Dlaczego niektórzy ludzie pozbyli
się problemów z jelitami i
zaparć odkąd stosują Triphalę
"Kilku moich znajomych nie mogło uwierzyć, że kupiłam Triphalę. Śmiali się, że marzyłam o
życiu bez zgagi, niestrawności, wzdęć, gazów, problemów z zaparciami a także o zwalczeniu
otyłości. Myśleli, że to jest nieosiągalne - zwalczyć bóle i stany skurczowe przewodu
pokarmowego, po tych wszystkich nieudanych terapiach, metodach, tabletkach i ziołach
przeczyszczających oraz przeciwbólowych, które doprowadziły do zawrotów głowy, problemów
z wątrobą, nudności i złego samopoczucia.
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Ja jednak uważałam, że to była bardzo dobra decyzja. Dokładnie przeczytałam opis produktu i
wyniki badań naukowych. A co najważniejsze opinie zadowolonych klientów podpisane
imieniem i nazwiskiem. Dokładnie przestudiowałam całą zawartość strony i doszłam do
wniosku, że jest to dokładnie taki produkt, którego mi najbardziej potrzeba.
Ostatecznie przekonał mnie fakt, że to o czym piszą na tej stronie brzmi logicznie: ponieważ żyję
w ciągłym stresie i pośpiechu nie mam czasu na regularne i zdrowe odżywianie wiecznie mam
zgagę, niestrawność, wzdęcia i zaparcia, nie mam po prostu czasu aby odpowiednio dbać o
zdrowie. W mojej diecie z całą pewnością brakowało składników zawartych w Triphali. W moim
organizmie była zaburzona równowaga, co objawiało się nieprawidłowym funkcjonowaniem
układu trawiennego, kurczowymi bólami jelit a do tego doszła nadwaga i nadciśnienie. Byłam
wówczas bezsilna…
Dzisiaj już nikt się nie śmieje. Czuję się znakomicie. Prawdę powiedziawszy wszyscy zdębieli, gdy
pozbyłam się zaparć, wzdęć, zgagi i męczących bólów jelit. Poczułam przypływ sił witalnych,
mój organizm wreszcie się ustabilizował. Znajomi zobaczyli jak mała, ale bardzo inteligentna
zmiana w diecie wpłynęła na moje zdrowie, sylwetkę i dobre samopoczucie."
Stosujesz Triphalę a zyskujesz dużo więcej
Stosujesz Triphalę, więc panujesz nad swoim zdrowiem i co za tym idzie - układem pokarmowym. Panujesz nad
równowagą swojego organizmu. Tekst ten kieruję do wszystkich, którzy chcą być zdrowi, lecz brakuje im czasu,
aby odpowiednio planować i komponować swoją dietę. Kieruję go do tych, którzy podejmują racjonalne decyzje i
rozumieją, że stan ich zdrowia w dużej mierze zależy od jakości stosowanych ziół oraz suplementów diety.
Jeśli nie masz problemów z układem trawiennym. Jeśli nie masz zalegających w jelitach resztek niestrawionego
pokarmu. Jeśli nie szukasz wiedzy na temat tego:
•

jak zapanować nad zaparciami,

•

jak odtruć organizm i polepszyć trawienie,

•

jak pozbyć się zgagi,

•

co zrobić, aby nie mieć wzdęć i gazów,

•

jak zwalczyć niestrawność,

•

jak zminimalizować dolegliwości związane z zespołem wrażliwego i wrzodziejącego jelita grubego,

•

jak obniżyć ciśnienie krwi,

•

jak oczyścić wątrobę,

•

jakłatwo i szybko pozbyć się otyłości,

•

jak minimalnym nakładem mieć dużo energii i dobre samopoczucie.
Nie czytaj dalej, jeżeli ta wiedza Cię nie interesuje. Jeżeli nie chcesz posiąść praktycznej wiedzy jak
wprowadzić inteligentne zmiany w diecie i cieszyć się dobrym zdrowiem i samopoczuciem.
Wyobraź sobie…
Stajesz przed lustrem i co widzisz? Roześmianą twarz. Nie możesz uwierzyć, że tak łatwo osiągnąłeś sukces. Nie
możesz się nadziwić, że tak łatwo pozbyłeś się trapiących Cię dolegliwości. Wreszcie skończyły się zaparcia,
zgaga i niestrawność. W końcu nie masz brzucha jak balon, po prostu nie masz wzdęć i gazów. Czujesz się lekko i
zdrowo.
Rano budzisz się wyspana, wypoczęta, przeciągasz się i chętnie wstajesz z łóżka. Pierwszy raz od wielu miesięcy
nie masz kurczowych bólów jelit. Skończyły się problemy żołądkowo-jelitowe, nie masz niestrawności i zgagi. Co
lepsze w końcu nie masz uporczywych biegunek. Czujesz przypływ sił witalnych.
Wszędzie słyszysz komentarze znajomych, mnóstwo komentarzy, docierają do Ciebie zewsząd jak echo w studni:
Jak ona ładnie wygląda! Jak jest spokojna i wyciszona! Jak ona to zrobiła? Pięknieje w oczach! Co to za cudowna
i z pewnością kosztowna metoda?
A Ty uśmiechasz się i dalej robisz swoje. Może kiedyś zdradzisz im sekret, tylko tym, których lubisz najbardziej:)
Wiesz, że to Triphala- 3 skuteczne rośliny o naukowo udowodnionym działaniu. Stosujesz Triphalę 2 razy
dziennie i znikają problemy żołądkowo-jelitowe. Mijają uporczywe biegunki i te straszne bóle jelit. Bez stresu i
wysiłku wzdęcia i gazy odchodzą w zapomnienie.
Żadnych syntetycznych tabletek, czy przeciwbólowych proszków, które działały znieczulająco, ale nie dawały
trwałej poprawy.
Żadnych syntetycznych preparatów (jak tabletki przeczyszczające), których po prostu nie znosiłaś używać.
Dodatkowo wzmacniasz odporność organizmu; masz więcej energii, czujesz się świetnie. O dziwo znika otyłość.
Poprawia się koncentracja i sprawność umysłowa. A na dodatek spada ciśnienie krwi.
Otwórz oczy. Koniec marzeń? Nie! To nie muszą być marzenia. To jest zwykła rzeczywistość osób, które stosują
naszą Triphalę, rzeczywistość poparta wieloletnimi badaniami naukowymi i klinicznymi. Ta rzeczywistość może
być również Twoim udziałem."
Opuść tę stronę, jeśli…
Jeśli jesteś całkowicie zadowolona

•

z pracy układu trawiennego,

•

z funkcjonowania swoich jelit,

•

z umiejętności kontroli wagi,

•

z wysokości ciśnienia tętniczego,

•

ogólnie ze swojego zdrowia i samopoczucia,

… w takim razie możesz w tym momencie opuścić tę stronę. Wprowadzenie inteligentnych zmian w diecie,
które pozwolą Ci niewielkim wysiłkiem dokonać wielkich pozytywnych zmian w Twoim zdrowiu i samopoczuciu
już Ci nie pomoże, skoro osiągnęłeś pełnię zdrowia.
Jeśli jednak chciałabyś odkryć i bez problemu wprowadzićnieprzyzwoicie skuteczną i prostą zmianę w diecie.
Jeśli chciałabyś zastosować suplementy, które działają tak niesamowicie skutecznie, że będziesz mogła śmiać się
z "dolegliwości żoładkowo-jelitowych", przeczytaj następny akapit.
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Zaraz poznasz sekret!
Wyjawię Ci sekret pierwszej inteligentnej zmiany w podejściu do problemów żołądkowo-jelitowych, który łącząc
wiedzę zkonwencjonalnej medycyny, fitoterapii, wiedzy starożytnej, medycyny indyjskiej i psychologii pozwala
osiągnąć to, co dotąd było zarezerwowane tylko dla nielicznych.
Czy jesteś gotowy na poznanie sekretu?
Właściwie, dlaczego czytasz ten tekst? Co Cię obchodzi sekret produktu, którego zadowolonym
użytkownikiem wkrótce się staniesz? Też chcesz wiedzieć, co to za siła skłoni Cię do zapłacenia za Triphalę.
Jesteś od krok od sekretu, który skłonił do nabycia naszego produktu tysiące obecnych i przyszłych klientów i w
tym momencie skłania kolejnych.
Zaraz pokażę Ci jak inteligentnie zapanować nad dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi a dodatkowo obniżyć
ciśnienie krwi, pozbyć się nadwagi…

… nawet o tym nie myśląc.
Czy Twoje dotychczasowe wysiłki by pozbyć się dolegliwości żołądkowo-jelitowych to syzyfowa praca? Wkładasz
w nie coraz więcej pieniędzy a rezultaty są mierne? Spójrzmy prawdzie w oczy. Czytasz dalej, więc potrzeba Ci
rad, co zrobić, aby efektywnie pozbyć się zgagi, niestrawności, wzdęć, biegunek i kurczowych bólów jelit…
•

Jak często cierpisz z powodu uporczywych biegunek?

•

A jak często obecnie miewasz biegunki?

•

Ja często miewasz kurczowe bóle jelit?

•

Jak często miewasz zaparcia?

•

Czy chcesz kontrolować prace Swego układu
pokarmowego (nie mieć wzdęć, zgagi, niestrawności i
gazów)?

Groźne biegunki

No właśnie. A ten stan można poprawić. Tę różnicę
można zlikwidować. Możesz nie mieć uporczywych
biegunek, wzdęć, zaparć, gazów, możesz przestać się
denerwować bólami i stanami skurczowymi przewodu
pokarmowego. Niejeden to zrobił i niejeden zrobi. To,
czy do nich dołączysz zależy od tego, jak wykorzystasz
wiedzę nabytą w triphala.pl.
Nie będę owijał w bawełnę. Pozbycie się dolegliwości
żołądkowo-jelitowych jest proste. Życie bez biegunek,
zaparć i niestrawności jest prostsze niż Ci się zdaje.
Mało tego. Przy tej całej prostocie, pozbycie się
nadciśnienia i otyłości może być niemal w 100%
automatyczne.

Bóle brzucha, uporczywe biegunki, podwyższone
OB, szybki i znaczny spadek masy ciała - to
typowe objawy choroby. Typowe, ale
jednocześnie takie, które można dopasować do
innych schorzeń. Dlatego zdiagnozowanie
choroby Leśniowskiego-Crohna jest bardzo
trudne i czasochłonne.
Niestety, to choroba na całe życie. Jej
pochodzenie nie jest do końca poznane, ale może
ujawnić się u osób z predyspozycjami
genetycznymi i pewnymi zaburzeniami
odporności, a duży wpływ na ujawnienie się ma
nieodpowiednia dieta. Jej symbolami są chipsy,
fast foody, słodycze.

Problemy skupiają się w jelicie grubym, w
którym rozwija się stan zapalny i może
dochodzić do owrzodzeń. Niekiedy owrzodzenie
jest tak duże, że zamyka światło jelita lub
Czynności te są proste, GDY masz dostęp do super
przebija jego ściany, tworząc przetoki. To dla
skutecznej Triphali.
pacjentów prawdziwy koszmar. Na pewien czas
Czy Ty też nie chcesz, aby dolegliwości żołądkowoulgę przynosi operacyjne usunięcie kawałka
jelitowe były kulą u Twojej nogi i dlatego interesujesz jelita. w chorobie Leśniowskiego-Crohna tylko
się Triphalą i dlatego coraz bardziej przekonujesz się do 20 proc. to chorzy z jelitem grubym, u 40 proc. to
pomysłu zastosowania tej super skutecznej rośliny?
końcowy odcinek jelita cienkiego, i 40 proc. ma
Dobrze wiemy, czemu nie stosujesz już tych wszystkich zaatakowane grube i cienkie). Ostatnio pojawiły
się skuteczne nowe metody leczenia tej groźnej i
syntetycznych leków.
uciążliwej choroby.
Stosowanie ich jest drogie, trudne, pracochłonne
i prawie nigdy nie przynosi trwałych efektów.
Stosowanie ich przypomina szamotanie się ptaka w

Prawidłowe leczenie daje szansę na utrzymanie
choroby w ryzach, na przedłużenie okresów
wyciszenia.
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klatce. Zastosujesz jeden preparat, nie masz nudności, gazów i wzdęć, drugi, na chwilę znikają biegunki.
Stop&hellip znów masz problemy żołądkowo-jelitowe, znów nie możesz pokonać biegunki, więc stosujesz
kolejny… i tak bez końca i bez trwałych rezultatów. I możesz tak się miotać do końca życia, jak większość…. Nie
myśl jednak, że gdybyś tylko trafił na odpowiednią metodę, tę jedyną to, nic nie robiąc zwalczyłbyś dolegliwości
żołądkowo-jelitowe. Warto zastosować kilka różnych metod, poeksperymentować z czystej ciekawości. Jednak,
żeby mieć trwałe efekty musisz dokonać trwałych zmian. Trwałych i inteligentnych, czyli super skutecznych
i łatwych do zastosowania przez długi okres czasu. Takich, które możesz zastosować prawie automatycznie:
•

takich jak zamykanie drzwi, gdy wychodzisz z domu (przypomnij sobie ile razy Ci się zdarzyło wrócić, żeby
sprawdzić, czy zamknęłaś drzwi na klucz, a jednak drzwi były zamknięte, wszystko ok.)

•

takich jak zmiana biegów, gdy prowadzisz auto

•

takich jak chodzenie, bieganie, czy jazda na rowerze
Wszystkie te czynności wykonujesz automatycznie, bez konieczności myślenia o nich i niezwykle skutecznie.
Takie są też zmiany w diecie, które proponuję. Gdy tylko je zautomatyzujesz działają jak jazda na rowerze.
Robisz swoje jak należy i znikają dolegliwości żołądkowo-jelitowe, nie masz biegunek, wzdęć, zgagi,
niestrawności i bólów jelit, bez konieczności głowienia się, jaką następną metodę, czy jakie tabletki zastosujesz.
Ciekawy jestem, jak bardzo będziesz zaskoczony skutecznością Triphali po tym, jak zaczniesz ją
stosować.
Triphala jest nowym, rewolucyjnym produktem, całkowicie różniącym się od tych, które znasz. Jest on jednak
tak pomyślany, by zachować w nim te wszystkie pozytywne cechy preparatów, które znasz, wysoko cenisz i
uważasz za skuteczne.
Wyobraź sobie… :

•

panujesz nad biegunkami i zaparciami

•

masz oczyszczone jelito grube

•

Twój układ pokarmowy funkcjonuje prawidłowo

•

masz oczyszczoną z toksyn wątrobę i krew

•

zapomniałeś co to bóle jelit
Czy to możliwe? (wróć wyżej i przeczytaj akapit o czynnościach automatycznych) I to stosując tylko 2
kapsułki naturalnej Triphali dziennie? Brzmi dobrze?
To nie wszystko, dodatkowo:

•

masz prawidłowe ciśnienie krwi

•

zwalczyłeś otyłość
Znowu stosujesz jedynie Triphalę (pomyśl, czy to nie jest proste i automatyczne)? Tak, ale to ciągle nie wszystko.
Wyobraź sobie, że wnikasz w głąb swojego ciała i na własne oczy dokładnie widzisz, jak Triphala:

•

wzmacnia organizm

•

zwalcza tłuszczaki

•

poprawia sprawność umysłową

•

zwalcza zapalenia oczu
Jestem pewien, że od dawna szukałaś takiego produktu, ale go po prostu nie było! Teraz możesz go mieć,
stosować, oczyszczać i odtruwać organizm, pozbyć się zaparć, biegunek, zgagi, niestrawności, wzdęć i okropnych
bólów jelit.
A teraz najlepsze… wszystkie te zmiany uzyskasz minimalnym wysiłkiem. Tak jak napisałem wcześniej, zmiany
w diecie, które proponuję sąinteligentne, tzn. wkładasz minimum wysiłku i masz maksymalne rezultaty. Jest to
możliwe, gdyż preparaty, które proponuję działają wielowymiarowo i powodują efekty kaskadowe - jedna

pozytywna zmiana pociąga za sobą lawinę kolejnych pozytywnych rezultatów. Np. usunięcie uporczywych
biegunek powoduje, że w Twoim organizmie wraca do normy równowaga wodno-elektrolitowa, wraca do normy
ilość oddawanego moczu, nerki zaczynają prawidłowo funkcjonować i odpowiednio oczyszczać organizm.
Dodatkowo regularne stosowanie Triphali polepsza pracę wątroby, która wraz z nerkami odpowiada za
wydalanie toksyn z organizmu. Polepsza to stan zdrowia narządów wewnętrznych. Lepsza praca narządów
wewnętrznych daje szybszy powrót do zdrowia itd.
Czy wiesz, że…
•

Zaparcia stanowią jedną z najczęstszych dolegliwości wielu ludzi, zwłaszcza starszych. Na kłopoty związane z
opróżnianiem jelita grubego cierpi 50% kobiet i 25% mężczyzn. W większości przypadków jest to skutek
niewłaściwego postępowania zdrowotnego, niewłaściwego stylu życia.

•

Zaparcia same w sobie nie są chorobą, ale sygnałem niewłaściwych procesów zachodzących w organizmie.
Wobec ogromnej różnorodności chorób, które mogą powodować zaparcia, trzeba pamiętać, że nie wolno ich
lekceważyć. Niepokojące mogą być zwłaszcza, gdy pojawiają się u osób z dotychczas prawidłowym rytmem
wypróżnień lub na przemian z nawracającymi biegunkami.

• W zapobieganiu zaparciom najważniejsze jest, aby spożywaćbłonnik i wodę w odpowiednio dużej ilości.
•

Biegunkę rozpoznajemy, gdy wypróżnienia stają się częstsze niż trzy razy dziennie, a stolec wodnisty.

•

Biegunkę określa się mianem ostrej, jeżeli trwa nie dłużej niż 10 dni, lub przewlekłej, jeżeli utrzymuje się
powyżej 10-14 dni. Kilkudniowa granica między biegunką ostrą a przewlekłą jest powszechnie akceptowana,
chociaż ustalono ją jednak arbitralnie.

•

Największym zagrożeniem biegunki dla zdrowia jest utrata wody i soli mineralnych - tzw. elektrolitów.

•

Zagrażające powikłania biegunki to odwodnienie, niedobory elektrolitowe, niedokrwistość, zapaść (wstrząs) czyli osłabienie połączone ze spadkiem ciśnienia krwi i zaburzeniami świadomość.

• Istotne jest, aby dbać o organizm całościowo i regularnie go oczyszczać. Ostropest plamisty wzmacnia wątrobę,
1.
2.

która odpowiada za neutralizację toksyn.
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Prawie wszystko lub wszystko może się dokonywać automatycznie. To nie jest utopia. Moi klienci tak pozbywają
się dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Moja rodzina w ten sposób poprawia swoje zdrowie. Setki klientów to
robią i polecają kolejnych klientów, bo to działa ekstremalnie skutecznie.
Jak bardzo podnieca Cię myśl, że moment gdy zaczniesz stosować Triphalę oznacza:

• Koniec z dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi takimi jak uporczywe biegunki, wzdęcia, zgaga, zaparcia,
niestrawność, kurczowe bóle jelit. Triphala jest szeroko stosowana w wielu różnych mieszankach ziołowych.
Powoduje odnowę nabłonka wyścielającego przewód trawienny, a dzięki łagodnym właściwościom
przeczyszczającym przyczynia się do efektywnego oczyszczenia jelita grubego. Utrzymuje w dobrej kondycji
jelito grube, nie powoduje bolesnych skurczów i podrażnienia jelita grubego.

Dr Andrew Weil radzi:
Triphala
była rekomendowana
czemu organizm szybciej i skuteczniej trawi pokarm, który nie zalega w
przez Dr Andrew Weil w programie
jelitach. Dzięki temu obniża się waga ciała.
telewizyjnym Larry King Live 13
• Koniec kłopotów z nadciśnieniem tętniczym. Preparat wykazuje
stycznia 2004 roku: "…mogę
działanie rozkurczowe, które skutkuje obniżeniem nadciśnienia
zarekomendować ziołowy lek z
tętniczego.
Indii . Jest to jeden z najbardziej
• I to wszystko stosując jeden w pełni naturalny produkt - abyś nie traciła znanych ziołowych leków o nazwie
swojego cennego czasu i zdrowia szukając kolejnych metod, czy stosując Triphala. Jest rodzajem regulatora
tabletki przeczyszczające i przeciwbólowe.
funkcji jelita grubego, a nie
środkiem przeczyszczającym.
Preparat ten może być bardzo
pomocny.
• Koniec z otyłością. Triphala reguluje pracę układu trawiennego dzięki

Co Cię obchodzi Triphala?
Wyjmij z portfela 100 złotych i je w tym momencie spal. Już? Nie? To spal 10 złotych. Już? Też nie? Pieniądze są
dla Ciebie ważne (dla mnie też). Dlatego obchodzi Cię Triphala. Ile już 100-złotowych banknotów spaliłaś =
wydałaś na przeróżne preparaty, które Ci w niczym nie pomogły?
Chcę, żebyś nie wyrzucała pieniędzy na kolejne metody i tabletki. Wszystko, co robię w triphala.pl i serwisach
powiązanych ma jeden cel. Twoje zdrowie, samopoczucie, Twój układ pokarmowy ma ulec drastycznej
poprawie, a potem każdego, kto jest ważny w Twoim życiu (pomyśl, jak bardzo wzrośnie komfort życia Twoich
bliskich, gdy skończą się Twoje dolegliwości żołądkowo-jelitowe . Jak bardzo ułatwi to im życie). Co więcej,
wszystkie te zmiany mają się odbywać inteligentnie, czyliminimum wkładu - maksimum osiągnięć. Brzmi
zachęcająco? To już wiesz, dlaczego chcesz dowiedzieć się więcej o Triphali.
Co tutaj powiesz?
To miejsce zarezerwowaliśmy dla Ciebie. Tutaj umieścimy Twoją historię sukcesu, jaki
osiągnąłeś dzięki zastosowaniu Triphali. Od jak dawna nie masz problemów żołądkowojelitowych? Od kiedy skończyły się uporczywe bieguneki i zaparcia? Od jak dawna nie masz
kurczowych bólów jelit? Od kiedy zapomniałeś co to wzdęcia i gazy? Jak bardzo cieszysz się, że
już nie piecze Cię zgaga?
Nie uwierzysz, jak prosto i szybko zaproponowane przez nas inteligentne zmiany w diecie
poprawią Twoje zdrowie i samopoczucie.
Tutaj będzie Twoje Imię
"Czy będziesz następnym dowodem skuteczności Triphali?"
Tak, tak właśnie może się stać. Ja sam znam wiele osób, które zapomniały o dolegliwościach układu
pokarmowego. Dzięki stosowaniu Triphali nie mają uporczywych biegunek, zaparć, kurczowych bólów jelit. Nie
wiedzą co to jest zgaga i niestrawność. Znam też wiele osób, które zapanowały nad otyłością, mają pełną
kontrolę nad wysokością ciśnienia tętniczego. Znam też wiele takich, których problemy z nudnościami i
uczuciem pełności skończyły się wraz z wprowadzeniem do diety Triphali. Liczba zadowolonych klientów rośnie
lawinowo. Liczba badań naukowych i klinicznych potwierdzających zbawienny wpływ Triphali również rośnie w
astronomicznym tempie.
Jednak tylko od Ciebie zależy jak skorzystasz z tej wiedzy.
Triphala w świetle badań

• Triphala jest mieszanką trzech rodzajów owoców: Behada (Bibhitaki), Harada (Haritaki) i Amla (Amalaki).
Składnikami Triphala są sproszkowane owoce w całości i/lub ekstrakt z tych owoców.

• Amalaki (Amla, Indian Gooseberry, Emblica officinalis): Amla jest głównie kwaśna, ale także słodka, cierpka,
gorzka oraz ma właściwości ściągające i odświeżające. Działa głównie na płuca, żołądek, wątrobę i serce. Kwaśny
smak Amli związany jest w Ajurwedzie z energią Pitta i żywiołem ognia. Amla jest bogatym źródłem
antyoksydantów, flawonoidów, karotenów i witaminy C. Jest jednym z najbogatszych źródeł witaminy C i ma jej
20 razy więcej niż cytryna. Dzięki zawartym w Amli taninom, witamina C jest odporna na ogrzewanie i nie ulega
rozpadowi podczas długiego przechowywania.

• Haritaki (Harada, Chebulic Myrobalan): Harada ma sześć ajurwedyjskich smaków, z przewagą gorzkiego, który
związany jest z energia Vatta i żywiołem powietrza. Owoce, które zbierane są na wiosnę są bogatym źródłem
tanin, aminokwasów i fruktozy. Zawiera także kwas sukcynytowy i sitosterol. Badania wykazały jej działanie
rozkurczowe, które skutkuje obniżeniem nadciśnienia tętniczego i redukuje bolesne skurcze jelit. Potwierdza to
tradycyjne zastosowanie w schorzeniach serca i układu krążenia oraz chorobach spastycznych jelita grubego i
cienkiego.

• Bibhitaki(Beheda, Bellirica Myrobalan): Beheda jest słodka, gorzka, cierpka, ściągająca i rozgrzewająca. Działa
głównie na płuca, serce i wątrobę. Zawiera 35% olejów i 45% białek. Olej używany jest w Indiach do wyrobu
mydła i służy także jako olej kuchenny w zastępstwie Ghee (masło z mleka bawolic). Słodko pachnący olej jest w

35% palmitynowy, w 24% oleinowy i 31 linoleinowy. Olej linoleinowy jest głównym kwasem tłuszczowym
związanym z podwyższeniem poziomu frakcji HDL ("dobry" cholesterol) a obniżeniem frakcji LDL uważanej za
czynnik ryzyka w powstawaniu choroby wieńcowej.
Tylko wyobraź sobie… te wszystkie pozytywne zmiany opisane powyżej, to dla Ciebie codzienność, a więc…

Do dzieła!
Zamów super skuteczną,
Triphalę
i zrealizuj swoje marzenia o
prawidłowo funkcjonującym układzie
pokarmowym i komfortowym życiu
bez bólów jelit, zgagi, niestrawności,
biegunki, zaparć i wzdęć!

ZAMAWIAM!

