"Kilka osób z mojego otoczenia nie mogło uwierzyć, że
kupiłam Ostropest plamisty..."
"...Śmiały się, że marzyła mi się zdrowa wątroba oraz komfortowe życie bez ataków
kolki żółciowej, po zastosowaniu tych wszystkich reklamowanych w telewizji
syntetycznych tabletek, ekstraktów i proszków, które nie dość, że nie dały żadnych
trwałych rezultatów, to jeszcze doprowadziły do problemów z nerkami i żołądkiem.
Ja jednak uważałam, że zakup Ostropestu był właściwą decyzją. Dokładnie
przeczytałam opis, produktu, wyniki badań naukowych i opinie klientów podpisane
imieniem i nazwiskiem, klientów, którzy kiedyś, podobnie jak ja, byli schorowanymi
ludźmi.
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 i długofalowe podejście do problemu przy użyciu zupełnie
nietoksycznych środków może dać znaczną poprawę, ustąpienie bólu i szybkie
efekty lecznicze.
Dzisiaj już nikt się nie śmieje. Prawdę mówiąc wszyscy zdębieli, gdy pozbyłam się
uciążliwych ataków kolki wątrobowej, wzdęć, wodobrzusza i obrzęków wokół kostek.
Sąsiedzi z niedowierzaniem patrzą jak sprawnie się poruszam, mam dużo energii.
Minęła mi senność i zmęczenie.
Poprawiła się też cera, znikł żółty odcień i brązowe plamki - jak się okazało to nie
były piegi, ale przebarwienia spowodowane złą pracą wątroby.
Wyglądam zdrowo i czuję się jakby ubyło mi kilka lat. Nic mnie nie boli, dlatego
więcej chodzę i poprawiła się wydolność serca, a także wzrosła odporność i co
najważniejsze, poprawiła się praca wątroby i nerek (potwierdziły to wyniki badań).
Zobaczyli jak Ostropest wpłynął na moje zdrowie, sylwetkę i dobre samopoczucie."

Leczysz wątrobę a zyskujesz dużo więcej
Stosujesz Ostropest plamisty, więc panujesz nad zdrowiem swojej wątroby i
pęcherzyka żółciowego. Znika osłabienie i senność a co za tym idzie - znacząco

poprawia się Twoje samopoczucie. Potrafisz wyeliminować uciążliwe ataki kolki
pęcherzykowej, bóle brzucha, mdłości i wzdęcia. Tekst ten kieruję do wszystkich,
którzy chcą mieć zdrową wątrobę i woreczek żółciowy, 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 wątrobą, ani woreczkiem. Jeśli nie szukasz wiedzy na
temat tego:
• jak pozbyć się uciążliwych bólów towarzyszących kolce wątrobowej,

• jak odbudować uszkodzoną wątrobę,
• jak drastycznie i na trwałe pozbyć się kamieni zalegających w woreczku
żółciowym,
• jak skutecznie wzmocnić wątrobę po wirusowym zapaleniu wątroby,
• jak zregenerować wątrobę uszkodzoną lekami, chemioterapią, po zatruciach
grzybami,
• jak zniwelować wpływ substancji toksycznych (praca w szkodliwych
warunkach),
• jak uniknąć marskości wątroby uszkodzonej alkoholem,
• jak minimalnym nakładem mieć dużo energii i dobre samopoczucie.
Jeśli ta wiedza Cię nie interesuje, to nie czytaj dalej. Nie zainteresuje
Cię praktyczna wiedza jak zastosować Ostropest plamisty i cieszyć się dobrym
zdrowiem i samopoczuciem.

Tylko wyobraź sobie
" 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. Nie boli wątroba. Skończyła się kolka wątrobowa.
…………………………….
Rano budzisz się wyspana, wypoczęta, przeciągasz się i chętnie wstajesz z
łóżka. Pierwszy raz od wielu miesięcy nie masz nudności, wzdęć, ani
rozpierania w górnej części brzucha (szczególnie po posiłkach). Co lepsze, w
nocy nie obudził Cię okropny atak kolki pęcherzykowej.
…………………………….
Słyszysz komentarze znajomych, mnóstwo komentarzy, jak echo w studni:
Ona już prawie biega! Jak ona to zrobiła? Ma tyle energii, że mogłaby
obdzielić nas wszystkich. Jeszcze trzy miesiące temu musiałam jej pomagać

wejść po schodach. Miała obrzęki wokół kostek, wodobrzusze i była skrajnie
zmęczona! A teraz biega jak nastolatka. Czy ona się poddała operacji
wątroby?
…………………………….
Ty uśmiechasz się i dalej robisz swoje. Może kiedyś zdradzisz im sekret, tylko
tym, których lubisz najbardziej :) Wiesz, że to Ostropest-super skuteczna
roślina o naukowo udowodnionym działaniu. 2 łyżeczki Ostropestu dziennie i
wątroba wraca do zdrowia. Wątroba się regeneruje, mijają ataki kolki i nerki
też lepiej działają. Bez stresu i wysiłku przeszywający ból odchodzi w
zapomnienie.
Żadnych syntetycznych tabletek, czy przeciwbólowych proszków, które
działały znieczulająco, ale nie dawały trwałej poprawy.
…………………………….
Dodatkowo znika zmęczenie, wraca zdrowy sen. Masz więcej energii, czujesz
się świetnie. Polepsza się też cera (znika żółtość skóry i spojówek, znikają też
brązowe plamki).
…………………………….
Otwórz oczy. Koniec marzeń? Nie! To nie muszą być marzenia. To jest zwykła
rzeczywistość osób, które stosują Ostropest plamisty, rzeczywistość poparta
wieloletnimi badaniami naukowymi i klinicznymi. Ta rzeczywistość może być
również Twoim udziałem."

Opuść tę stronę, jeśli...
Jeśli jesteś całkowicie zadowolony
• z funkcjonowania wątroby,

• ze stanu zdrowia woreczka żółciowego,
• z funkcjonowania trzustki i nerek,
• ogólnie ze swojego zdrowia i samopoczucia,
... to równie dobrze możesz w tym momencie opuścić tę stronę.
ZastosowanieOstropestu, 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 Ostropest plamisty. Jeśli chciałbyś zastosować
suplement, który działa tak niesamowicie skutecznie, że będziesz mógł śmiać się z
"bólów wątroby i pęcherzyka żółciowego", przeczytaj następny akapit.

Ostropest plamisty - wiadomość z laboratorium
"Owoce zawierają 2-4 % mieszaniny flawonolignanów, zwanych sylimaryną.
W jej skład wchodzą sylibina, sylidiamina i sylikrystyna o podobnej budowie i
własnościach fizykochemicznych oraz izosylimaryna, 2,3-dehydrosylimaryna,
2,3-dehydrosylikrystyna i tzw. Sylibinomery, czyli oligomeryczne pochodne
sylimaryny. Ponadto występuje toksyfolina, alkohol dehydrokoniferylowy,
kwercetyna, tyramina, histamina, śluz, kwasy organiczne, witaminy C i K,
fitosterole, zwłaszcza β-sitosterol, garbniki, białka, cukry (około 21 %) i tłuszcz
z dużą ilością kwasu linolowego, a także minerały: miedź, selen, cynk.
W Ostropeście plamistym substancje czynne to mieszanina przeciwutleniaczy
- flawonolignanów. Liczne badania potwierdzają, że ten jedyny swoim rodzaju
kompleks przeciwutleniaczy chroni zdrowekomórki wątroby przed
zniszczeniem, jak również przyczynia się doregeneracji komórek
uszkodzonych. Flawonolignany osłaniają zewnętrzne receptory komórek
wątroby uniemożliwiając toksynom przenikanie przez lipidowe błony
komórkowe do ich wnętrza. Neutralizuje także działanie substancji, którym
udało się dostać w głąb komórek. Ponadto substancje te mają wyjątkową
zdolność do stymulowania syntezy białek w komórkach wątroby poprzez
zwiększenie aktywności DNA i RNA. Właśnie dzięki temu możliwa jest
regeneracja uszkodzonych komórek. Mają też możliwość mobilizowania
innych przeciwutleniaczy w komórkach wątroby do obrony przed atakiem
toksyn. Na przykład, jednym z najpotężniejszych przeciwutleniaczy
występujących w organizmie i podstawową substancją odtruwającą w
wątrobie jest glutation. Flawonolignany podwyższają poziom glutationu o 35
%. W komórkach uszkodzonej wątroby Ostropest plamisty zwiększa
aktywność także innego silnego przeciwutleniacza - dysmutazy nadtlenkowej.
Co ciekawe, właśnie ten antyoksydant wydaje się szczególnie nastawiony na
wyszukiwanie szkodliwych substancji utleniających, które powstają w wątrobie
pod wpływem alkoholu."

Zaraz poznasz sekret!
Wyjawię Ci sekret Silybum marianum, który łącząc wiedzę z konwencjonalnej
medycyny, fitoterapii, wiedzy starożytnej, medycyny
chińskiej i psychologiipozwala 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 Ostropest plamisty. Jesteś o krok od sekretu, który
skłonił do nabycia naszego produktu tysiące obecnych i przyszłych klientów i w tym
momencie skłania kolejnych.

Ostropest plamisty - dziesiątki badań klinicznych
"Stosowanie Ostropestu ma solidne podstawy naukowe. Liczne dowody
świadczą o tym, że wyciąg z tej rośliny chroni wątrobę i leczy jej uszkodzenia,
regenerując komórki i duże fragmenty tkanki wątrobowej.
Większość badań przeprowadzono w Niemczech, gdzie Ostropest jest
oficjalnie uznany za lek pomocniczy w leczeniu marskości wątroby i stanów
przewlekłego zapalenia tego organu. Jest on wart uwagi jako środek,
który pomoże uniknąć katastrofy mogącej spotkać Twoją wątrobę w wyniku
zagrożeń związanych ze specyfiką współczesnego życia. Zioło to daje
nadzieję na uzdrowienie, nawet wtedy, kiedy sytuacja jest już groźna.
W jednym ze starannie przeprowadzonych badań (z podwójnie ślepą próbą)
wzięło udział 116 osób z uszkodzeniami wątroby spowodowanymi
nadużywaniem alkoholu. Pacjentom podawano codziennie 420 mg
Ostropestu. Lecznicze efekty działania zioła pojawiły się w ciągu dwóch
tygodni - dowiodły tego korzystne zmiany w poziomie enzymów wątrobowych,
który jest wyznacznikiem poziomu zatrucia komórek wątroby. Badani
zauważyli poprawę już po siedmiu dniach.
Ostropest pomaga przywrócić normalne funkcjonowanie wątroby i złagodzić
przebieg choroby - konkludują badacze.
W trakcie badań przeprowadzonych w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym
we Włoszech sześćdziesięciu kobietom podawano 400 mg wyciągu z
Ostropestu dwa razy dziennie przez okres trzech miesięcy. U wszystkich
zaobserwowano złagodzenie objawów uszkodzenia wątroby, będących
skutkiem stosowania leków psychotropowych (pochodnych fenotiazyny i
butyrofenonu) przez okres przynajmniej pięciu lat.

Dobra wiadomość dla pracujących w warunkach szkodliwych dla
zdrowia.
Spośród 200 węgierskich robotników, pracujących w fabryce chemicznej od pięciu do dwudziestu lat i narażonych
na działanie toluenu i ksylenu, 50 miało objawy uszkodzenia wątroby. Podzielono ich na dwie grupy. Przez 30 dni
podawano wyciąg z Ostropestu jedynie pierwszej grupie. Testy badające czynności wątroby wykazały
zdecydowaną poprawę u osób stosujących ten ziołowy środek."

Pokażę Ci jak inteligentnie pozbyć się przeszywającego
bólu wątroby, wzdęć i ataków kolki żółciowej...
... prawie o tym nie myśląc.

Czy Twoje obecne wysiłki by wyleczyć ból wątroby i woreczka żółciowego 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 odbudować wątrobę, zlikwidować kolkę pęcherzykową,
zmniejszyć wodobrzusze i bezoperacyjnie pozbyć się kamieni w woreczku
żółciowym.
• Jaka sprawność wątroby Ci się marzy (tak żeby znajomi zaniemówili z
wrażenia)?
• A w jakiej kondycji aktualnie jest Twoja wątroba? Jak wydajnie działa Twój
pęcherzyk żółciowy?
No właśnie. A to można poprawić. Tę różnicę można zlikwidować. Możesz
znacząco zregenerować wątrobę i oczyścić woreczek żółciowy. Niejeden to zrobił i
niejeden zrobi. To czy do nich dołączysz zależy od tego, jak wykorzystasz wiedzę
nabytą w watroba-woreczek.pl .
Nie będę owijał w bawełnę. Wyeliminowanie bólu wątroby jest proste.
Przywrócenie zdrowia woreczka żółciowego jest prostsze niż Ci się zdaje. Mało tego.
Przy tej całej prostocie, pozbycie się bólu, wzdęć i kolek może być niemal w 100%
automatyczne.
Czynności te są proste, GDY stosujesz wysokiej klasy Ostropest plamisty.
Czy Ty też nie chcesz, aby marskość wątroby, kamienie żółciowe i ataki kolki były
kulą u Twojej nogi i dlatego interesujesz się Ostropestem i dlatego coraz bardziej
przekonujesz się do pomysłu zastosowania pierwszego inteligentnego podejścia do
chorób wątroby i narządów pokrewnych?

Ostropest - roślina odporna na skażenia
Bardzo interesujące badania przeprowadzone w latach 1989 - 1993 przez V.
Zheljazkova i S. Nikolova dotyczą odporności Ostropestu na zatrucia
przemysłowe, także metalami: kadmem, ołowiem, cynkiem i miedzią.
Eksperymentatorzy zasadzili Ostropest w kilku obszarach zatrutych przez hutę
kadmem, ołowiem, miedzią, manganem i cynkiem - zanieczyszczone były
zarówno ziemia, jak i powietrze. Część roślin zasadzono w doniczkach z
ziemia zatrutą przez te samą fabryke, natomiast hodowano je w miejscu,
gdzie powietrze było czyste.
Wyniki okazały się bardzo ciekawe. Ostropesty rosnące w promieniu 800
metrów od fabryki miały tylko o 16% zmniejszona liczbę nasion (w porównaniu
do roślin kontrolnych, które rosły 10 km dalej). Ostropesty rosnące 3 km dalej
miały o 11% zmniejszoną liczbę nasion (w por. do Ostropestu kontrolnego).
Rośliny hodowane w w doniczkach z ziemią pobraną 800 metrów od huty
miały o 13% mniej nasion w porównaniu do próbki kontrolnej. Rośliny rosnące
w ziemi pobranej 3 i 6 km od huty w ogóle nie zmniejszyły ilości nasion.
Najważniejsze jest jednak to, że żadna z roślin, nawet te rosnące
bezpośrednio w okolicach huty, nie wykazywały innych objawów wpływu
obecności metali ciężkich poza zmniejszoną ilością nasion. Zawartość
sylimaryny i tłuszczu w nasionach nie zmniejszyła się w ogóle - nawet w
wyniku działania najbardziej trujących czynników. Co więcej, ani sylimaryna,
ani tłuszcze nie były w najmniejszym stopniu zatrute żadnymi metalami.
świadczy to o ogromnej odporności Ostropestu i wielkich możliwościach
leczniczych tego zioła.
Dobrze wiemy dlaczego nie stosujesz juz tych wszystkich syntetycznych leków.
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, wzdęć i kolek 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 działa Ostropest plamisty. Gdy tylko zautomatyzujesz
używanie Silybum marianum, wówczas cały proces powrotu do zdrowia działa 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 Ostropestu po tym,
jak będziesz go używać.
Nieprzetworzony Ostropest 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:
• zdrową wątrobę
• wyleczoną kamicę pęcherzykową i ataki kolki żółciowej
• zlikwidowane wzdęcia

Czy to możliwe? (wróć wyżej i przeczytaj akapit o czynnościach
automatycznych)
I to jedząc tylko 2 łyżeczki (słownie: dwie łyżeczki !) Ostropestu dziennie? Brzmi
dobrze?
To nie wszystko, dodatkowo:
• maleje obwód brzucha (znika wodobrzusze) oraz opuchlizna wokół kostek
• znikają siniaki, czerwone plamki, wybroczyny, krwawienia
• znika swędzenie i żółtość skóry oraz przebarwienia pigmentowe

Znowu te dwie łyżeczki? (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 Ostropestu:
• obniżają poziom cholesterolu i chronią przed miażdżycą
• wzmacniają odporność, dzięki czemu rzadziej chorujesz

• przywracają zdrowy sen, dają dużo energii, usuwają permanentne zmęczenie.

Założę się, że od dawna szukałaś takiego produktu, ale go po prostu nie było!
Teraz możesz go mieć, używać, zregenerować uszkodzenia i stany zapalne wątroby,
usunąć bolesne ataki kolki żółciowej i czuć się przy tym znakomicie.
A teraz najlepsze... wszystkie te zmiany uzyskasz minimalnym wysiłkiem. Tak jak
napisałem wcześniej, Ostropest plamisty, który proponuję działa inteligentnie, tzn.
wkładasz minimum wysiłku i masz maksymalne rezultaty. Jest to możliwe, gdyż
suplement, który proponuję działa wielowymiarowo i powoduje 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 wątrobapęcherzyk żółciowy ale w całym ciele. Dodatkowo regularne stosowanie Ostropestu
polepsza pracę nerek, które wraz z wątrobą odpowiadają za wydalanie toksyn z
organizmu. Polepsza to 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 Ostropest
plamisty oznacza:
• Koniec z bólem wątroby.
Komponenty czynne zawarte w
Ostropeście działają leczniczo
oraz przeciwbólowo już od
pierwszych dni stosowania
suplementu, tak abyś odczuł
poprawę zarówno szybko jak i
długofalowo.
• Stop marskości wątroby.
Substancje aktywne zawarte
w S. marianum przyspieszają

Przewaga natury korzyści dodatkowe
Badania kliniczne wykazały, że
stosowanie Ostropestu wykazuje
korzystny wpływ nie tylko na wątrobę i
woreczek żółciowy, ale także ochrania
nerki przed toksynami i stłuszczeniem.
Chroni też przed miażdżycą obniżając
poziom cholesterolu we krwi.
Zwiększa też odporność organizmu.
Warunkiem szerokiego działania rośliny
jest stosowanie całych owoców
Ostropestu. Wykazano, że tylko całe
owoce mająznacznie szerszy zakres
działania, niżsylimaryna stosowana do
produkcji leków.

odbudowę błon komórek wątroby oraz wzmagają syntezę białek. Hamuje to
proces marskości wątroby i wszystkie chore komórki, które nie zostały
zastąpione tkanką łączną mogą się zregenerować. Lepsza praca wątroby daje
się odczuć w postaci wyraźnie lepszej pracy narządów wewnętrznych, w tym
mózgu.
• Koniec ataków kolki żółciowej. Dzięki właściwościom żółciopędnym,
przeciwzapalnym i rozkurczającym Ostropest doskonale sprawdza się w terapii
zarówno kamicy, jak i kolki żółciowej. Wzmożone wydzielanie żółci oczyszcza
drogi żółciowe z drobnoustrojów i usuwa mechanicznie złuszczony nabłonek
oraz niewielkie osady. Własności rozkurczające ułatwiają opróżnianie się
pęcherzyka żółciowego i przeciwdziałają zastojom sprzyjającym kamicy a
własności przeciwzapalne łagodzą ból i zapobiegają kolce.
• Koniec wzdęć i wodobrzusza. Są to korzyści dodatkowe, będące skutkiem
wcześniej omówionego działania komponentów aktywnych. W wyniku
zastopowania i cofania się stanów zapalnych i polepszenia funkcjonowania
wątroby i nerek, płyn gromadzący się w jamie otrzewnej jest sprawnie usuwany
z organizmu. Dzięki temu obwód brzucha ulega znacznemu zmniejszeniu.
Trawienie ciężkostrawnych pokarmów przebiega sprawniej i ustępują wzdęcia i
zgaga wywołane dysfunkcją wątroby i woreczka.
• Koniec z toksynami. Lepsza praca wątroby 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.

Zdrowy woreczek, koniec ataków kolki
Ostropest zwiększa i przyspiesza wytwarzanie i wydzielanie żółci, ułatwiając
(poprzez zmianę właściwości żółci), jej odpływ do dwunastnicy. Ułatwia
również opróżnianie pęcherzyka żółciowego, przeciwdziała zastojom i
tworzeniu się złogów i kamieni. Wzmożone wydzielanie żółci oczyszcza drogi
żółciowe z drobnoustrojów i usuwa mechanicznie złuszczony nabłonek oraz
niewielkie osady.

środki pobudzające odpływ żółci dzieli się w zależności od ich działania
na pobudzające wytwarzanie żółci (choleretica) ipobudzające wydzielanie
żółci (cholekinetica). Ostropest działa zarówno choleretycznie, jak i
cholekinetycznie.

Dzięki właściwościom żółciopędnym (pobudzających wytwarzanie i
wydzielanie żółci); przeciwzapalnym i rozkurczającym Ostropest doskonale
sprawdza się w terapii zarówno kamicy, jak i kolki żółciowej.

Własności żółciopędne Ostropestu
Dzięki własnościom żółciopędnym skutecznie wspomaga przepływ żółci
przez pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe, co poprawia skład żółci i zapobiega
tworzeniu się kamieni.
Wzmożone wydzielanie żółci
Wzmożone wydzielanie żółci oczyszcza drogi żółciowe z drobnoustrojów i
usuwa mechanicznie złuszczony nabłonek oraz niewielki osady.

Własności rozkurczające Ostropestu
Własności rozkurczające ułatwiają opróżnianie się pęcherzyka żółciowego i
przeciwdziałają zastojom sprzyjającym kamicy a własności przeciwzapalne
łagodzą ból i zapobiegają kolce.

Co Cię obchodzi Ostropest plamisty?
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 Ostropest plamisty. Ile już 100-złotowych banknotów spaliłaś
= wydałaś na przeróżne preparaty?
Chodzi mi o to, żebyś nie wyrzucała pieniędzy na kolejne przeciwbólowe tabletki i
proszki. Wszystko, co robię w watroba-woreczek.pl i serwisach powiązanych ma
jeden cel. Twoje zdrowie, samopoczucie, wydolność wątroby 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 z
wątrobą, będziesz spać zdrowo i pewnie, że nie złapie Cię atak kolki. 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 żywych nasionach naturalnego
Ostropestu.
Miejsce na twoją opinię...

Co tutaj powiesz?
"To miejsce zarezerwowaliśmy dla Ciebie. Tutaj umieścimy Twoją historię
sukcesu, jaki osiągnąłeś po zastosowaniu Ostropestu. Jak szybko odzyskałeś
zdrowie wątroby i woreczka żółciowego? Jak bardzo jesteś zadowolony i
wypoczęty, odkąd pozbyłeś się wzdęć, ataków kolki?
Nie uwierzysz, jak prosto i szybko zaproponowane przez nas, inteligentne
suplementy poprawią Twoje zdrowie i samopoczucie."
Tutaj będzie Twoje Imię

"Czy będziesz następnym dowodem skuteczności
Ostropestu?"
Tak, tak może się stać. Osobiście znam wiele osób, które pozbyły się
ekstremalnie wycieńczających ataków kolki pęcherzykowej, które rujnowały im życie.
Znam też wiele osób, które wyleczyły stany zapalne wątroby i znacznie polepszyły
funkcjonowanie wątroby po WZW stosując Ostropest. Znam też wiele takich, których
problem uciążliwych wzdęć, zgagi i niestrawności skończyły się po zastosowaniu
Ostropestu. Liczba zadowolonych klientów rośnie lawinowo (klienci bardzo chwalą
skuteczność Ostropestu, szczególnie chętnie, gdyż potwierdza to nie tylko ich dobre
samopoczucie, ale obiektywne próby wątrobowe). Liczba badań naukowych i
klinicznych potwierdzających zbawienny wpływ komponentów zawartych w
Ostropeście również rośnie w astronomicznym tempie.
Jednak tylko od Ciebie zależy, jak skorzystasz z tej wiedzy.

Medycyna chińska i ziołowe wytrzeźwiacze
Chińczycy od starożytności zalecali tym, którzy nadużyli alkoholu, picie rano,
po imprezie, herbatki z opornika łatkowatego. Jej oryginalna nazwa - xing-jiuling - znaczy dokładnie wytrzeźwiacz. U nas w tym charakterze można
stosować Ostropest plamisty, roślinę spokrewnioną ze słonecznikiem, która

jest niezwykle skuteczna w ochronie organizmu przed skutkami alkoholu.
Liczne badania naukowe potwierdziły, że zmniejsza ona uszkodzenia wątroby,
wywołane upojeniem alkoholowym. Ostropest wzmacnia wątrobę podnosząc
poziom glutationu, związku, który odgrywa kluczową rolę w odtruwaniu. Jest
skuteczny zarówno przed, jak i po nadużyciu etanolu. Ostropest stosuje się
też do ochrony wątroby u osób z chorobą alkoholową i przechodzących
leczenie odwykowe. Przydaje się również przy oczyszczaniu organizmu z
innych trucizn - leków, substancji chemicznych. Jest znakomitym
odtruwaczem, który można stosować w postaci naturalnej np. posypując nim
potrawy.
Przeprowadzono wiele doświadczeń i badań klinicznych, które dowiodły, że
Ostropest działa skutecznie przy różnych dolegliwościach wątroby. W
podobnych badaniach, których wyniki opublikowano na łamach niemieckiego
czasopisma medycznego, Ostropest plamisty podawano grupie 21 osób z
uszkodzeniami wątroby wywołanymi nadużywaniem alkoholu. Stan pacjentów
poprawił się po dwóch miesiącach, co potwierdziły próby wątrobowe. Pacjenci
byli znacznie silniejsi, mieli lepszy apetyt i rzadziej odczuwali mdłości.
Oczywiście Ostropest plamisty działa skuteczniej u tych osób, które
zaprzestaną picia alkoholu. Nie można liczyć na zbawienne działanie zioła,
jeśli nadal pije się alkohol, pogłębiając uszkodzenie wątroby. Jeżeli
przyjmujemy leki farmaceutyczne Ostropest plamisty może w pewnym stopniu
zneutralizować ich szkodliwy wpływ na naszą wątrobę.
W tradycji medycyny chińskiej Ostropest ma szerokie spektrum działania:
Drzewo:
żółciotwórczy,
przy chronicznej toksemii,
odtruwający, oczyszczający, ochronny i regenerujący wątrobę,
przy toksycznym uszkodzeniu wątroby (pokarmowe, falotoksynami, metalami ciężkimi, alkoholem
etylowym, muchomorem sromotnikowym, czterochlorkiem węgla),
przy żółtaczkach,
przy zaniku wątroby,
przy marskości wątroby,
przy zwyrodnieniu tłuszczowym wątroby,
przy niedoczynności wątroby,
przy WZW,
przy kamicy żółciowej,
przy migrenach.

Ogień/Żar:
wzmacniający naczynia krwionośne,
hamujący krwotoki wewnętrzne, także z narządów rodnych,
oczyszczający ściany naczyń z cholesterolu,
łagodnie podnoszący ciśnienie krwi,
neutralizujący następstwa chemio- i radioterapii,

Woda:
przy rekonwalescencji,
odtruwający i oczyszczający dla nerek,
chroni miąższ nerek,
przy hemoroidach,
przy krwiomoczu,
przy kamicy moczowej,
przy puchlinie wodnej,
przy białych upławach,

Metal:
przy zapaleniu płuc i opłucnej,
przy krwiopluciu,
przy krwawieniu z nosa,
rozwalniający,
przy wzdęciach i odbijaniu,
wzmagający ruchy robaczkowe jelit,
przy krwawieniu z jelit,
przy chorobie lokomocyjnej i morskiej,

Ziemia:
przy braku apetytu,
regeneruje układ pokarmowy,
harmonizuje przemianę materii,
ułatwia przyswajanie pokarmu,
przy niedoborze soków żołądkowych,
przy nerwicy żołądka,
przy krwawieniu z żołądka,
obniża poziom cukru we krwi,
przy przedłużających się zbyt obfitych miesiączkach,

Tylko wyobraź sobie... te wszystkie pozytywne zmiany opisane powyżej, to dla Ciebie
codzienność, a więc...

Do dzieła!

ZAMÓW TERAZ

