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UrinoDren, Deuron, Autoimun - detoxikace
ledvin

1 177,00 Kč
972,73 Kč bez DPH

Popis
Detoxikační kúra – UrinoDren + Deuron + Autoimun

Brožura Abeceda detoxikace lidského těla ZDARMA.
Optimalizuje tyto stavy:
●
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●
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●
●
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Problémy s candidou
Pískání v uších
Odhalování krčků zubů
Gynekologické obtíže
Poruchy menstruace
Bolesti v bedrech
Ztuhlá šíje
Pálení, bolestivé močení
Sexuální poruchy

Ledviny nejvíce oslabuje emoce strachu. Problémy úzce souvisí i s poruchami pohlavních orgánů.
Detoxikace orgánů okruhu ledvin s kúrou složenou z přírodních doplňků stravy Joalis – UrinoDren
+ Deuron + Autoimun optimalizuje stavy, jako jsou gynekologické obtíže, poruchy menstruace či
bolestivé močení.
●

●

Joalis UrinoDren je přírodní doplněk stravy, který přispívá ke správné funkci ledvin a močových
cest. Obsahuje brusinku obecnou, která navozuje normální funkci močových cest a podporuje
přirozenou obranyschopnost organismu.
Joalis Deuron, přírodní kapky (doplněk stravy) přispívající k normální funkci močového systému
s bylinnými výluhy. Například bříza bělokorá podporuje normální funkci ledvin, oves setý navozuje

●

hormonální rovnováhu.
Joalis Autoimun je přírodní doplněk stravy přispívající k normální funkci imunitního systému.
Kromě bylinek obsahuje také vitamin B6, který podporuje nervovou soustavu a snižuje míru únavy
a vyčerpání.

Složení :
UrinoDren - 20% ethanol, směs rostlinných macerátů: brusnice brusinka - list (Vaccinium
vitisidaca), vrbovka malokvětá - nať (Epilobium parviflorum), vřes obecný - nať (Calluna vulgaris).
Deuron - 20% ethanol, směs rostlinných macerátů: bříza bílá - list (Betula pendula), oves setý - nať
(Avena sativa), kopřiva dvoudomá - nať (Urtica dioica), slivoň trnka - plod (Prunus spinosa), jitrocel
kopinatý - list (Plantago lanceolata).
Autoimun - 20% ethanol, směs rostlinných macerátů: rosnatka okrouhlolistá - nať (Drosera
rotundifolia), hořec žlutý - kořen (Gentiana lutea), jitrocel kopinatý - list (Plantago lanceolata),
smetánka lékařská - kořen (Taraxacum officionale), pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6)
cyanokobalamin (vitamin B12).
Abeceda detoxikace lidského těla
Jako bonus získáte knihu Abeceda detoxikace lidského těla zcela ZDARMA. Nové vydání brožury
Vladimíra Jelínka obsahuje nové rozdělení preparátů a přináší ucelený pohled na detoxikační metody
C. I. C. Úvod do problematiky detoxikace. Seznámení s rozdělením toxinů. Vysvětlení orgánových
okruhů čínského pentagramu. Zařazení obtíží dle čínského pentagramu. Kazuistiky.

Užívání:
Doporučené dávkování: 2x denně 10 kapek, není-li doporučeno jinak. Použití: 20 minut před užitím a
po užití nejíst, nekouřit, nepít žádné nápoje kromě čisté vody. Pokud užíváte současně více preparátů
Joalis, je nutné mezi užitím dodržovat pauzu 1 min. Nepoužívat kovovou lžičku.
Uchovávání: skladujte při teplotě od 5 do 25° C. Preparát by neměl být vystaven přímému
slunečnímu záření ani silnému elektromagnetickému poli. Neskladujte jej proto ve vzdálenosti méně
než pět centimetrů od mikrovlnné trouby, lednice, televize, mobilního telefonu apod. Obsah
preparátu nesmí přijít do styku s kovy a aromatickými potravinami.

Upozornění:
Přípravek není určen pro děti. Tento přípravek není lék a nemůže proto nahradit léky předepsané
lékařem. Není určeno jako náhrada pestré a vyvážené stravy. Nepřekračujte doporučené dávkování.
Ukládat mimo dosah dětí.
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