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CONSTFORM

ΦΥΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
Πληροφορίες Προϊόντος
Κάθε 685 mg αποκλειστικού μείγματος
χορτοφαγικής κάψουλας περιέχει:
Σκόνη Ραβέντι
Σκόνη Οξυάκανθας
Γλυκομαννάνη 90%
Σκόνη άλφα-άλφα
Σκόνη Καγιέν
Σκόνη Σκόρδου
Εκχύλισμα αλόη βέρα (200:1)
Εκχύλισμα ρίζας πικραλίδας (4:1)
Εκχύλισμα ρίζας Τζίντζερ (20:1)
Εκχύλισμα φύλλων Τσουκνίδας (4:1)
Προτεινόμενη Χρήση: Πάρτε 1 με 2
κάψουλες, 1-3 φορές την ημέρα ή όπως
συνιστάται.

Ένας συνδυασμός από 10 ενεργά
συστατικά, συμπεριλαμβανομένων της
γλυκομαννάνης, ρίζα πικραλίδας,
φύλλα τσουκνίδας, πιπέρι Καγιέν, ρίζα
τζίντζερ και πολλά άλλα!

Στηρίζει τη χαμηλή λειτουργία του εντέρου και αποτοξινώνει
Όπως χρησιμοποιείται από τους υδροθεραπευτές

Σχετικά με το Constform...
Με βάση τη φόρμουλα του Δρ John R. Christopher, αυτοί οι δοκιμασμένοι συνδυασμοί των ενεργών συστατικών που είναι
γνωστά ως το απόλυτο φυτικό καθαρτικό.
Το Constform είναι ταχείας δράσης καθαρισμού του παχέος εντέρου και έχει σχεδιαστεί για τη χρόνια δυσκοιλιότητα σαν μια
ισχυρή θεραπεία για ένα αποκλεισμένο έντερο. Τα καθαρτικά έχουν συνδυαστεί με τα υπακτικά για την πρόληψη των
ενοχλήσεων και των πιθανών συμπτωμάτων.
Είναι ένα ισχυρό καθαριστικό του εντέρου, το οποίο θα "καταπολεμήσει " την υπολειμματική εντερική συμφόρηση και θα
καθορίσει ένα πρόγραμμα καθαρισμού για μια καλή αρχή.
Αυτός ο δημοφιλής φυτικός συνδυασμός χρησιμοποιείται εκτενώς από τους υδροθεραπευτές σε συνδυασμό με θεραπείες
υδροθεραπείας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Constform δεν πρέπει να χρησιμοποιείται συνεχώς για περισσότερο από 2 μήνες. Τα άτομα πρέπει να
ακολουθήσουν τις φόρμουλες COL-Clear ή Oxy-Klenz το συντομότερο δυνατό για τον καθαρισμό, την αποκατάσταση και την
τόνωση του τοιχώματος του εντέρου.

Ευεργετικά για...
Χρόνια δυσκοιλιότητα
Λειτουργία του παχέος εντέρου
Καθαρτική ικανότητα
Εσωτερικός καθαρισμός
Κινητικότητα εντέρου
Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου
Χρήση από Υδροθεραπευτές πριν,
κατά τη διάρκεια και μετά τις θεραπείες

Σχετικά με τα συστατικά...
Ραβέντι: Το Ραβέντι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην αλληλεπίδραση με το πεπτικό σύστημα. Περιέχει ανθρακινόνες,

συμπεριλαμβανομένων Rhein και εμοδίνης και γλυκοζίτες (π.χ. glucorhein), τα οποία προσδίδουν καθαρτικές ιδιότητες. Επομένως,
είναι πολύ χρήσιμο ως καθαρτικό σε περιπτώσεις δυσκοιλιότητας. Είναι ένα φυσικό ισχυρό καθαρτικό βότανο, στυπτικό πικρό,
γαστρικό διεγερτικό, αντι-φλεγμονώδη, στομαχικό, τονωτικό και αντι-σηπτικό. Επίσης χρησιμοποιείται για διαταραχές του
ήπατος, της χοληδόχου κύστης και του στομάχου.

Οξυάκανθα: αναφέρεται τεχνικά ως Berberis vulgaris, αυτός ο φλοιός περιέχει ένα αλκαλοειδές, γνωστό ως Βερβερίνη και
υποστηρίζει τη λειτουργία του ήπατος, της χοληδόχου κύστης, της σπλήνας και του εντέρου. Έχει επίσης μια αντι-σηπτική και
αντι-βακτηριακή δράση όταν λαμβάνεται από το στόμα. Είναι χρήσιμο κατά τη δυσβίωση, διεγείρει τη ροή της χολής,
διευκολύνει την συμφόρηση του ήπατος, είναι ιδανικό για φλεγμονή της χοληδόχου κύστης, καθώς και για εντερική φλεγμονή.
Δρα ως τονωτικό της σπλήνας και του παγκρέατος.
Καγιέν: Θεωρείται από τους περισσότερους βοτανολόγους ως το καθαρότερο και ασφαλέστερο διεγερτικό. Το καγιέν ανοίγει
κάθε ιστό του σώματος για να βοηθήσει στην αύξηση της ροής του αίματος. Επίσης χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της κακής
πέψης και για την αύξηση των γαστρεντερικών εκκρίσεων. Δρα ως αντι-σπασμωδικό για την ανακούφιση του πόνου, καθώς
διαλύει τα αέρια του στομάχου.
Σκόρδο: Το σκόρδο έχει ένα ευρύ φάσμα ωφέλιμων ιδιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των αντι-βακτηριακών,

αντι-παρασιτικών, αντι-σπασμωδικών, κατά της δυσπεψίας, αντί-πηκτικό, της μείωσης της χοληστερόλης, μείωσης των
τριγλυκεριδίων και μείωση της αρτηριακής πίεσης. Έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία πολλών παθήσεων, από δυσεντερία,
τυφοειδή πυρετό, χολέρα, βακτηριακή τροφική δηλητηρίαση και εντερικών σκουληκιών. Βοηθά να θεραπεύσει το έντερο με τις
αντι-βακτηριακές δράσεις του και χρησιμοποιείται ως χολαγωγό για να συμβάλει στην τόνωση της έκκρισης της χολής.

Σχετικά με τα συστατικά...
Γλυκομαννάνη: H γλυκομαννάνη είναι μια υδατοδιαλυτή διαιτητική ίνα που έχει δείξει ότι μπορεί να είναι αποτελεσματική ως

καθαρτικό σχηματισμών μάζας. Προέρχεται από τη ρίζα konjac (Amorphophallus konjac) και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική
στη θεραπεία της δυσκοιλιότητας. Έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της εκκολπωμάτωσης – σε μια προκαταρκτική
κλινική δοκιμή βρέθηκε ότι περίπου το ένα τρίτο έως το ήμισυ των ατόμων με τη νόσο είχε μειώσει τα συμπτώματα μετά τη λήψη
γλυκομαννάνης.

Φύλλα Τσουκνίδας: Αυτό το βότανο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη, βιταμίνες (συμπεριλαμβανομένης της

βιταμίνης C), σεροτονίνη, ισταμίνη, ακετυλοχολίνη, ανόργανα άλατα (συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου), ασβέστιου, διοξείδιο
του πυριτίου και μια σειρά άλλων καθαρισμών και προστατευτικών θρεπτικών συστατικών. Αυτό σημαίνει ότι οι τσουκνίδες
είναι ένα μεγάλο τονωτικό για εκείνους που αισθάνονται κίνηση ή κούραση, καθώς ανοικοδόμηση και τον καθαρισμό του
συστήματος (συμπεριλαμβανομένων του ήπατος και του αίματος). Μια λιγότερο γνωστή δράση των φύλλων τσουκνίδας είναι η
ικανότητά να διεγείρει ελαφρώς τα έντερα και να λειτουργεί ως διουρητικό.

Αλόη Βέρα: Η αλόη βέρα περιέχει χλώριο, το οποίο διευκολύνει τη διαδικασία της απελευθέρωσης του εντέρου αυξάνοντας το

επίπεδο του νερού στα κόπρανα. Η καθαρτική δράση της επίσης προέρχεται από το εσωτερικό του δέρματος του φυτού υπό τη
μορφή ενός κίτρινου, πικρού υγρού που ονομάζεται αλοΐνη. Αυτή η ουσία, όταν αφεθεί να στεγνώσει, μετατρέπεται σε σκόνη που
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία καθαρτικού. Η αλόη περιέχει ενώσεις που ονομάζονται ανθρακινόνες, συμπεριλαμβανομένων
της αλοΐνης, αλόη-εμοδίνη, barbaloin και aloectic acid. Μαζί, αυτές οι ενώσεις παρέχουν ισχυρή ανακούφιση για τη δυσκοιλιότητα.

Ρίζα πικραλίδας: Μεταξύ άλλων, η ρίζα πικραλίδας και άλλων φυτών της πικραλίδας έχουν χρησιμοποιηθεί ως ένα ήπιο
καθαρτικό, πεπτικό βοήθημα για τη θεραπεία του ήπατος και των νεφρικών προβλημάτων, ανακούφιση της φλεγμονής,
εξανθήματος, πυρετού και διάρροιας. Η ρίζα πικραλίδας είναι γνωστή για την τόνωση της όρεξης και την προώθηση της
πέψης.
Ρίζα Τζίντζερ: Ανακουφίζει περιστασιακά τα αέρια, φουσκώματα και τη ναυτία. Το Τζίντζερ είναι γνωστό ως ένα καυτό πικρό
βότανο, το οποίο προωθεί τη γαστρική οξύτητα και βοηθά στην πέψη. Χρησιμοποιείται για πολλές παθήσεις του στομάχου,
καθώς έχει αντιφλεγμονώδεις, αντί-σπασμωδικές, αποχρεμπτικές (αυξήσεις βρογχικών βλεννογόνων), αγγειοδιασταλτικές
και διεγερτικές ιδιότητες. Χρησιμοποιείται επίσης για την προώθηση των εκκρίσεων του γαστρικού και σε περιπτώσεις
αχλωρυδρίας (απουσίας ή μείωσης του υδροχλωρικού οξέος σε χυμούς του στομάχου).
Αλφα-αλφα: Το βότανο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί και εκτιμάται σε όλο τον κόσμο για αρκετούς αιώνες. Μια πλήρης λίστα με τα
οφέλη του θα είναι πολύ μεγάλη, αλλά τα κοινά οφέλη που αποδίδονται στο βότανο περιλαμβάνουν: αποτοξινώνει το
ουροποιητικό σύστημα, καθαρίζει το αίμα και το συκώτι, έχει μια ισχυρή αλκαλική επίδραση στον οργανισμό, προάγει την
κανονική κίνηση του εντέρου και την υγιή ενυδάτωση, διευκολύνει τα τυχόν πεπτικά προβλήματα, περιέχει υψηλά επίπεδα
ενζύμων για την πέψη των τροφίμων και την αφομοίωση τους, υποστηρίζει τα υγιή επίπεδα σακχάρου στο αίμα και υποστηρίζει
τον βλεννογόνο.
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