tkankę łączną, chrząstną, przeciwdziała osteoporozie
niezwykle skuteczny na wszelkie zapalenia kości i stawów (w tym chorobę zwyrodnieniową stawów, osteoporozę,
zapalenie kaletki maziowej, zapalenie ścięgna, zapalenie pochewki ścięgna, bóle mięśniowo-szkieletowe, zespół cieśni
nadgarstka)
wzmacnia i utrzymuje w dobrym stanie mięśnie (skurcze mięśniowe w tym skurcze nóg, zespół niespokojnych nóg)
przywraca zdrowie komórek i tkanek (zwłaszcza tkanki łącznej i chrząstek)
łagodzi urazy sportowe (regeneracja), np. obrzęki kostek przy zwichnięciu
stosowany zewnętrznie przy migrenie i bólach głowy
skuteczny wobec bakterii, grzybów, wirusów i mycoplazmy
poprawia działanie układu odpornościowego i zmniejsza alergie
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dosłownie blokuje ból, gdy zastosowany na chore mięśnie lub stawy
poprawia krążenie krwi przez hamowanie tworzenia się skrzepów krwi (nadkrzepliwości), rozpuszcza nawet nowo
utworzone zakrzepy
skuteczny w ataku serca i dusznicy bolesnej (angina). Szybkie użycie DMSO w ataku serca zapobiega uszkodzeniu
mięśnia sercowego. W tych wypadkach powinny być używane raczej większe dawki
rozszerza naczynia krwionośne i poprawia pracę serca
wzmacnia tkankę łączną, zmiękcza kolagen i stymuluje gojenie się ran
jest silnym lekiem moczopędnym, bardzo skutecznym w przewlekłym zapaleniu pęcherza moczowego

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

