Vancouver Island Ormus | 100% Természetes Tengeri Monoatomos Ásványi Étrend-kiegészí

100g krém + 5g por

Vásárolja meg a 100g-os krémet és az 5g-os port egyben és spóroljon 11%-ot!

Értékelés: Még nincs értékelve
Ár
Ár kedvezménnyel31150 Ft
Fogyasztói ár: 31150 Ft
Kedvezmény-3850 Ft

Tegye fel kérdését a termékr?l

Leírás
Ez a krém egy hatszor koncentráltabb változata a V.I.O. Ormus folyékony ásványianyag kivonatának. Ez egy egyedülálló és sokoldalúan
felhasználható krém, melyet szabadalmaztatott Atomos Szétválasztó eljárással hoztunk létre. Csak és kizárólag a legmagasabb min?ség?
induktív tápanyagokat tartalmazza.
A Vancouver Island Ormus tengervízb?l kinyert étrend-kiegészít? krém alapja 100%-os tiszta óceáni ásványok, amelyeket a kanadai Vancouversziget nyugati partjáról nyerünk. Termékünk ásványi anyagokat, nyomelemeket és makro tápanyagokat tartalmaz, amelyek hozzájárulhatnak a
szervezetünk megfelel? m?ködéséhez. A cink a szervezet antioxidáns védekez? rendszerének egyik fontos eleme. Az étrend-kiegészít? nem
helyettesíti a változatos étrendet!
Összetev?k: desztillált víz, cink, magnézium, kalcium, vas, réz, mangán, kálium, szelén, molibdén
100%-ban természetes. GMO-mentes. Allergénmentes. Vegán. El?állítása fenntartható forrásból történik. Hozzáadott tartósítószert
nem tartalmaz. Növények és állatok számára is egyaránt biztonságos.
Az Ormus Óceáni Ásványianyag krém szavatossági ideje korlátlan, szájon át történ? fogyasztása biztonságos! Ezek az ásványi anyagok nem
mérgez?ek, nincs lejárati idejük, és a növények és állatok számára egyaránt biztonságosak.
Javasolt fogyasztási mennyiség: napi 1 gramm szájon át
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A szájon át történ? fogyasztás mellett kipróbálhatja b?rfelületén is. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a krém száradás után vékony fehér
filmréteget képez a b?rén.
Víz hozzáadásával nagyszer? tápoldatot készíthet növényei számára.
Javasolt felhasználási mennyiség növényi tápoldathoz: kb. 4l vízhez adjon és alaposan keverjen el 1 gramm krémet.
Adagok száma: 100
Teljesen biztonságos gyermekek, várandós/szoptató kismamák, növények és állatok részére egyaránt.
Figyelem! Ne tárolja h?t?szekrényben! Ne fagyassza le! Ne használja mikrohullámú süt?ben!
Tárolja egyszer?en szobah?mérsékleten. Kupakját mindig tegye vissza, jól zárja le.
Termékek visszaküldése: Kérjük vegye figyelembe, kizárólag fel nem bontott terméket tudunk visszavenni
Ha nem lenne elégedett, jusson eszébe, hogy a locsolóvízhez keverve (1 g Ormus 4 l vízhez) a virágai, gyümölcsfái és a veteményese hálás
lesz érte Önnek.
---------------------------Ha el?ször vásárol t?lünk Vancouver Island Ormus termékeket, akkor el?ször javasoljuk, hogy kezdje a Vancouver Island Ormus
Folyadékokkal. A Vancouver Island Ormus Porok kb. 36x-os koncentrációi a folyadékoknak, és inkább a rutinos fogyasztóknak ajánljuk
azokat.
A Vancouver Island Ormus tengervízb?l kinyert étrend-kiegészít? por alapja 100%-os tiszta óceáni ásványok, amelyeket a kanadai Vancouversziget nyugati partjáról nyerünk. Termékünk ásványi anyagokat, nyomelemeket és makro tápanyagokat tartalmaz, amelyek hozzájárulhatnak a
szervezetünk megfelel? m?ködéséhez. A cink a szervezet antioxidáns védekez? rendszerének egyik fontos eleme. Az étrend-kiegészít? nem
helyettesíti a változatos étrendet!
Ez a termék a Vancouver Island Folyékony Étrend-kiegészít? legkoncentráltabb verziója, melyb?l minden víz el lett távolítva és a
fennmaradó ásványi anyagok alapos sz?rés után finom porrá lettek darálva. A Vancouver Island Ormus Étrend-kiegészít? Porok NEM
oldódnak már újra vízben!
Összetev?k: cink, magnézium, kalcium, vas, réz, mangán, kálium, szelén, molibdén
100%-ban természetes. GMO-mentes. Allergénmentes. Vegán. El?állítása fenntartható forrásból történik. Hozzáadott tartósítószert
nem tartalmaz. Emberek és állatok számára is egyaránt biztonságos.
Az Ormus Óceáni Ásványianyag por szavatossági ideje korlátlan, szájon át történ? fogyasztása biztonságos! Ezek az ásványi anyagok nem
mérgez?ek, nincs lejárati idejük, emberek és állatok számára egyaránt biztonságosak.
Javasolt fogyasztási mennyiség: napi 125 miligramm (0,125 g) szájon át.
A termék mellé egy speciális szed?kanalat adunk, melynek egyik vége 62,5mg, míg a másik 125mg méret?.
Adagok száma: 40
Teljesen biztonságos gyermekek, várandós/szoptató kismamák és állatok részére egyaránt.
Figyelem! Ne tárolja h?t?szekrényben! Ne fagyassza le! Ne használja mikrohullámú süt?ben!
Tárolja egyszer?en szobah?mérsékleten. Használat után mindig jól zárja le.
Termékek visszaküldése: Kérjük vegye figyelembe, kizárólag fel nem bontott terméket tudunk visszavenni.
Szeretne többet tudni az Ormus-ról?

B?VEBBEN

Vélemények
Még senki nem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.
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