Intra

Jest to mieszanka 23 ziół korzeni roślinnych i kory drzew, hodowanych w ekologicznie
czystych regionach świata, rozpuszczona w naturalnym soku gruszkowym lub
winogronowym, bez zawartości alkoholu i konserwantów. Twórcą jest światowa sława dr.
Albert Leung.
Intra oczyszcza zapchane kanaliki, poprzez które z ciała usuwane są toksyny i złogi gromadzone całymi latami pozostałości przemiany materii, leków chemicznych,
pestycydów, szkodliwych substancji pochodzących ze skażonego powietrza, wody i
pożywienia, które zatruwaja nasz ustrój, utrudniajac wchłanianie i wydalanie!
Intra działa również jako środek prewencyjny, zapobiegający chorobom cywilizacyjnym, w
tym chorobom nowotworowym. Poprzez stosowanie Intry podnosi sie energię, zmniejsza
się uczucie zmęczenia, odnawia witalność organizmu.
Intra jest jednym z najlepszych w dzisiejszej dobie sposobem na uzupełnienie niedoborów
organizmu bedących wynikiem spożywania niepełnowartościowej żywności, która w
skutek chemizacji rolnictwa i przetwórstwa oraz ogólnego zatrucia powietrza, ziemi i wody
została nie tylko zatruta ale i wyjałowiona z mikro i makroelementów, enzymów, olejków
eterycznych, witamin itp.
Sosowanie roślinnego produktu Intra łącznie z lekarstwami stosowanymi w medycynie
klasycznej prowadzi w wiekszości przypadków do obniżenia dawki leków. Podczas
leczenia poważnych i przewlekłych chorób zalecane jest łączenie konwencjonalnego
leczenia ze stosowaniem Intry, która zaopatruje organizm w kompleksowy zestaw
aktywnych składników, wspierający system odpornościowy człowieka.

Do każdej butelki Intry załączony jest jednouncjowy (28 ml), plastikowy kubeczek.
Zaleca się zażywanie jednej uncji (1 kieliszek) dziennie dla osób dorosłych.
Wtedy 1 butelka Intry wystarcza na 30 dni.
W celu większenia skuteczności wiele osób podwaja dawkę, przyjmując 1 kieliszek rano i
1 kieliszek wieczorem.
Dzieci do lat 10-ciu zażywają pół uncji. (1/2 kieliszka).
Jako dawkę profilaktyczną zaleca się wypicie 3 butelek w ciągu roku jedna po drugiej, w
tym wypadku ważna jest ciągłość i konsekwencja aby nie zakłócić całkowitego
oczyszczenia organizmu z toksyn.
W przypadku bardziej zanieczyszczonego środowiska lub życia w wielkim stresie zaleca
się wypicie 5-6 butelek.

Wskazówki przy zażywaniu Intry:
•Przed użyciem trzeba mocno wstrząsnąć butelkę, a po otwarciu przechowywać w
lodówce.
•Intrę najlepiej pić małymi łykami na czczo, pół godziny przed jedzeniem.
•Nie pić innych ziół ponieważ Intra jest to w pełni zharmonizowaną mieszanką.
•Należy powstrzymać się od spożywania dużych ilości alkoholu.
•Astmatycy, alergicy zaczynają od 1/4 -1/3 dawki, po 3-4 dniach dawkę stopniowo
zwiększać.
• Razem z użyciem Intrą nie zaleca się konsumpcji mleka, kawy ani produktów
mlecznych.
•Osoby z niskim ciśnieniem rozdzielają dawkę na 3 razy lub piją przed snem.
•W przypadku osób alergicznych może wystąpić wysypka! Nie przerażać się,
smarować podrażnione miejsca Intrą (przyśpieszy to proces gojenia).
•Diabetycy zaczynają od mniejszych dawek. Samopoczucie diabetyka będzie
wspaniałe, nie będzie on senny ani zmęczony ale wyniki krwi mogą być gorsze,
ponieważ wszystkie zanieczyszczenia z tkanek, komórek dostają się do wątroby,
nerek i krwi.
•Zaleca się picie dużych ilości wody w celu eliminacji szybko uwalniających się z
naszego organizmu toksyn.
•Osoby chorujące na układ moczowy powinny używać mniejszych dawek, ponieważ
toksyny muszą się wydostać i tak już obciążony układ (wyjątek stanowią kamienie
nerkowe).
•Następuje szybka rekonwalescencja po operacji.
•Organizm nie uzależnia się od Intry.
•Dystrybutorzy niekoniecznie muszą być profesjonalistami i nie wolno im stawiać
diagnozy, pacjent jest w dalszym ciągu pod opieką lekarską.
•Wszystkie lekarstwa należy w dalszym ciągu kontynuować. O zmniejszeniu dawki
leku albo o jego odstawieniu powinien zadecydować tylko i wyłącznie lekarz.

Proces oczyszczania organizmu
Drogi wydalania toksyn z organizmu to:
•układ moczowy
•układ trawienny
•drogi rodne
•skóra
•płuca
Niektóre osoby rozpoczynając stosowanie INTRY odczuwać mogą negatywne
oddziaływanie produktu na organizm (delikatne pocenie, lekka biegunka, bóle głowy) ciało
zaczyna bowiem reagować na każdą radykalną nawet pozytywną zmianę tzw. kacem.
Obniżając zawartość środków toksycznych w organizmie można również uaktywnić różne
niewyleczone, lub ukryte choroby, o których człowiek nie musi wcale wiedzieć i które w ten
sposób zaczyna leczyć.
W okresie wymienionych adaptacyjnych reakcji można obniżyć dawkę INTRY o połowę a
po ich ustaniu powrócić do dawek pełnych.
Od 3-12 dnia picia Intry mogą pojawić się bóle głowy, bóle stawów, a u alergików –
wysypka.
Są to reakcje adaptacyjne i nie należy przerywać kuracji. Objawy te szybko ustąpią. Jest
to sygnał, że coś zaczyna się dziać w naszym organizmie. Czasami wystarczy wypicie 1-2
szklanek wody aby bóle zelżały albo te dokuczliwe objawy ustąpiły zupełnie.
Pamiętajmy o piciu dużych ilości wody. Woda pomaga w wypłukiwaniu
uwalniających się toksyn z naszego organizmu.
Skład Intry: żeń-szeń, miąższ z aloesu, korzeń lukrecji, kora z kruszyny amerykańskiej,
korzeń traganka, pyłek pszczeli, ekstrakt z jagód jałowca, korzeń cykorii, nasiona selera,
kolkowiec lekarski, kwiat passiflory, tymianek, wyciąg z pieprzu tureckiego, ekstrakt z
kozieradki, ekstrakt z jagody cytryńca chińskiego, ekstrakt z grzyba reishi, mniszek
lekarski, rumianek, wyciąg z lucerny, owoc z chińskiej róży-głogu, chiński jęczmień
perłowy, wyciąg z pipsissewy, korzeń imbiru, 36% soku owocowego.
Kup Intra kompleks 23 ziół juz teraz.
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