pozbyć się
uciążliwego bólu stawów i
kręgosłupa?..."
"Kto jeszcze chce raz na zawsze

strona www
"Kilka osób z mojego otoczenia nie mogło uwierzyć, że kupiłam Zestaw Zdrowe Stawy. Śmiały
się, że marzyło mi się komfortowe życie bez uciążliwych bólów stawów, mięśni i kręgosłupa po
zastosowaniu tych wszystkich reklamowanych w telewizji syntetycznych tabletek, maści i żeli,
które nie dość, że nie dały żadnych trwałych rezultatów, to jeszcze doprowadziły do problemów z
żołądkiem i wątrobą.
Ja jednak uważałam, że to nie była zła decyzja. Dokładnie przeczytałam opis, produktu,
wyniki badań naukowych i opinie prawdziwych 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: tylko
kompleksowe, wielopoziomowe (zewnętrzne i wewnętrzne) podejście do problemu może dać
znaczną poprawę, ustąpienie bólu i szybkie efekty lecznicze.

Dzisiaj już nikt się nie śmieje. Prawdę mówiąc wszyscy zdębieli, gdy pozbyłam się
uciążliwych bólów kręgosłupa, mięśni i stawów. Sąsiedzi z niedowierzaniem patrzą jak
sprawnie się poruszam, wchodzę po schodach z uśmiechem na twarzy, a szybki marsz
nie sprawia mi już problemów. Nic mnie nie boli, dlatego więcej chodzę i poprawiła się
wydolność serca, a także znikły różne nękające mnie zwyrodnienia i stany zapalne
(potwierdziły to wyniki badań). Zobaczyli jak Zestaw Zdrowe Stawy wpłynął na moje
zdrowie, sylwetkę i dobre samopoczucie."

Panujesz nad wszystkim
Stosujesz Zestaw Zdrowe Stawy, więc panujesz nad zdrowiem swojego układu ruchu

i

co za tym idzie - samopoczuciem. Potrafisz wyeliminować uciążliwe bóle barków, pleców,
kręgosłupa i korzonków. Tekst ten kieruję do wszystkich, którzy chcą mieć zdrowe stawy,
lecz brakuje im czasu, aby szukać i testować dziesiątki preparatów dostępnych na rynku.
Kieruję go do tych, którzy podejmują racjonalne decyzje i rozumieją, że stan ich zdrowia
w dużej mierze zależy od jakości używanych suplementów i preparatów leczniczych.
Jeśli nie masz problemów z układem ruchu. Jeśli nie szukasz wiedzy na temat tego:
 jak pozbyć się uciążliwych bólów stawów, mięśni, kręgosłupa,
 jak wyleczyć wyniszczające stany zapalne i zwyrodnienia,
 jak drastycznie i na trwałe pozbyć się guzków i narośli reumatycznych,
 jak skutecznie wyleczyć korzonki i przeszywający ból pleców

 jak minimalnym nakładem mieć dużo energii i sprawnie się poruszać.
Jeśli ta wiedza Cię nie interesuje, to nie czytaj dalej. Nie zainteresuje Cię praktyczna
wiedza jak zastosować Zestaw Zdrowe Stawy i cieszyć się dobrym zdrowiem i
samopoczuciem.
Tylko wyobraź sobie
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" Stajesz przed lustrem i widzisz uśmiech na swojej
twarzy. Nie możesz się nadziwić. To jest twarz zdrowego
i wypoczętego człowieka. W końcu nic Cię nie boli.
…………………………….
Rano budzisz się wyspana, wypoczęta, przeciągasz się i
chętnie wstajesz z łóżka. Pierwszy raz od wielu miesięcy
nie bolą Cię kolana, ani kręgosłup. Co lepsze, w nocy nie
obudził Cię okropny ból barku, ani korzonków.
…………………………….
Słyszysz komentarze znajomych, mnóstwo komentarzy,
jak echo w studni: Ona już prawie biega! Jak ona to
zrobiła? Jeszcze trzy miesiące temu musiałam jej
pomagać wejść po schodach! A teraz biega jak
nastolatka. Czy ona się poddała jakiejś operacji?
…………………………….
Ty uśmiechasz się i dalej robisz swoje. Może kiedyś
zdradzisz im sekret, tylko tym, których lubisz najbardziej
:) Wiesz, że to Zestaw Zdrowe Stawy. Dwa super
skuteczne preparaty, naukowo udowodniony efekt
synergii i stawy wracają do zdrowia. Bez stresu i wysiłku
przeszywający ból odchodzi w zapomnienie.
Żadnych syntetycznych tabletek, czy przeciwbólowych
żeli, które działały znieczulająco, ale nie dawały trwałej
poprawy.
…………………………….
Dodatkowo znika zmęczenie, masz więcej energii,
czujesz się świetnie. Więcej się poruszasz i poprawia się
krążenie.
…………………………….
Otwórz oczy. Koniec marzeń? Nie! To nie muszą być
marzenia. To jest zwykła rzeczywistość osób, które
stosują Zestaw Zdrowe Stawy, rzeczywistość poparta
wieloletnimi badaniami naukowymi i klinicznymi. Ta
rzeczywistość może być również Twoim udziałem."

Opuść tę stronę, jeśli...

Jeśli jesteś całkowicie zadowolony
 z funkcjonowania stawów,
 ze stanu zdrowia kręgosłupa,
 z pracy mięśni i sprawnego poruszania się,
 ogólnie ze swojego zdrowia i samopoczucia,

... to równie dobrze możesz w tym momencie opuścić tę stronę.
Zastosowanie Zestawu Zdrowe Stawy, który pozwoli Ci niewielkim wysiłkiem
dokonać wielkich pozytywnych zmian w Twoim zdrowiu i samopoczuciu już Ci nie
pomoże, skoro osiągnąłeś pełnię zdrowia.
Jeśli jednak chciałbyś odkryć jak bez problemu zastosować nieprzyzwoicie
skuteczny i prosty w użyciu Zestaw Zdrowe Stawy. Jeśli chciałbyś zastosować
suplementy, które działają tak niesamowicie skutecznie, że będziesz mógł śmiać się z
"bólów stawów, mięśni i kręgosłupa", przeczytaj następny akapit.

Hakorośl - wiadomość z laboratorium
"W celach leczniczych wykorzystywane są korzenie, w których
zawarte są irydoidy: harpagozyd, prokumbid, prokumbozyd i inne
glikozydy, a także fenole (acetozyd, izo-acetozyd, biozyd),
bioflawonoidy (kempferol, luteolina), beta-sitosterol, goryczki i
inne. Hakorośl wykazuje działanie przeciwzapalne,
przeciwreumatyczne, znieczulające, sedatywne i moczopędne.
Stosuje się ją w reumatyzmie, dnie moczanowej, mialgii, lumbago
i, w szczególności, w stanach zapalnych stawów. Udowodniono,
że stosowanie hakorośli zmniejsza opuchliznę i ból w stanach
zapalnych stawów, ułatwia ich ruchomość. Przypuszcza się, że
przeciwreumatyczny efekt rośliny jest uwarunkowany przede
wszystkim działaniem glikozydów. Ponadto roślina ta sprzyja
obniżeniu poziomu cholesterolu i kwasu moczowego w surowicy
krwi oraz wykazuje aktywność przeciwdrobnoustrojową."

Zaraz poznasz sekret!

Wyjawię Ci sekret Zestawu Zdrowe Stawy, który łącząc wiedzę z konwencjonalnej
medycyny, fitoterapii, refleksoterapii, geologii 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 Zestaw Zdrowe Stawy. Jesteś o krok od sekretu, który skłonił
do nabycia naszego produktu tysiące obecnych i przyszłych klientów i w tym momencie
skłania kolejnych.

Rumalaya - dziesiątki badań klinicznych
"Badania kliniczne, przeprowadzone na próbie 450 pacjentów w
wieku 20-80 lat ze stwierdzonymi zwyrodnieniami stawów
wykazały, że Rumalaya forte przyjmowana przez 3-6 miesięcy
,skuteczniej niż preparaty syntetyczne, redukowała bóle stawów,
zwiększała ich ruchomość, hamowała stany zapalne i cofała
zwyrodnienia.
80% pacjentów była bardzo zadowolona z efektów działania
preparatu. Dodatkowo, w odróżnieniu od preparatów
syntetycznych (aspiryna, ibuprofen, ketoprofen, naproxen) , nie
zaobserwowano żadnych krótko- ani długookresowych skutków
ubocznych. Potwierdziły to badania morfologii i biochemii krwi,
wątroby i nerek oraz badania radiologiczne stawów.
Boswellia serrata, Commiphora wightii i Glycyrrhiza glabra,

wchodzące w skład Rumalaya działają synergicznie, redukując ból
oraz stany zapalne. Rumalaya forte skuteczniej chroni stawy przed
zwyrodnieniami, niż powszechnie stosowana glukozamina.
Pełna lista artykułów naukowych o tym preparacie zajęłaby więcej,
niż objętość tego serwisu, dlatego gorąco polecamy
lekturę:http://www.himalayahealthcare.com/researchpaper/rumalaya.
htm

Pokażę Ci jak inteligentnie pozbyć się przeszywającego bólu stawów, kręgosłupa i
mięśni, wyleczyć stany zapalne...

... prawie o tym nie myśląc.

Czy Twoje obecne wysiłki by wyleczyć ból stawów i kręgosłupa to syzyfowa praca?
Wkładasz w nie coraz więcej pieniędzy a rezultaty zupełnie Cię nie zadowalają? Spójrzmy
prawdzie w oczy. Czytasz dalej, więc potrzeba Ci rad, co zrobić, aby efektywnie
wyleczyć bóle stawów, kręgosłupa, mięśni, zwyrodnienia i stany zapalne.
 Jaka sprawność ruchowa Ci się marzy (tak żeby znajomi zaniemówili z
wrażenia)?
 A w jakiej kondycji aktualnie jest Twój układ ruchu? Jak sprawne są Twoje
stawy?
No właśnie. A to można poprawić. Tę różnicę można zlikwidować (nie mówimy o uszkodzeniach
Możesz wyleczyć stawy i kręgosłup. Niejeden
to zrobił i niejeden zrobi. To czy do nich dołączysz zależy od tego, jak wykorzystasz
wiedzę nabytą w stawy-kregoslup.pl .
czysto mechanicznych- typu kończyna krótsza po wypadku) .

Nie będę owijał w bawełnę. Wyeliminowanie bólu kręgosłupa jest proste.
Przywrócenie sprawności stawów jest prostsze niż Ci się zdaje. Mało tego. Przy tej całej
prostocie, pozbycie się bólu i zwyrodnień może być niemal w 100% automatyczne.
Czynności te są proste, GDY masz dostęp do Zestawu Zdrowe Stawy.
Czy Ty też nie chcesz, aby bóle mięśni, stawów i kręgosłupa były kulą u Twojej nogi i
dlatego interesujesz się Zestawem Zdrowe Stawy i dlatego coraz bardziej
przekonujesz się do pomysłu zastosowania pierwszego inteligentnego podejścia do
chorób układu ruchu?

Biszofit naturalny sformował się kilkaset milionów lat
temu wskutek wyparowania ekologicznie czystej wody
Morza Prehistorycznego i jest naturalnym koncentratem
wszystkich mikroelementów w niej rozpuszczonych.
Z czasem warstwy biszofitu zostały całkowicie pokryte
minerałami osadowymi i obecnie zalegają na głębokości
1100-1700 m od powierzchni ziemi. Wydobywa się je
szybami wiertniczymi za pomocą rozcieńczenia wodą.
Dlatego sól biszofitu, w przeciwieństwie do soli Morza
Martwego
otrzymywanej
z
solanki
jezior
powierzchniowych, jest absolutnie ekologicznie czysta,
ponieważ od momentu utworzenia się przebywa w
formie „zakonserwowanej” i nie jest narażona na
działanie
środowiska
zewnętrznego.
Wołgogradzkie złoża biszofitu sformowały się ponad 200
milionów lat temu w okresie permskim. W tym czasie na

terenach od współczesnych Niemiec na północnym
zachodzie do obwodu Astrachańskiego Rosji na
południowym wschodzie istniało wielkie solne zagłębie
morskie. Na początku okresu Permskiego zmienił się tu
klimat na gorący i rozpoczął się powolny naturalny
proces wyparowania. Stopniowo woda morska
zamieniała się w naturalną solankę magnezową, z której
po
wyparowaniu
powstały
sole
biszofitu.
Ponad 200 milionów lat temu warstwy soli biszofitu w
sposób naturalny były najpierw sformowane, a następnie
z czasem solidnie zakonserwowane minerałami
osadowymi
zabezpieczone
przed
działaniem
środowiska zewnętrznego na głębokości 1100 - 1700 m
od powierzchni ziemi, co zapewniło absolutną czystość
biszofitu.
Po raz pierwszy biszofit odkrył niemiecki naukowiec
Gustaw Biszof w złożach solnych Niemiec. W 1964 roku
w głębinach obwodu Wołgogradzkiego w Rosji
znaleziono jedyne na świecie pod względem unikalności
zasobów i jakości (czystości) surowca złoża biszofitu.
Wtedy zauważono, że robotnicy szybów wiertniczych w
kopalniach ropy naftowej kontaktujący się z solanką
biszofitu, pozbyli się uciążliwych bólów stawów rąk.
Później złoża biszofitu znaleziono na Ukrainie w rejonie
Połtawy. Należy zaznaczyć, że na dzień dzisiejszy
Permskie zagłębie solne w Rosji oraz Połtawske na
Ukrainie są jedynymi wielkimi obszarami na świecie,
gdzie proces wyparowania ogromnej masy wody
morskiej przebiegł całkowicie. Podobne procesy
obserwowane są w Morzu Martwym, jednak jest to
dopiero stadium osadzania się karmalitu. Na osadzanie
się naturalnego biszofitu należy jeszcze czekać minimum
kilkaset tysięcy lat. Właśnie dla tego biszofit z wód
Morza Martwego jest produkowany w sposób
syntetyczny.
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Dobrze wiemy dlaczego nie stosujesz już tych wszystkich syntetycznych preparatów.
Stosowanie ich jest drogie, trudne, pracochłonne i prawie nigdy nie przynosi trwałych efektów.
Stosowanie ich przypomina szamotanie się ptaka w klatce. Zastosujesz jeden preparat, ból trochę
ustąpi. Stop... znów ból się nasili, więc kupujesz drugi .... 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
odpowiedni preparat, ten jedyny to pozbyłbyś się bólu nic nie robiąc. Warto zastosować kilka różnych
środków, 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 (od trzech miesięcy w górę). 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
super skutecznie. Tak też działają Zestawy Zdrowe Stawy, które proponuję. Gdy tylko je

zautomatyzujesz działają jak jazda na rowerze. Robisz swoje jak należy i masz rezultaty
jak należy, bez konieczności głowienia się jaki następny preparat zastosujesz.
Ciekawy jestem, jak będziesz zaskoczony skutecznością Zestawu Zdrowe
Stawy po tym, jak będziesz go używać.
Zestaw Zdrowe Stawy 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... masz:

 zdrowe stawy
 wyleczone bóle na całej długości kręgosłupa
 zlikwidowany reumatyzm
Czy to możliwe? (wróć wyżej i przeczytaj akapit o czynnościach automatycznych)
I to stosując tylko 2 (słownie: dwa!) biologicznie aktywne preparaty? Brzmi dobrze?
To nie wszystko, dodatkowo:
 zmniejszone i zanikające guzki i narośla reumatyczne
 zanikające ostrogi i halluksy
 wyleczone bóle pleców i korzonki
Znowu te dwa preparaty (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
biologicznie aktywne komponenty Zestawu Zdrowe Stawy:
 leczą stany zapalne towarzyszące zwyrodnieniom
 nasilają syntezę chrząstki stawowej
 rozluźniają spięte mięśnie i działają przeciwbólowo.
Założę się, że od dawna szukałaś takiego produktu, ale go po prostu nie było! Teraz
możesz go mieć, używać, usunąć bóle, wyleczyć zwyrodnienia i stany zapalne i czuć się
przy tym znakomicie.
A teraz najlepsze... wszystkie te zmiany uzyskasz minimalnym wysiłkiem. Tak jak
napisałem wcześniej, Zestawy Zdrowe Stawy, które proponuję są inteligentne, tzn.
wkładaszminimum 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 bólu powoduje, że więcej się poruszasz. Dzięki temu serce i płuca pracują
intensywniej i poprawia się krążenie. Lepszy dopływ krwi powoduje lepsze zaopatrzenie
organizmu w tlen i polepsza się ogólny stan zdrowia. Wyleczenie wyniszczających stanów
zapalnych następuje nie tylko w układzie ruchu, ale w całym ciele. Dodatkowo regularne
wmasowywanie Biszofitu i żelu Rumalaya w bolące miejsca nie tylko działa
przeciwbólowo, ale polepsza stan zdrowia narządów wewnętrznych (patrz ramka
Korzyści dodatkowe). Lepsza praca narządów wewnętrznych daje szybszy powrót do
zdrowia. itd. Prawie wszystko lub wszystko może się dokonywać automatycznie, jeśli w
Twoim organizmie zostanie przywrócona homeostaza. To nie jest utopia. Moi klienci w

ten sposób osiągają świetne rezultaty. 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 Zestaw Zdrowe
Stawy oznacza:
 Koniec z bólem stawów i kręgosłupa.
Specjalnie dobrane komponenty czynne (roślinne i
mineralne) działają leczniczo oraz przeciwbólowo
już od pierwszych dni stosowania Zestawów
Zdrowe Stawy, tak abyś odczuł poprawę zarówno
szybko jak i długofalowo. Komponenty te
wchłaniają się równocześnie przez skórę
(Rumalaya żel i Biszofit), oraz z przewodu
pokarmowego (Rumalaya forte i Hakorośl
rozesłana).

Korzyści dodatkowe
Badania kliniczne wykazały,
że wmasowywanie żelu
Rumalaya oraz Biszofitu w
bolące miejsca działa
stymulująco na zakończenia
czuciowe powierzchniowych
warstw skóry. Pośrednio
wywiera to korzystny wpływ
na narządy wewnętrzne.
Podobnie jak przy
akupresurze następuje
odruchowe przekrwienie
narządów unerwionych
przez ten sam segment
rdzeniowy, co dany odcinek
skóry. Wpływa to na
poprawę procesów
regeneracji tkanek i lepszą
penetrację leków.

 Koniec z bólem mięśni. Substancje aktywne
zawarte w Hakorośli rozesłanej powodują
rozluźnienie mięśni, dzięki czemu ustępują
uciążliwe bóle mięśni szkieletowych. Szczególnie
wyraźną, odczuwalną poprawę zaobserwujesz w
przypadku sztywności karku, bólu pleców i
kręgosłupa (rozluźnienie mięśni wokół kręgosłupa działa niczym dobry masaż).

 Koniec zwyrodnień i stanów zapalnych. Dziesiątki minerałów, oraz
związków bioaktywnych z roślin (zawartych w Rumalaya forte, Rumalaya żelu
oraz Hakorośli) działają super przeciwzapalnie. Umożliwia to powstrzymanie
wyniszczających stanów zapalnych oraz zwyrodnień. Dodatkowo Rumalaya oraz
Hakorośl rozesłana przyspieszają odbudowę tkanki łącznej (w tym chrząstki
stawowej), a Biszofit uzupełnia braki mineralne w organizmie, dzięki czemu
łatwiejsza staje się odbudowa uszkodzeń w obrębie tkanki chrzęstnej i kostnej.
 Koniec z reumatyzmem i sztywnością stawów. Są to korzyści dodatkowe,
będące skutkiem wcześniej omówionego działania komponentów aktywnych. W
wyniku zastopowania i cofania się zwyrodnień, stanów zapalnych oraz odbudowy
chrząstki i mazi zwiększa się ruchomość stawów i ustępują bóle reumatyczne oraz
znika sztywność poranna.
 Koniec z toksynami. Hakorośl rozesłana działa odtruwająco na organizm.
Intensywne oczyszczenie organizmu z toksyn drastycznie przyspiesza proces
zdrowienia i skraca czas potrzebny na odbudowę uszkodzonych tkanek.
 I to wszystko stosując jeden w pełni naturalny zestaw - abyś nie traciła
swojego cennego czasu i zdrowia na szukanie kolejnych preparatów.

Mechanizm wchłaniania biszofitu

Biszofit jest preparatem do stosowania zewnętrznego. Proces
wnikania zawartych w nim składników odbywa się poprzez skórę i
błony śluzowe. Wchłanianie mikroelementów przez skórę (głównie
przez pory i mieszki włosowe) jest określane resorpcją. Pod
powierzchnią skóry znajdują się naczynia włosowate, które
przechwytując mikroelementy pochodzące z biszofitu
rozprowadzają je razem z krwią po całym ciele. W ten sposób
wszystkie składniki zawarte w biszoficie docierają do chorych i
osłabionych komórek.
Warto dodać, iż kompleksy mineralne pozyskiwane w sztuczny
sposób są przyswajalne przez organizm tylko w 50-60%, podczas
gdy przyswajalność naturalnego biszofitu wynosi blisko 100%.

Co Cię obchodzi Zestaw Zdrowe Stawy?

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
Zestaw Zdrowe Stawy. Ile już 100-złotowych banknotów spaliłaś = wydałaś na
przeróżne preparaty?
Chodzi mi o to, żebyś nie wyrzucała pieniędzy na kolejne przeciwbólowe tabletki i żele.
Wszystko, co robię w stawy-kregoslup.pl i serwisach powiązanych ma jeden cel. Twoje
zdrowie, samopoczucie, sprawność ruchowa 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 problemy i będziesz się poruszać
sprawnie i bez bólu. Jak bardzo ułatwi to im życie). Co więcej, wszystkie te zmiany mają
się odbywać inteligentnie, czyli minimum wkładu - maksimum osiągnięć. Brzmi
zachęcająco? To już wiesz, dlaczego chcesz dowiedzieć się więcej o Zestawach
Zdrowe Stawy.

Co tutaj powiesz?
"To miejsce zarezerwowaliśmy dla Ciebie. Tutaj umieścimy Twoją
historię sukcesu, jaki osiągnąłeś po zastosowaniu Zestawu
Zdrowe Stawy. Jak szybko odzyskałeś sprawność stawów i
kręgosłupa? Jak bardzo jesteś zadowolony i wypoczęty, odkąd
pozbyłeś się bólu mięśni?
Nie uwierzysz, jak prosto i szybko zaproponowane przez nas,
inteligentne Zestawy Zdrowe Stawy poprawią Twoje zdrowie i
samopoczucie."
Tutaj będzie Twoje Imię

"Czy będziesz następnym dowodem
skuteczności Zestawów Zdrowe Stawy?"

Tak, tak może się stać. Osobiście znam wiele osób, które pozbyły się ekstremalnie
wycieńczających bólów kręgosłupa, które rujnowały im życie. Znam też wiele osób, które
wyleczyły stany zapalne i zwyrodnienia kolan, barków i bioder używając Zestaw Zdrowe
Stawy. Znam też wiele takich, których problem sztywniejących palców, przeszywające
bóle mięśni i pleców skończyły się po zastosowaniu Zestawu Zdrowe Stawy. Liczba
zadowolonych klientów rośnie lawinowo. Liczba badań naukowych i klinicznych
potwierdzających zbawienny wpływ komponentów, z których składają się Zestawy
Zdrowe Stawy również rośnie w astronomicznym tempie.
Jednak tylko od Ciebie zależy, jak skorzystasz z tej wiedzy.

Biszofit w świetle badań naukowych
Przez ponad 10 lat biszofit połtawski był poddawany
rygorystycznym badaniom naukowym, które ustaliły jego skład i
działanie na szereg schorzeń i stanów patologicznych. Po serii
eksperymentalnych i klinicznych badań udało się ustalić
biologiczne i biochemiczne uwarunkowania działania biszofitu na
przebieg wielu chorób, jego wielokierunkowy, profilaktyczny i
leczniczy efekt.
Początkowe zalecenia dotyczące używania balsamu tylko jako
środka przeciwzapalnego przy chorobach aparatu odpornościowowytrzymałościowego rozszerzono do ponad 50 innych
zastosowań. Zarówno naukowcy jak i lekarze uzyskali pozytywne
rezultaty wykorzystania biszofitu w reumatologii, kardiologii,
gastrologii, otorynolaryngologii, traumatologii, stomatologii,
dermatologii, endokrynologii, kosmetologii oraz w leczeniu zmian
popromiennych.
Doświadczenia laboratoryjne i badania kliniczne wykazały, że
biszofit posiada wyraźne działanie przeciwzapalne i rozkurczające,
wpływa na procesy miejscowej odporności poprzez stymulację
aktywności fagocytów (krwinek odpowiedzialnych za zwalczanie
ciał obcych), może również hamować przyrost patogennej flory,
grzybów i bakterii żołądkowych. Pierwotnie biszofit był
wykorzystywany w kompleksowej terapii schorzeń zapalnodystroficznych aparatu ruchu i obwodowego układu nerwowego w
postaci kąpieli, okładów i masażu. Dzięki swojemu składowi i
działaniu może on zastępować sole magnezu, jodu i bromu,
tradycyjnie wykorzystywane w fizjoterapii i balneologii.
Zadziwiający skład, działanie i właściwości biologiczne biszofitu
pozwalają na wykorzystanie jego preparatów w kosmetologii.
Oprócz działania przeciwzapalnego wykazuje również właściwości
tonizujące, regenerujące i odżywcze, szczególnie cenne dla skóry i
paznokci. Polecany jest w fitnesie i sporcie: usuwa zmęczenie
mięśni, likwiduje skutki urazów.
Tylko wyobraź sobie... te wszystkie pozytywne zmiany opisane powyżej, to dla Ciebie
codzienność, a więc...

Do dzieła!
Zamów super skuteczny Zestaw Zdrowe
Stawy
i zrealizuj swoje marzenia o zdrowych

stawach, sprawnym kręgosłupie
i komfortowym życiu bez bólów!

ZAMAWIAM

