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VIANOVA VIABOL

Vis Medicatrix Natura

Viabol
-Luonnon ”Superfood” -ampullit!
Energia-Elementti MEV (Mineraalit. Entsyymit, Vitamiinit)
Herkullinen piristysruiske vastustuskyvyllesi!

Via Nova VIABOL -energia-ampulleilla on suotuisa vaikutus:
• vastustuskykyyn
• antibioottikuurien jälkitilaan
• hormonaaliseen tasapainoon
• yksipuolisen ravinnon tukemiseen
• painonhallintaan
• lihaskasvuun
• stressiin
• ”talviväsymykseen” ja ikääntymisen oireisiin

Terveyttä puhtaasta Alppi-ilmastosta!
• 4 ”SUPER FOOD” -elementtiä
✴ Geleé Royal 800 mg
✴ Alppikukan siitepöly 4000 mg
✴ Propolis 80 mg
✴ Tyrnimarja -uute 75 mg
• Hiiva-autolisaatio 20 mg
• Aprikoosinsiemen -uute 30 mg
• B -vitamiinikompleksi
• Luomu -hunajaviini (17%)
• Monivitamiinikompleksi (50% RDA)

Arnica homeopatiakeskus

Vis Medicatrix Natura - Enemmän energiaa - Lisää vitaalisuutta

VIABOL
- Luonnon ainutlaatuinen sekoitus energiaa!
Via Nova Naturprodukte on yksi Euroopan innovatiivisimmista tuottajista, jonka läheinen tutkimus- ja yhteistyö
yliopistojen kanssa on tuottanut 15 huippulaatuista ja toimivaa valmistetta - ja Viabol on yksi niistä!
Via Nova Viabol sisältää kaikkia soluhengityksessämme tarvittavia entsyymejä, aminohappoja, vitamiineja, hivenaineita,
koentsyymejä ja flafonoideja. Hampurin Yliopiston Botaniikan Laitoksen tutkimusten mukaan Viabol:in nestemmäiset
ravinteet imeytyvät moninkertaisesti verrattuna puristemuotoisiin valmisteisiin. Kokeile - ja piristy!

Miksi VIABOL:ia kannattaa nauttia?
PROPOLIS - LUONNON OMA ANTIBIOOTTI
Tämä “SUPER FOOD” - elementti toimii luonnon antibioottina desinfioiden, sekä vahvistaen immuunivastetta ja
interferonituotantoa. Mehiläiskittivaha on mehiläisten lehti- ja havupuiden silmuista keräämä ja jalostama kittimäinen aine,
jonka avulla torjutaan taudit ja tuholaiset. Sen on todettu sisältävän runsaasti antiseptisiä aineita. Propolis oli virallinen
rohdos Lontoon farmakopean mukaan jo 1600 -luvulla. Aine "löydettiin" uudellen 1970 -luvulla, jolloin sen vaikutusta
alettiin vertaamaan penisiliiniin. Tutkimukset osoittavat sen stimuloivan immuunivastetta ja olevan tehokas mm.
tuperkuloosiin, pohjukkaissuolihaavaan, sekä suun ja suoliston limakalvojen ärsytystilojen hoitoon.
GELEE ROYAL - SUPERPIRISTE
Tutkimuksissa Kuningatarhyytelön on todettu kohottavan yleiskuntoa, lisäävän henkistä ja ruumiillista suorituskykyä,
parantavanmuistia, lievittävän kuukautiskipuja ja estävän seksuaalista haluttomuutta. Erityisesti työstressistä kärsivät
miehet ja vaihdevuosi-ikäiset naiset saavat "potkua" elämäänsä Geleé Royal:sta. Se myös hidastaa solujen
ikääntymistä, stimuloi hormoonituotantoa (sterolit) ja tuhoaa elimistölle vieraita mikrobeja.
ALPPIKUKAN SIITEPÖLY
Erityisesti Alppikukan siitepöly sisältää runsaasti vitamiineja, hivenaineita sekä 22 aminohappoa. Se toimii erinomaisena
immuniteettimme vahvistajana varsinkin pitkän ja pimeän talvikauden aikana Suomessa.
TYRNIMARJA - ÖLJYPITOINEN TERVEYSPOMMI
Tyrni sisältää runsaasti eri vitamiineja, kuten mm. C-, A-, F-, P-, E-, K-, B1-, B2-, B3-, B5-, ja B6 -vitamiineja, A- ja D vitamiinien esiastetta, sekä paljon kivennäis- ja hivenaineita. C -vitamiinia jopa 700 mg/100 g (20 x enemmän, kuin
appelsiinissa). Sen öljyä, josta muodostuu GLA:ta, pidetään arvokkaimpana elementtinä.
Suosittelemme:
• interferonituotannon lisäämiseen (vastustuskyky)
• kehon raskasmetallien ja ympäristömyrkkyjen poistamiseen
• haitallisten bakteerien tuhoamiseen
• väsymykseen ja stressiin
• ihon hiusten ja kynsien hyvinvoinnille
• iäkkäille suorituskyvyn tueksi
• urheilijoille (hapenottokyky, lihaskasvu palautuminen)
• unihäiriöihin
• hormoonitoiminnan tasapainottamiseen
Annostus:
• ½ ampullia 1 - 2 kertaa päivässä. Sairausjaksojen (esim. flunssaepidemia) aikana voit nauttia jopa 3 ampullia
vuorokaudessa (6 x 1/2 ampullia). Ravista ampullia perusteellisesti ennen nauttimista. Anna liuoksen vaikuttaa suussa
vähintään minuutin ennen nielaisua (tehostaa imeytymistä ja suun limakalvojen desinfiointia).
Pakkaus / Säilytys:
• 10 / 20 ampullia a´15 ml, säilytys huoneen lämmössä.
Tilaukset:
• Arnica Homeopatiakeskus
09-466 619
• www.homeopaatti.com/tilaukset
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