Bio kurkuma mikroőrlemény
Laboratóriumi kísérletek szerint a kurkuma fő hatóanyaga, a kurkumin többféle biológiai folyamatra
hatva akadályozza meg a ráksejtek fejlődését és továbbterjedését.
Elnyomja az úgynevezett kappabéta faktort (NF-KB), amelynek a magas értéke jellemző a
ráksejtek szóródásakor.
Blokkolja az ösztrogén és az ösztrogénhez hasonló vegyi anyagok képződését, ezzel gátolva a
sejtek sokszorozódását. Melyek ezek az ösztrogénszerű anyagok? A környezetünkben található olyan
szennyező és segédanyagokról (pl. nitrozaminok, széntetraklorid stb.) van szó, amelyek a
gyorsétkezdékben készülő, hirtelen sült ételekben lelhetők fel, valamint a környezetszennyezés
következményeként kerülnek szervezetünkbe.

A rák bizonyos formáinak hatásos ellenszere a gyulladásgátlás. Márpedig a kurkumin két olyan
enzim működését is gátolja - ezek a ciklooxigenáz (COX) és lipooxigenáz (LOX), amely fokozza,
táplálja a gyulladást, ezzel egyidejűleg a sejtkarcinóma és a vastagbélrák kifejlődésében, az áttét
kialakulásában is fontos szerepet tölt be.

Az őrlemény elkészítése :
Tegyen egy enyhén púpozott adagolókanálnyi őrleményt meleg langyos vízbe, teába, vagy ízesített
folyadékba, esetleg gyümölcslébe! Hagyja állni legalább 5 percig! Ezután keverje át és igya meg
egyszerre, vagy 1-2 órán belül! Délután készítsen még egy adagot és azt estig fogyassza el! Ha a
keverék íze nem megfelelő önnek, akkor nyugodtan ízesítse mézzel, illetve természetes
gyümölcslevekkel, de semmiképpen se szűrje le !
Hatékonysága fokozható, ha mindig üres gyomorra issza meg!

Adagolása:
Alapesetben : Naponta két adagolókanálnyi Bio Kurkuma mikroőrlemény elkészítése és
elfogyasztása. Egy adagolókanállal délelőtt és egy adagolókanállal délután, a fenti leírás alapján.
Ehhez 20 napra 1 dobozzal kell rendelni.
Súlyosabb esetben : Naponta négy adagagolókanálnyi Bio Kurkuma mikroőrlemény elkészítése és
elfogyasztása. Két adagolókanálnyi egybe délelőtt és két adagolókanálnyi egybe délután, a fenti
leírás alapján. (De csak abban az esetben, ha a beteg bírja!) Az elkészített örlemény használható
külső borogatásként is felszíni daganatok esetében, valamint gargalizáló anyagként
szájüregi daganatoknál. A kúra javasolt időtartama 60 - 90 nap. Ehhez 20 napra 2 dobozzal kell
rendelni.
A Bio Kurkuma mikroőrlemény alapanyaga teljesen tiszta gyártási eljárással készült,
vegyszer és tartósítószermentes termék!

Összetevő dobozonként :
Bio kurkuma mikroőrlemény
Ára

100.000 mg
4.000 Ft / doboz

Ha kérdése van hívja a 06 1 302 35 97 –es
telefonszámot munkanapokon 14-17 óra között!
Rendelés és egyéb olvasható információ: a
www.b17net.info weboldalon

