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NAJSTARŠIE PROBIOTIKUM SVETA
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Patentované vlastné kmene
probiotických baktérií získané z vodného prameňa
BEZ LAKTÓZY - Lactobacillus Bulgaricus rozkladá laktózu na 99,96%.
Prijaté zdravotné tvrdenie EU 432/2012: živé probiotické baktérie
L. Bulgaricus a S.Thermophilus zlepšujú trávenie laktózy
v prípade osôb, ktoré majú ťažkosti s trávením laktózy.
Výsledky vedeckých výskumov v Indii a Bulharsku potvrdzujú, že kmeň
LACTOBACILLUS BULGARICUS DWT1 vodného pôvodu, patentovaný
spoločnosťou DAFLORN, stimuluje v ľudskom organizme tvorbu M1
makrofágov, ktoré NIČIA RAKOVINOVÉ BUNKY! Zdroj: http://laktera.com/en.
Probiotiká vhodné aj PRE DETI A DOSPEÝCH alergických
na mliečnu bielkovinu - rad LAKTERA ALLERGY FREE
JEDINEČNÉ PRÍRODNÉ POSILNENIE IMUNITY
DOVOZCA A DISTRIBÚTOR:
ING. ĽUBICA KUTTNEROVÁ
OFFICE: TULSKÁ 6, 960 01 ZVOLEN
OTÁZKY A OBJEDNÁVKY: INFO@BULGARICUS.SK
0911 937 944, 0907 767 967
WWW.BULGARICUS.SK
Skúsenosti s Daflornom:
HISTAMÍN: Tieto probiotiká som užívala 8 mesiacov, konkrétne produkt Laktera alergy free na báze kozieho mlieka. Moje problémy boli rozsiahle najmä v tráviacom trakte,
cez gynekologické problémy, urologické, cievne, kožné, dýchacie a mám histaminovú intoleranciu. Jednoznačne ma postavili na nohy, keď som vlastne nevedela ani prejsť do
práce. Už po 2 týždňoch užívania som pocítila rozdiel; napr. mi zmizlo akné z časti tela, stopol sa aj rozvoj ekzému. Zápaly, ktoré ma neustále trápili sa pomaly stávali kratšími
a menej intezívnejšími. Pri chrípke som napr. zvýšila dávku a za tri dni som bola v poriadku! Inokedy som sa trápila 16 dní so silnými antibiotikami.
K užívaniu sa chcem vrátiť, lebo po prerušení užívania som si uvedomila, ako mi skutočne veľmi pomáhali : )
RAKOVINA: Veľmi pekne Vám ďakujem za rýchle doručenie probiotík! Keď sme prišli po chemoterapií z Bratislavy som hneď začala užívať Biomilk
Antioxidant. Dovtedy som brala Biomilk Colon. Po užití cítim úľavu na žalúdku, dokonca mi pomáhajú aj pri bolesti hlavy. Ešte raz Vám ďakujem!
DETI: Dcérka užíva probiotiká len pár dní a dovolím si povedať, že vidno rozdiel. Je taká vitálnejšia, spokojnejšia, budí sa v dobrej nálade a celkom
pekne začala papať! Doslova teší na dobrôtku : ) Čo sa týka soplíkov, zvýšili sme dávkovanie ako ste mi radili a už nie je počuť to zahuhňanie!
S radosťou pokračujeme ďalej, lebo naozaj sú tieto probiotika výborné. Odkedy ich berieme sa dcérka krásne drží.
Veľmi pekne ďakujeme!

PROBIOTIKÁ DAFLORN NA KAŽDÝ DEŇ

Biolampa MediLight
...váš domáci lekár

Svetelná terapia je schopná
prirodzeným spôsobom aktivovať
samoliečebný potenciál ľudského
tela, vďaka čomu sa stala
všeobecne uznávanou liečebnou
a preventívnou metódou.
Včasné a správne použitie
polarizovaného svetla s liečivým
účinkom znižuje množstvo
používaných liekov, nežiaduce
vedľajšie účinky, riziko vzniku
závislosti na liekoch a znižuje
zaťaženie organizmu.

Biolampa MediLight vyhovuje predpisom EMC pre zdravotnotechnické zariadenia.

Objednajte si Biolampu a získajte
knihu v hodnote 9,90€ ako DARČEK
V knihe Liečba svetlom a farebnou
terapiou nájdete postupy a návody
ako používať biolampu pri rôznych
zdravotných ťažkostiach
+421 918 359 789 www.medilight.sk
biolampamedilight@gmail.com

