VERMOPROBIAN
Produkt navodí klid, rovnováhu těla a mysli v souladu s přírodou. Nesoustředíme se jako klasická
medicína na odstraňování následků, ale řešíme příčiny všech zdravotních obtíží. Předávám e
tímto starobylé vědomos ti našich předků, kteří moudrost a sílu přírody běžně používali.

U:lfVÁNf PAfPRAVKÚ VERMO A PROBIAN
Lidský organismus je nutné nejdříve dokonale očistit, zbavit Jej všech parazitů a toxických
bakterií. V této fázi probíhá komplexní detoxikace organismu - užívají se přípravky VERMO
a PROBIAN, které zlepšují funkci střev a obnovují střevní mikroflóru . Střevní mikroflóra je pro náš
imunitní systém velmi důležitá, bez zdravé mikroflóry nemohou naše střeva fungovat správně.
Zdravá a dobře pracující střeva jsou základem našeho zdraví - přes střeva se vstřebávají
důležité živiny a vilamíny. Při náročném vývoji se nám podařilo vytvořit vynikající probiotický
přípravek, který je lvořen 1O probiotickými kulturami.
Nejdříve se užívá přípravek Vermo (1 Otmavých kapsl0, které tělo zbaví parazi tů a plísní. V této
fázi očistné kúry dojde k oslabení prebiotické kultury, kterou obnoví následné užívání přípravku
PROBIAN (1 O světlých kapsl0. Kapsle tedy neužívejte najednou, ale postupně.
VERMO - 1O tmavých kapslí
VERMO působí při přítomnosti parazitů a plísní. Je účinným přípravl<e m k vyhoš tění
a likvidaci vnitřních parazitů a odstranění plísní ze střevního aparátu. Obsahuje pečlivě vybrané
látky, jejichž účinek je dlouhodobě známý.
Přípravek

Složení pfípravku VERMO:
Tymián obecný (Thymus vulgarls), Saturejka zahradní (Satureja hortensls), Cemucha sotá (Nlgolla
satíva), Hřebíčkovec vonný (Caryophyllus aromatlcus), Ornan pravý (lnula holonlurn), Z67vor
obecný (Zlngiber of1icinale), Kurkuma setá (Curcuma longa), Ořešák čemý (Jualans Nlgra).
Doporučené dávkování: 1 - O- 1
Užívají so 2 kapsle denně - 1 ráno a 1 večer. u, ívá se ráno na lnčno půl hodiny přod Jídlom a vočor
před spaním. Po užití pfípravku večer Již riopřljímojte žódnou polravul Ból,om užívéní přípmvku, Z>/1/Š·
te pfl]em tekutin cca o 1 litr donně. Toto dávkování Jo vhodné pro děti 3 - 1Olot o dospóló do 65 kg.
Mo! né u! ltf pfípravku VERMO:
• pomáhá při střevních problémech
• podporuje obranyschopnost organismu, vhodný při porucl,óch Imunitního systómu
• působí proti širokému spektru bakterii, µlísní a parazi tů v l~lo, při očistě od no1ódouc /ch
parazitů, virů a plísní
• vhodný při obnoven/ střevní mikroflóry, při boleslech břicha , s třev, Lácpě č:i průjmech
• omezuje tvorbu aftů a oparů , pomáhé při lupénce, el<2émech a alergiích
• při detoxikaci organismu
• doporučujeme při nedostatku vllamínů - upravuje stfovnf mikroflóru a napomtthá tok lor,~ímu
vstřebává ní vitamínů a fivln z potravy I z potravinových doplťlků
• pfl 1ónótech dásní, mandlí, 1ápachu 1 úst, čepect1 na mandlích, plicních o dýchacích
políi /ch, košll n nact1laLoní
• vhodný prl histaminové lnloleroncl a kronově nemoci
• vt1ocJný pro ob8 partnery přod plánovaným rodióovstv/m

