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Krople Toda Heart of Gold Formula 120 ml
 

cena: 377,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Postać płyn

Producent Toda Herbal International

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Toda Formuła Heart of Gold

Produkt dostępny w dwóch pojemnościach - 60 ml oraz 120 ml

Wyniki badań

Podczas kompleksowych badań zaobserwowano, iż składniki Toda Heart of Gold Formula zapewniają bardzo wyraźną stabilizację
układu krwionośnego

Zdaniem wielu lekarzy, stosowanie wyjątkowo przygotowanego HEART of GOLD Formula jest wysoce zalecane dla osób z ryzykiem
zawału serca, udaru mózgu lub powikłań cukrzycowych, a także dla tych, którzy cierpieli na niedotlenienie mózgu.

Krople TODA są całkowicie naturalnym preparatem światowej klasy. 

Kilkanaście lat badań nad właściwościami roślin doprowadziły do stworzenia unikatowej formuły umożliwiającej uzyskanie zdrowej
komunikacji pomiędzy komórkami organizmu.

W skład starannie wyselekcjonowanych roślin znajdujących się w składzie preparatu Heart of Gold Formuła wchodzą: Czosnek
Zwyczajny, Głóg, Borówka Czarna, Rokitnik Pospolity, Papryka Ostra

Powołując się na wiele publikacji naukowych, każda z tych roślin ma wyjątkowo wiele cennych właściwości zdrowotnych i składników
odżywczych, których organizm potrzebuje.
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Dlaczego Heart of Gold Formuła?

rośliny pochodzące z ekologicznych upraw (Certified Organic)
bez interwencji genetycznej (GMO)
Niepowtarzalna ziołowa formuła
certyfikowane pochodzenie składników odżywczych

Ponadto dzięki wysokiej jakości naturalnych składników zawartych w kroplach Toda Heart of Gold Formuła stosując preparat
mają Państwo gwarancję braku przeciwskazań, interakcji oraz nieprzyjemnych skutków ubocznych.

Krople Toda Heart of Gold Formula otrzymały kilka prestiżowych wyróżnień od uznanych naukowców i ekspertów w dziedzinie
kardiologii, cukrzycy i farmakologii, w tym:

Nagroda za pierwsze miejsce w Regionalnej Komisji Europejskiej promującej zdrowie za najlepszy naturalny suplement w
kategorii ekstraktów ziołowych Zalecana dla warunków układu krążenia.

Nagroda za pierwsze miejsce w kategorii suplementów diety na forum DIABETICA EXPO Annual Diabetes Symposium Otyłość i
leczenie.

Nagroda drugiego miejsca w kategorii suplementów diety na targach medycyny naturalnej ECOMED.

Nagroda drugiego miejsca w kategorii suplementów diety na forum DIABETICA EXPO Annual Diabetes Symposium Otyłość i
leczenie.

Nagroda za trzecie miejsce w kategorii suplementów diety na ECOMernatural Medical Fair.

Dyplom uznania specjalności w kategorii suplementów diety na forum DIABETICA EXPO Annual Diabetes Symposium - profil
zapobiegania i leczenia otyłości.

Kontrola produkcji

Produkcja kropli odbywa się w ściśle kontrolowanym procesie inkubacji mikrobiologicznej oraz określonych warunkach, pod stałym
monitoringiem.
Dzięki temu mamy pewność, iż w każdej kropli preparatu zachowały się w pełni wszystkie właściwości prozdrowotne.

Gwarantowana jakość

SOP ( Standard Operation Procedure) i GMP (Good Manufacturing Practices)

Produkty TODA posiadają Licencje Kanadyjskiego Ministerstwa Zdrowia
NHPL (Natural Health Product License)

Certyfikat - świadectwo dopuszczenia do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.

Stosowanie

3 do 5 razy dziennie minimum 15 minut przed każdym posiłkiem oraz rano zaraz po przebudzeniu i wieczorem przed snem. Wstrząsnąć
przed użyciem.

Najlepsze wyniki uzyskiwane są po 6-12 miesiącach stosowania.
Niezbędne jest systematyczne nawadnianie organizmu.

Przy pierwszym podaniu kropli sugeruje się zacząć od mniejszej porcji i zwiększać ją codziennie o jedną kroplę, aż dojdzie się do
pożądanej ilości.
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Podczas stosowania preparatu w pierwszych dniach można zauważy zwiększony proces oczyszczania organizmu, manifestujący się np

częstszym wypróżnianiem, intensywniejszym zapachem potu lub ciemniejszym kolorem moczu. Nie jest to jednak regułą.

*Nie przekraczać porcji 3 ml dziennie.

Przechowywanie

Nie należy stosować, jeżeli jest uszkodzone zabezpieczenie na butelce.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. 

Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zastosowanie

Naturalne wsparcie systemu immunologicznego organizmu poprzez dostarczenie harmonijnej kompozycji naturalnych składników
odżywczych.

Składniki odżywcze znajdujące się w roślinach użytych w kroplach TODA:

Składniki

- Czosnek wieku  ( Allium Sativum )
- Rokitnik zwyczajny  (Hippophae Rhamnoides)
- Borówka czarna  (Vaccinium Myrtillus) 
- Głóg (Crataegus Oxyacantha)  
- Papryka Ostra  (Capsicum Frutescens) 

Niektóre substancje roślinne mają właściwości synergiczne, dzięki czemu dobrze się ze sobą
współpracują. Czosnek , rokitnik , borówka , głóg  i cayenne  w różny sposób przynoszą korzyść sercu, ale razem mają o wiele lepszy
efekt niż każdy osobno.
Dzięki rozległym badaniom i testom opracowaliśmy formułę, która wyróżnia się na rynku oferując najlepsze możliwe wsparcie serca.

Producent

Toda Herbal International Inc.
Vancouver, British Columbia, Canada

Dodatkowe informacje

Producent nie gwarantuje, że dla każdej osoby przyjmującej preparat będzie wykazywał on skuteczność działania przedstawioną w
powyższym opisie. 
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