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Colon HyperDetox 7 pl
VITAMUNDA

Cunoasteți faptul că, de-a lungul anilor, o persoană
poate acumula în intestine între 2,5 și 11 kg de
reziduuri metabolice?

Comunitățile de bacterii patogene din intestinul uman (subțire și gros) își creează aderență la o
anumită suprafață (perete intestinal), după care generează o matrice din polizaharide (biofilm) și
înglobează în structura sa proporții variabile din unele elemente care ajung în tractul intestinal,
precum calciul, magneziul, fierul, sau alte minerale disponibile, inclusiv metale grele precum
mercurul.

Această fortăreață care căptușește peretele intestinal devine o barieră care îngreunează absorbția
și metabolizarea nutrienților, sufocă mucoasa intestinală, degradează pereții intestinali și
stopează proliferarea bacteriilor bune care ne pot asigura digestia adecvată a alimentelor
și echilibrul tractului digestiv.

Prin degradarea pereților intestinali se crează breșe prin care toxinele și bacteriile ajung direct în
fluxul sanguin, răspândindu-se în întregul organism. Într-o astfel de situație putem vorbi de
permeabilitate intestinală. Ca și consecință directă, în acest stadiu, sistemul imunitar ajunge
să fie grav afectat.

Toate simptomele și afecțiunile precum:

Durerile de stomac, crampele, balonările, constipația, dezvoltarea praziților intestinali,
problemele digestive, sindromul intestinului iritabil, oboseala cronică, boli autoimune,
alergiile, afecțiuni ale gâtului și ale nasului, prezența inflamației la nivelul organismului
(oriunde ar exista aceasta), afecțiuni ale pielii (oriunde ar exista acestea), reacții adverse la
produsele alimentare, scaune moi sau constipație, si nu în ultimul rând cancerul de colon și
cancerul de pancreas – pot fi cauzate de o sănătate precară a intestinelor, datorată acumulării de
toxine și biofilm la nivelul lor.

Vitamunda Colon HyperDetox acționează prin îndepărtarea completă a biofilmului și a reziduurilor
metabolice acumulate în intestine.
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Biofilm bacterian patogen eliminat cu Vitamunda Colon HyperDetox

Bacteriile nocive formează un biofilm dens în intestine, mai ales în colon. Dezvoltarea biofilmului
poate cauza sindromul intestinului iritabil, sindromul intestinului permeabil, hipersensibilitatea
alimentară și alergiile. De aceea este foarte importantă eliminarea biofilmului dăunator din
organism.

Observațiile clinice au arătat că sindromul de intestin iritabil (SII) este asociat cu prezența
biofilmelor intestinale bacteriene: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28942174

Majoritatea produselor de detoxifiere intestinală au ingrediente ce provoacă efect abraziv sau iritant
și, prin urmare, pot cauza crampe și diaree. Pe lângă faptul că aceste produse pot conduce la efecte
secundare neplăcute, nu s-a demonstat că sunt cu adevarat eficiente în înlăturarea biofilmului
patogen.

Printre componentele principale care conlucrează la eficiența și confortul folosirii Vitamunda
Colon HyperDetox, se numără:

Fibrele fermentate din scoarța arborelui Oil Palm (palmier de ulei), care au capacitatea
de a penetra adânc biofilmul toxic, permeabilizându-l și umezindu-l din interior. În acest fel
biofilmul se detașează și se elimină din organism cu ușurință, fără crampe sau dureri.
Pudra de bame (Abelmoscus esculentus) umezește mucoasa intestinală, astfel încât aceasta,
după eliminarea biofilmului, să-și poată recăpăta sănătatea și funcționalitatea optimă. Este o
etapă absolut necesară deoarece poluarea cauzată de către biofilmul toxic a deshidratat și
infectat mucoasa intestinală.
Chlorella Pyrenoidosa este un superaliment bogat în nutrienți, printre care se numără
proteinele (toți cei 9 aminoacizi esențiali), întregul grup de vitamine B, inclusiv vitamina B12,
vitamina C, vitamina E, fier, zinc, cupru, potasiu, calciu, acid folic, omega 3. Este un excelent
chelator al metalelor grele, un puternic antioxidant și detoxifiant natural al organismului.
Substanțele nutritive (minerale, vitamine și Omega 3) necesare unei alimentații optime, care
sa acopere nevoia de hrană a corpului și să inducă o stare de bine și de confort pe toată
perioada curei.

Detoxifierea intestinală cu Vitamunda Colon HyperDetox contribuie la:

Menținerea sănătății și funcționalității intestinale;
Susținerea proceselor digestive;
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Detoxifierea profundă a intestinului subțire și a colonului prin eliminarea biofilmului
bacterian patogen;
Chelarea metalelor grele rămase stagnante în intestine;
Absorbția optimă a apei și a nutrienților în organism;
Reglarea tranzitului intestinal;
Echilibrarea metabolismului;
Refacerea mucoasei intestinale;
Dobândirea vitalității și a stării de bine;
Susținerea funcționalității vezicii biliare, a ficatului și a rinichilor;
Echilibrarea mediului intestinal după tratamentul cu antibiotice;
Reducerea infecțiilor intestinale și a acțiunilor patogene ale bacteriilor cauzatoare de
constipații, diaree sau balonare;
Profilaxia unei game largi de afecțiuni cronice;
Scăderea naturală în greutate;
Refacerea florei intestinale și a echilibrului enzimatic;

Alte beneficii unice: Nu are efect laxativ, nu provoacă diaree, iritații sau dureri abdominale.
Senzația de eliminare este una firească și nu produce disconfort fizic.

După finalizarea programului de detoxifiere intestinală este recomandată repopularea
echilibrată a microbiomului intestinal cu probioticul Vitamunda Superflora.

Cu toate că se obțin rezultate deosebite și după o singură zi de detoxifiere, pentru
asigurarea eliminării complete a biofilmului patogen și a deșeurilor metabolice este
recomandată parcurgerea programului de detoxifiere conceput pentru 3 zile
consecutive.

Programele de 6 și 12 zile sunt destinate în principal persoanelor care, pe lângă o
detoxifiere intestinală profundă, doresc să cunoască potențialul programelor de a induce
scăderea în greutate într-un mod extrem de eficient.

Cu toate acestea, luarea în greutate este de multe ori cauzată de o digestie și absorbție
deficitare, ca urmare a prezenței biofilmului și/sau a reziduurilor metabolice care se adună și
rămân blocate în instine, astfel este posibilă scăderea în greutate și după cura de 3 zile,
perioadă în care se va elimina complet biofilmul bacterian patogen și se va reface
echilibrul intestinal.

De asemenea, în funcție de alimentația, stilul de viață și a factorilor de mediu, pentru
întreținerea efectelor benefice, se recomandă repetarea programului ColonHyperDetox o
data la 6 sau la 12 luni.

» În timpul programului de detoxifiere se recomandă consumul separat, între shake-
uri, a 2 litri de apă pe zi. Apa hidratează fibrele și facilitează eliminarea biofilmului
(pentru detalii click aici).
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Compoziție:

Wake-up și Night Shake (2 plicuri x 7 g): grâu încolțit pulbere (de origine bio), complex
multienzimatic

Meal shake (3 plicuri x 25 g): fibre din scoarța arborelui Oil Palm (palmier de ulei) pulbere,
proteină din mazăre pulbere, FOS inulină (prebiotic), bame pulbere, orez roșu pulbere, gumă
guar, fructe de mango pulbere, vanilie pulbere.

Snack shake (2 plicuri x 8 g): morcov pulbere, fructul pasiunii pulbere, proteină din mazăre
pulbere, Chlorella Pyrenoidosa pulbere, bame pulbere, Omega-3 pulbere.

Nu conține: coloranți, conservanți, alcool, arome sintetice, zahăr, organisme modificate
genetic, amidon, gluten, derivați din carne și lapte, drojdie sau soia.

Prezentare: cutie cu 7 plicuri pentru 7 shake-uri pe zi

Producător: Vitamunda, Olanda

Precauții:
A nu se utiliza de către femeile însărcinate sau care alăptează și de către copiii cu vârsta sub
10 ani;
A nu se utiliza de către persoanele cu ocluzie și atonie intestinală, sau de către persoanele
cărora li s-a efectuat colostomie;
A nu se utiliza de către persoanele diagnosticate cu rectocolită ulcerohemoragică;
În cazul persoanelor suspecte sau diagnosticate cu sindrom de intestin iritabil, boli inflamatorii
intestinale precum boala Crohn sau colita ulcerativă, afecțiuni tumorale, utilizarea se poate
face doar la recomandarea și supravegherea medicului;
A nu se lăsa la indemâna şi la vederea copiilor mici. A se păstra în ambalajul original, la loc
uscat, ferit de razele soarelui;
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A nu se utiliza de către persoanele cu alergie sau sensibilitate la oricare dintre ingrediente;
A se păstra ferit de căldură și umiditate în ambalajul original;
Un supliment alimentar nu este un substitut pentru o dietă variată și echilibrată și un mod de
viață sănătos;
Informațiile prezentate au scopul de a oferi suport practicienilor din domeniul sănătății. Vă
rugăm să urmați sfatul unui medic în cazul unor probleme de sănătate.

Certificat de notificare emis de Ministerul Sănătății prin CRSP Iași – seria AD nr.
1550/20.06.2019.
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