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. Předáváme
tímto starobylé vědomosti našich předků, kteří moudrost a sílu přírody běžně používali.
UŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ 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 vitamíny. Při náročném vývoji se nám podařilo vytvořit vynikající probiotický
přípravek, který je tvořen 10 probiotickými kulturami.
Nejdříve se užívá přípravek Vermo (10 tmavých kapslí), které tělo zbaví parazitů a plísní. V této
fázi očistné kúry dojde k oslabení probiotické kultury, kterou obnoví následné užívání přípravku
PROBIAN (10 světlých kapslí). Kapsle tedy neužívejte najednou, ale postupně.
VERMO – 10 tmavých kapslí
Přípravek VERMO působí při přítomnosti parazitů a plísní. Je účinným přípravkem k vyhoštění
a likvidaci vnitřních parazitů a odstranění plísní ze střevního aparátu. Obsahuje pečlivě vybrané
látky, jejichž účinek je dlouhodobě známý.
Složení přípravku VERMO:
Tymián obecný (Thymus vulgaris), Saturejka zahradní (Satureja hortensis), Černucha setá (Nigella
sativa), Hřebíčkovec vonný (Caryophyllus aromaticus), Oman pravý (Inula helenium), Zázvor
obecný (Zingiber officinale), Kurkuma setá (Curcuma longa), Ořešák černý (Juglans Nigra).
Doporučené dávkování: 1 – 0 – 1
Užívají se 2 kapsle denně – 1 ráno a 1 večer. Užívá se ráno na lačno půl hodiny před jídlem a večer
před spaním. Po užití přípravku večer již nepřijímejte žádnou potravu! Během užívání přípravku, zvyšte příjem tekutin cca o 1 litr denně. Toto dávkování je vhodné pro děti 3 – 10 let a dospělé do 65 kg.
Možné užití přípravku VERMO:
• pomáhá při střevních problémech
• podporuje obranyschopnost organismu, vhodný při poruchách imunitního systému
• působí proti širokému spektru bakterií, plísní a parazitů v těle, při očistě od nežádoucích
parazitů, virů a plísní
• vhodný při obnovení střevní mikroflóry, při bolestech břicha, střev, zácpě či průjmech
• omezuje tvorbu aftů a oparů, pomáhá při lupénce, ekzémech a alergiích
• při detoxikaci organismu
• doporučujeme při nedostatku vitamínů – upravuje střevní mikroflóru a napomáhá tak lepšímu
vstřebávání vitamínů a živin z potravy i z potravinových doplňků
• při zánětech dásní, mandlí, zápachu z úst, čepech na mandlích, plicních a dýchacích
potížích, kašli a nachlazení
• vhodný při histaminové intoleranci a kronově nemoci
• vhodný pro oba partnery před plánovaným rodičovstvím

PROBIAN – 10 světlých kapslí
PROBIAN je přípravek účinkující převážně na střeva a trávicí ústrojí. Jedná se o výborné
a účinné probiotikum. Regeneruje střevní mikroflóru a má blahodárný vliv na správný chod
celého organismu. Obsahuje deset probiotických kultur – jde o jedno z nejúčinnějších
probiotik na trhu.
Složení přípravku PROBIAN:
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei, Lactobacillus
plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Bacillus coagulans, Bifidobacterium bifidum,
Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve, Bacillus coagulans.
Doporučené dávkování: 1 – 0 – 1
Užívají se 2 kapsle denně – 1 ráno a 1 večer. Užívejte s jídlem! Během užívání přípravku, zvyšte
příjem tekutin cca o 1 litr denně. Toto dávkování je vhodné pro děti 3 – 10 let a dospělé do 65 kg.
Možné užití přípravku PROBIAN:
• napomáhá při regeneraci střevní mikroflóry porušené antibiotiky, léky, stresem nebo nezdravým životním stylem
• snížení výskytu nežádoucích mikroorganismů ve střevech, při plísních v organismu a ve střevech
• napomáhá při poruchách psychiky, stresu a pocitu úzkosti, zmírnit únavu a pocity vyčerpanosti
• při poruchách imunitního systému, alergiích, pomáhá správnému vstřebávání živin z potravy
• poruchy vyprazdňování, průjmy a zácpy, těžkosti po jídle, nadýmání a plynatost
• omezení výskytu hnilobných bakterií ve střevech
• vhodný při histaminové intoleranci a kronově nemoci
Nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány. VERMOPROBIAN nemá kontraindikace na léčiva.
Je vhodné detoxikaci neprovádět při jaterních a žlučníkových problémech, dále při
poruchách srážlivosti krve, v těhotenství a při kojení, užívání případně konzultujte
se svým lékařem.
V přiměřeném množství nevadí kombinace očistné kúry s alkoholem, vše je čistě
na přírodní bázi.
Upozornění:
Není určeno pro děti do 3 let. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není
určen k používání jako náhrada pestré stravy.
Způsob skladování:
Ukládejte mimo dosah dětí! Uchovávejte uzavřené, v suchu, mimo dosah přímého slunečního
záření, při teplotě 10 – 25 °C. Chraňte před teplem, světlem, mrazem.
TENTO VÝROBEK JE SCHVÁLEN JAKO DOPLNĚK STRAVY. NENÍ LÉKEM, NELZE
JEJ ZA PŘEDEPSANÉ LÉKY ZAMĚŇOVAT A NEMÁ SCHVÁLENÉ LÉČIVÉ ÚČINKY.
Výrobce:
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