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Casinovita b 17 150 cps
MEDICINAS

Supliment alimentar.

Ingrediente/capsula:
Pudra din extract de samburi de caisa (Prunus armeniaca) - 350 mg.

Un tratament naturist pentru cancer, ce vine în ajutorul a milioane de oameni diagnosticate cu
afecțiuni oncologice este, fără îndoială, Casinovita B17(vitamina b17). Fiind realizat din extract de
sâmburi de caisă, care au un aport bogat de amigdalină, o substanță recunoscută pentru
proprietățile revoluționare de a lupta natural împotriva acestei maladii iar la nivel mondial a fost
descoperită de cercetători ruși încă de foarte mulți ani. În țara noastră este disponibilă acum și deja
ajută foarte mulți pacienți și medici să obțină cele mai bune rezultate.

Așadar Casinovita B17 este un remediu eficient în a preveni apariția cancerului, dar și de a  ajuta
organismul în această boală tot mai răspândită în rândul tinerilor și al copiilor, întrucât amigdalina
ajută la refacerea țesutului bolnav, tratează diferite infecții și bacterii și, mai mult de atât, ajută la
menținerea sănătății organelor interne, în special a ficatului și a inimii.

De asemenea, în conținutul sâmburilor de caisă se regăsește și celuloză și pectină, motiv pentru care
Casinovita B17 poate fi utilizată și pentru a trata constipația, întrucât îmbunătățește tranzitul
intestinal.

Casinovita B 17 - Ce conține și ce proprietăți are asupra organismului uman

Amigdalina este ingredientul activ din vitamina B17 și ajută la tratarea și prevenirea unor tumori,
dar și celule canceroase, întrucât induce fenomenul de apoptoză, un mecanism de moarte celulară
programată, astfel că ajută la prevenirea multor forme de cancer. Ba mai mult, grație antioxidanților
pe care-i conține, dar și vitaminelor A, C și E, ajută la eliminarea celulelor canceroase din organism.

De asemenea, Casinovita B17 este recomandată și persoanelor diagnosticate cu hipertensiune
arterială, întrucât ajută la reglarea tensiunii arteriale și, de asemenea, ajută la prevenirea
afecțiunilor cardiovasculare. În plus, reglează nivelul de colesterol din sânge și tratează durerile
provocate de artrită.

Printre altele, Casinovita B17 întărește sistemul imunitar și ajută la prevenirea infecțiilor. Ba mai
mult, conform unui studiu de specialitate realizat de oamenii de știință, amigdalina este eficientă
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pentru stimularea sistemului imunitar, în sensul că ajută la sporirea celulelor albe din sânge de a
ataca celulele dăunătoare. Stimulează, printre altele, și funcția hepatică și ajută la eliminarea
celulelor dăunătoare.

Vitamina B 17 este recunoscută, de asemenea, pentru eliminarea toxinelor din organism, motiv
pentru care acest supliment alimentar ajută la întărirea acestuia pentru a face față bolilor, întrucât
ridică tonusul. Este cel mai căutat tratament naturist împotriva cancerului iar pacienții pot urma
acest supliment în paralel și cu terapiile convenționale deoarece este natural și nu există
contraindicații.

Casinovita B17 poate fi administrată și copiilor și adulților, conform experților în medicină
naturopată, doza recomandată fiind de o capsulă ori o jumătate de capsulă, în cazul prichindeiilor ori
de 3-5 capsule, în cazul persoanelor adulte. Cura cu Casinovita B17 atunci când este vorba de cancer
se urmează minim câteva luni pentru a obține cele mai bune rezultate.


