Arnica -luontaistuotteet: VIOL AKTIV 100 ml

VIOL AKTIV 100 ml

Happirikastettu öljy lihaksillesi -tutkittua tehoa!

Särkeekö niveliä? Kolottaako? Happirikastettu öljy lihaksillesi -tutkittua tehoa! Sopii koko perheen kivun- ja ihonhoitoon.

Arvostelu: Ei vielä arvioita
Veroton
Hinta sis.verot31,90 €
Myyntihinta 31,90 €
Alennus

Kysy tästä tuotteesta

Kuvaus

Reumaoireisiin, niveltulehduksiin, niska-ja hartiasärkyihin, migreeniin...!
Miksi VIOL AKTIV:a kannattaa käyttää?
Voimme elää muutamia viikkoja ilman ravintoa, muutamia päiviä ilman vettä, mutta ilman happea elämme vain minuutteja. Hapella on voimakas
korjaava vaikutus moniin jokapäiväisiin ongelmiimme. Se mm. nopeuttaa solujemme uusiutumista, minkä vuoksi happiterapiat ovat nykyään
suositumpia kuin koskaan.
Tukimuksia hyödyksesi:
Happi on elinehto elämälle. Tämän tiedosti voimakkaasti myös Prof. Baranger Louis Pasteur Intitute:sta Pariisissa . Tutkimuksissaan hän oli
pannut merkille, että Afrikan luonnonkansoilla oli tapana antaa kasviöljyllä täytettyjen ruukkujen seistä vuosikausia auringonvalossa ja sen
jälkeen käyttää öljyä mitä erilaisimpien vaivojen hoitamiseen ja suorituskyvyn parantamiseen. Professori Baranger oli niin innoissaan
löydöksestään, että alkoi selvittää sen vaikutusmekanismeja. Tarkan ja täsmällisen tutkimustyön tulos oli se, että tuon öljyn teho perustui
kemiallisesti tapahtuvaan happimolekyylien aktivoitumiseen.
Jatkettuaan intensiivistä tutkimustyötään, Baranger lopulta löysi ratkaisun ongelmaan, joka aluksi oli tuntunut mahdottomalta. Hän keksi tavan
sitoa happea tiettyihin orgaanisiin kasviöljyihin. Juuri tällainen hapetettu kasviöljy on Viol Aktiv:en perustana!
Aikanaan hän ratkaisi myös erään toisen salaisuuden. Tämän happirikastumisen aikana orgaaninen yhdistelmä tuotti useita linoleeni- ja
arakidonihappoja (eräs omega 6-rasvahapoista). Tämä selitti ne useat uskomattomat hoitotulokset, joita tuolla öljyllä oli saatu aikaan. Kaiken
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lisäksi Professori Baranger pystyi todistamaan, että tämä happiyhdistelmä oli vapaa radikaaleista - jotka tuhoavat orgaanista elämää.
Linoleenihapon hyödyt:
ihon solukalvot
EPA:n ja DHA:n esiaste (omega 3 -rasvahappoja)
neurologiset oireet
immunologia
Arakidonihapon hyödyt:
muodostaa prostaglandiineja (vastustuskyky/tulehdukset)
antikarsinogeenisyys
masennuksen hoito
Käyttö:
hierontaöljynä
iho-oireet
lihaskivut, krampit, reuma, tulehdukset
Vinkki: Akuutissa tulehduksessa/vammanhoidossa voit kostuttaa Viol Aktiv -öljyllä kangaspalan, jonka
sitten kiedot hoidettavalle alueelle. Peitä sitten alue muovipussilla ja aseta lopuksi ideaaliside päälle.
Anna vaikuttaa yön yli.
Parhain terveisin
Arnica:n Homeopaatit
Koostumus:
- 93% Arachis Hypogaea -kasvista puristettua öljyä, jonka happi on aktivoitu
- 7 % rosmariiniäljyä
Pakkaus / Säilytys:
30 ml ja 100 ml, säilyy huoneen lämmössä
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