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Elérhetőség: tuzoltosagfured@t-online.hu

06-87/580-119

7
A bennünk élő

tűz

A KOROLEN bioinformációs csepp kiemelten támogatja a
vérképzést, segít megelőzni a szív és érrendszeri betegségeket,
az érelmeszesedést, a szívinfarktust és az agyér-betegségek
kialakulását. Az érfalak erősítésén túl segíti az aranyér gyógyulását
is. A KOROLEN hozzájárul a vérnyomás normalizálásához. Ez
utóbbival kapcsolatban sok pozitív visszajelzés érkezett a klubba,
ezek közül kiemelek egyet. Az egyik klubtagunk már néhány éve
rendszeresen vérnyomáscsökkentőt szedett. Mivel az Energy más
termékeivel már volt pozitív tapasztalata, így bátran kezdte el
szedni a KOROLEN-t, bízva abban, hogy idővel talán elhagyhatja a
gyógyszert. Nagyjából 1 1,5 üveg csepp elfogyasztása után már nem
is kellett szednie a tablettát, mert a vérnyomása szépen beállt arra
az értékre, ami neki megfelelő volt. Ez már évekkel ezelőtt történt,
és azóta is a KOROLEN a „hivatalos” vérnyomáscsökkentője. Ez
a gyógynövény csepp jótékonyan hat a stresszre, az idegességre,
a fáradtságra, a szorongásra, a túlterheltség okozta feszültségre,
alvászavarokra. A lélek és az érzelmek területén a szív és a vékonybél
problémái a következő tüneteket produkálhatják: lelki nyugtalanság,
érzelmi labilitás, eltúlzott érzelmi reakciók, barátkozási nehézségek,
depresszió, alvászavar, emlékezetzavar, feledékenység, a melegtől
való idegenkedés. Ezek az érzések és hangulatok negatív irányba
tolhatják el a szív és a vékonybél működését. A KOROLEN ezekben
az esetekben használható a harmonizálás elérésére.
Lívia, az Ön
gyógynövényszakértője
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Minőségi fenyőbútorok
hazai és külföldi gyártóktól,
rövid szállítási határidővel, kedvező áron!

