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HMD LAVAGE

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ
ΒΟΤΑΝΟ
350mg (60
CAPS)

Οι περισσότεροι άνθρωποι στον σημερινό κόσμο
έχουν υποτονικά όργανα αποτοξίνωσης και
έχουν δυσκολία στην αποτελεσματική εξάλειψη
των μετάλλων. Επομένως, το HMD ™ LAVAGE
είναι ένα μείγμα βοτάνων που είναι 100%
φυσικό. Η κύρια λειτουργία του είναι η
υποστήριξη των οργάνων αποτοξίνωσης.

HMD™ LAVAGE θα κάνει τη
διαδικασία αποτοξίνωσης
πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική!

Το LAVAGE είναι γαλλικό για το "DRAINAGE" και το
προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ανοίγει τα
κανάλια αποτοξίνωσης του σώματος, όπως το ήπαρ, τα
νεφρά, το λεμφικό σύστημα για να απομακρυνθούν τα
βαρέα μέταλλα από το σώμα.
Το LAVAGE περιέχει βότανα που είναι γνωστά ότι είναι
αντιφλεγμονώδη, αντιβακτηριακά και έχουν
αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Καθαρίζει το ήπαρ και τα
νεφρά και βοηθά να εξαλείψουν οι τοξίνες. Ταυτόχρονα
περιέχει βότανα που είναι επίσης ευεργετικά για το
λεμφικό σας σύστημα, τους πνεύμονες, το αίμα, το
δέρμα και το ανοσοποιητικό σύστημα.

Μοναδικό μείγμα βοτάνων που υποστηρίζει
το πρόγραμμα αποτοξίνωσης HMD™!

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ HMD™ LAVAGE:
Το HMD™ LAVAGE έχει ειδικά διαμορφωθεί για να υποστηρίξει το HMD ™ ULTIMATE DETOX PACK. Λαμβάνεται ως βάμμα
γλυκερίνης και έχει πολύ ευχάριστη γεύση.
Περιέχει επτά βιολογικά βότανα:

Ρίζα πικραλίδα
(Taraxacum officinale)

Ρίζα Κουρκουμά
(Curcuma longa)

Σπόροι Γαϊδουράγκαθου
(Silybum marianum)

Ρίζα Ορτανσίας
(Hydrangea arboresens)

Ρίζα Κολλιτσίδας
(Actium lappa)

Φύλλα Αρκοστάφυλου
(Actostaphylos uva ursi)

Κόκκινο τριφύλλι
(Trifolium pratense)

Αυτά τα βότανα είναι γνωστά για τις αντιφλεγμονώδης,
αντιβακτηριακές και αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες.
Το HMD™ LAVAGE έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλά
επίπεδα και ταυτόχρονα υποστηρίζει τα ακόλουθα όργανα /
λειτουργίες στο σώμα:
• Ήπαρ
• Νεφροί
• Λεμφικό σύστημα

• Πνεύμονες
• Αίμα
• ∆έρμα

HMD™ ULTIMATE DETOX PACK
Το χλωρέλλα, από μόνο του, δεν είναι ένας ενδοκυτταρικός χηλικός παράγοντας,
συνεπώς δεν θα τραβήξει βαρέα μέταλλα από τα κύτταρα. Θα παραλάβει μόνο βαρέα
μέταλλα και άλλες τοξίνες από το εξωτερικό του κυττάρου, είτε από το μεσέγχυμα
είτε από το έντερο και θα τα αποβάλει από το σώμα.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συστήνουμε το HMD™ ULTIMATE DETOX PACK για τη
χηλικοποίηση, την κινητοποίηση και την εξάλειψη των τοξινών από το σώμα. Είναι
πραγματικά ένα απόλυτο πακέτο αποτοξίνωσης με πολλούς τρόπους, καθώς το HMD™
θα χηλύνει μέταλλα από τα κύτταρα, ενώ το HMD™ LAVAGE, το οποίο είναι ένα μείγμα
αποστράγγισης βοτάνων, το οποίο θα ανοίξει τα όργανα αποτοξίνωσης, επιτρέποντας
έτσι την εξάλειψη των τοξινών την ίδια στιγμή. Το HMD™ CHLORELLA έρχεται έπειτα
και "σκουπίζει" τα θραύσματα, "τα βουρτσίζει" έξω από το σώμα.

Find out about dosages on the DOSAGE GUIDELINES page, as well as follow our ULTIMATE DETOX DIET page.
If you would like to read the full research results simply download the articles below:
1. Georgiou, G.J. Natural Heavy Metal Chelators: Do They Work? Explore! Vol. 16, No. 6, 2007
2. Georgiou, G.J. A Natural Heavy Metal Chelator is Born: It’s Use in Paediatric Cases, British Naturopathic Journal, Vol. 24, No. 1, 2007
3. The Use of Hair Tissue Mineral Analysis in Clinical Decision-Making Regarding Heavy Metal Chelation (2010)
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