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Favidren limf 200 ml FAVISAN

Ingrediente: apă, alcool (96°), amestec din plante
(părți aeriene de : Sulfină/Melilotus officinalis,
Busuioc/Ocimum basilicum - 50%, rădăcină de
Brustur/Arctium Lappa - 20%, flori de: Trifoi
roșu/Trifolium pratense, Salcâm/Robinia
pseudacacia, Gălbenele/Calendula officinalis - 20%,
semințe de Schinduf/Trigonella foenum graecum -
10%). Conține alcool 15%.

Mod de utiilizare: 1 linguriță de 2 ori/zi ca atare
sau diluat cu apă, între mese

Sistemul limfatic este o componentă a sistemului
imunitar și acționează ca un sistem de canalizare în

miniatură. Când sistemul limfatic devine lent, nivelul de oxigen va fi scăzut, mediul intern va fi toxic
și va influența negativ toate celulele corpului. se acumulează apă în țesuturi iar deșeurile rezultate
în urma metabolismului nu sunt îndepărtate, împiedicând alimentarea corespunzătoare a celulelor
cu nutrienți și oxigen. Un flux limfatic toxic produce limfa îngroșată, vinovată de apariția durerilor,
celulitei, obezității, tulburărilor degenerative. Poate contribui chiar la formarea tumorilor.
O curățare regulată a sistemului limfatic este necesară, altfel organismul se va îneca în propriile
deșeuri și vor apărea blocaje ale ganglionilor limfatici, care vor reduce capacitatea organismului de
a rezista la boli.

Simptomele unui sistem limfatic lent:
- incapacitatea de a lupta împotriva infecțiilor și bolilor
- infecții recurente, boli care recidivează
- oboseală permanentă care nu trece prin somn și odihnă
- umflarea ganglionilor limfatici (poate anunța limfom, leucemie, boli autoimune)
- umflarea splinei
- pietre la amigdale
- mâncărimi pe corp care nu sunt cauzate de iritații sau boli de piele
- transpirații excesive
- tensiune arterială sistolică mare, boli de inimă
- alergii și sinuzită
- mărirea prostatei
- eczeme ale pielii și vindecarea lentă a rănilor
- balonare
- umflarea gleznelor sau ochi umflați
- dureri de cap și de spate
- dificultăți respiratorii nocturne
- inflamații ale urechii
- probleme de echilibru
- furnicături la nivelul extremităților
- urinare nocturnă frecventă
- probleme cu digestia grăsimilor
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- luarea în greutate și dificultatea în pierderea kilogramelor în exces

 

 


