Zdraví : Joyful – 30 kapslí

Joyful – 30 kapslí

Joyful je ?ist? rostlinný produkt pro zlepšení nálady, pomáhá p?i depresích, napomáhá vytvá?et pocit št?stí, rozvíjí dobrou náladu, uvol?uje a
zahání pocit strachu, cítíte se dob?e, podporuje sexuální chu?, v Asii je známý také jako zachránce vztah?.

Hodnocení: Nehodnoceno
Cena
479,00 K?
479,00 K?
31,34 K?

Dotaz na produkt

Popis
Sklenice je poloplná, ne poloprázdná. Co se d?je v mozku p?i depresích, nedokážou v?dci dodnes zcela p?esn? ?íct. Nerovnováha chemických
látek v mozku, kterými jsou serotonin a noradrenalin, je
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z?ejm? d?vodem k bezvýchodnému zoufalství. Tyto takzvané hormony nálad p?enášejí v mozku informace z jedné bu?ky do druhé.
Jelikož má medikamentózní lé?ba antidepresivy za následek ?etné negativní vedlejší ú?inky, vypátrali jsme pro vás rostlinnou alternativu z
thajské džungle a chceme vám tak nabídnout jedine?nou možnost p?írodní lé?ivé metody. Rostlina (Mucuna Pruriens) Joyful (Mamuiy Seed) je
pro nás Evropany nová, ale v Asii tato bylina už 5 000 let zlepšuje náladu, zahání úzkostné stavy a lé?í deprese. Vyzkoušejte lé?ivé byliny z
Asie a budete p?ekvapeni, jak vám pomohou. V Asii je tato bylina nazývána také zachránce vztah? a je ?asto podávána, když už je manželství
v pokro?ilém stadiu a vkradla se do n?j každodenní všednost zabíjející lásku. Krom? toho podporuje na rozdíl od chemických antidepresiv také
sexuální chu?.
Dávkování: Ráno zapijte 2 kapsle dostate?ným množstvím vody nebo v p?ípad? pot?eby zvyšte dávku až na 4 kapsle. Dávku lze znovu upravit,
pokud to bude vaše nálada umož?ovat.
Neužívejte tento p?ípravek v t?hotenství a p?i kojení.
Informace k vašemu životnímu postoji: Žádný ?lov?k není perfektní a i vy smíte d?lat chyby. Zkuste využít svých chyb k tomu, abyste se pou?ili a
ud?lali p?íšt? v?ci lépe. Zkuste vid?t t?žkou situaci vždy z pozitivní stránky (pokud je to možné). Akceptujte vlastní hranice a hranice ostatních.
Pe?ujte o svoje partnerství a svoje kamarádství a bu?te si v?domi toho, že „vynaložená práce“ je v tomto ohledu dobrou investicí. Neplýtvejte
svou energií kv?li v?cem nebo úmysl?m, které nem?žete svými zkušenostmi sami ovlivnit. Když narazíte na své hranice, stanovte si priority,
sestavte si písemný plán, abyste využili sv?j ?as optimáln?, a naplánujte si také ?as pro odpo?inek.
Složení: Mamuiy Seed (Mucuna pruriens) je název rostliny Vitaminy, stopové prvky, sekundární rostlinné látky, omega-3 mastné kyseliny a LCarnitin
Použití
Poskytuje velmi mnoho energie, aktivuje obnovu bun?k, p?sobí proti alergiím, podporuje spalování tuk?, p?sobí proti stárnutí, ?istí krev a o
obsažené látce Camellia sinensis se tvrdí, že by m?la dokonce bránit r?stu rakovinových bun?k.
Užívání: ráno 2 kapsle zapít dostate?n? vodou, podle pot?eby m?žete zvíšit dávku až na 4 kapsle denn?. A podle pot?eby dávku zase snižovat.
Vedlejší ú?inky: nejsou žádné známé. Nedoporu?uje se brát v t?hotenství a dob? kojení.
P?vod: Thajland

Hodnocení
Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.
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