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GEZOND EN WEL HET NAJAAR DOOR

Versterk uw immuunsysteem!
De bladeren beginnen te vallen, de temperatuur zakt en de dagen worden korter. Het najaar doet zijn intrede en dat betekent
voor veel mensen kans op griep. Zorg dat u klaar bent voor die
komende uitdaging met een optimaal werkend immuunsysteem. Houd uw gezondheid op peil met behulp van onderstaande, krachtig werkende, puur natuurlijke voedingsconcentraten.
Bestrijden van een aandoening is een mogelijkheid, maar een oud spreekwoord zegt nog altijd: “Liever voorkomen dan genezen”.
Dat lukt veel gemakkelijker met de kracht van de natuur aan uw zijde.
Een belangrijk facet van uw gezondheid en vitaliteit - waar u overigens zelf
veel aan kunt doen - is zorgen voor een goede weerstand. Er van uitgaande
dat u gezond eet, is uw immuunsysteem vooral afhankelijk van een goed werkend spijsverteringssysteem en de best
denkbare stofwisseling. Dan krijgt uw body de juiste voedingsstoffen om bestand te zijn tegen bacteriën en virussen die
allerlei symptomen kunnen veroorzaken. Helaas eten mensen veel minder gezond dan ze denken waardoor ze veel
kwetsbaarder zijn in het vochtige najaar met zijn sterke temperatuurschommelingen.
Versterking van het immuunsysteem met puur natuurlijke, krachtig werkende, biologische voedingsconcentraten, kan u
voor veel problemen behoeden.
Alpha20C®
Alpha 20C® is een speciaal samengesteld, biologisch voedingsconcentraat ten behoeve van het immuunsysteem (waarbij tevens lever en galblaas zijn betrokken). De uitzonderlijk hoogwaardige ingrediënten versterken het fysieke “houtelement” dat de kracht van het immuunsysteem beïnvloedt. De capsules bevatten veel
antioxidanten, gemakkelijk opneembaar calcium en beschikken over nog een aantal andere bijzondere eigenschappen.
Alpha20C® is een unieke combinatie van oosterse kruidentradities en westerse wetenschap. Het is een exclusieve, gepatenteerde formule die door de sterke concentratie maximaal effect heeft. Mocht u al getroffen
zijn door verkoudheid of griep, dan biedt Alpha20C® direct verlichting en voorspoedig herstel.
Sinds ik Alpha20C® ben gaan gebruiken, ben ik minder snel verkouden
en gaat de jaarlijkse griep gelukkig aan mijn deur voorbij.
Ik merk dat ik ook minder last heb van andere allergische reacties.
Marjan Schepers - Haarlem
Spirulina Platensis, het blauwgroene micro-organisme uit het zilte nat, draagt die naam
terecht. Het is de miljoenen jaren oude, plantaardig groeiende, levensspiraal met een overvloed aan natuurlijke voedingsstoffen. In de praktijk blijkt Bio Spirulina o.a. het immuunsysteem te versterken, ontgifting (detox) te versnellen en behulpzaam te zijn om ontwenningverschijnselen bij het doorbreken van verslavingen op te vangen.
Bio Spirulina bevat ruim 100 krachtig geconcentreerde, vitale voedingsstoffen, enzymen,
vitaminen, mineralen en sporenelementen die gemakkelijk opneembaar zijn. Daaronder vallen o.a. bètacaroteen, panthoteenzuur (vitamine B-5), vitamine B-1, B-2, B-3, B-6, B-8
(biotine), B-9 (foliumzuur), B-12 en E, chroom, ijzer, kalium, natrium, calcium, magnesium,
mangaan, molybdeen, fosfor, seleen en zink.
Bio Spirulina™ is een gecertificeerd biologisch concentraat met gunstige effecten op de gezondheid, vitaliteit en welzijn
in het algemeen. Het draagt niet voor niets het biologisch en ecologisch predicaat van Naturland.
Bio Spirulina was een echte eyeopener die voor mij precies op tijd
kwam om mij door een stressvolle tijd te helpen.
Nu beschik ik weer over voldoende energie om door te pakken
zonder het onprettige gevoel dat ik elk moment ziek kan worden.
Chris Zoeters - Leiden
Alpha20C® is een concentraat uit De Krachtige Leefstijl™
Meer informatie over Bio Spirulina op www.stevia-benelux.com

