Програма за комплексна детоксикация и прочистване на
организма от шлаки.

Основните характеристики при интоксиккация и зашлаковане на тялото
1. Човек е много уморен, постоянно раздразнителен, нервен.
2. Има често са силно главоболие.
3. Човек отслабва и има силно изпотяване.
4. Започва безсъние.
5. Нарушение на храносмилане - метеоризъм, честа диария, запек, може да
има и слуз в изпражненията.
6. Неприятен дъх, плаки по зъбите и оцветяване, , полипи по езика, горчив
вкус.
7. Възможно е да се говори за силна интоксикация и зашлакованост на
организма при чести и продължаващи стоматит, кървене от венците,
възпалени гласни струни, хроничен синузит, алергични реакции.
8. Образуване на камъни в бъбреците, камъни и жлъчния мехур, възпалени
жлъчните пътища, инфекции в пикочо-полова система.
9. От белите дробове могаже да отделя слуз, поради което се появява
влажна кашлица, при жените се появява вагинално течение, което
допълнително води до ерозия на шийката на матката, вагинална
дисбактериоза, поява на мастопатит и други проблеми.
1. 10. Проблеми с кожата появата на обриви, пъпки, акне, циреи по шията и папиломи.
Кожата променя цвета си, може да се появят преждевременно бръчки, прекомерна
сухота или омазняване или напукване на кожата
2. 11. Човек започва да страдащи от чести алергични реакции, сърбежи по кожата..
3. 12. Поява на проблеми с кръвното налягане и кръвообращение във венозна кръвоносната
система. Поради това, често се наблюдава хипертония, хипотония, разширени вени,
тромбофлебит.
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4. 13. Тялото излъчва неприятна миризма.
5.
6. Много важно за всички по-горе симптоми, на зашлакованост и хронична интоксикация, да
се започне със цялостно прочиатване на тялото.
7.
8. Не забравяйте, че всички болести причинени от хронична интоксикация и зашлаковане е
трудно да се лекуват. Често лекарствата са неспособни да въздействат. Така че трябва да
се обърне внимание на детоксикация и прочистване на тялото, така че може да се
възстанови естествената жизнена енергия и сила,и да се осигури възможност за
задействане на самолечителните способности на тялото.

9.

Освен комплексното прочистване на тялото е необходимо, човек да преразгледа и
начина си на живот, мисли, хранене, физическа активност, почивка и да пие достатъчно
чиста вода

Комплекс MyReallWay

- Дози и срок на прилагане - 15 дней

Етап 1 Очистване н аорганизма от вредни весщества – 15 дни
ThymusTIDE PLUS -1 капсулa сутрин – Повишаване на адаптивните способности на организма
UrinaTIDE PLUS - 1 капсулa обед – Увеличаване на диурезата и намаляване на вътрешното налягане
в пикочо-половата система. Прочистване на бърбеци, пикочопровод, пикочен мехур.
DetoxiTIDE PLUS - 2 капсули на вечер- Активиране на естествената детоксикация а организма

Етап 2 Нормализация функцията на черния дроб – 15 дни
VesselTIDE PLUS- 1 капсулa сутрин- Корекция на съдовите нарушения
DetoxiTIDE PLUS -1 капсулa обед - Активиране на естествената детоксикация на организма
LiverTIDE PLUS -2 капсули на вчер - Повишаване на възстановителните и регенеративни процеси в
черния дроб.

Етап 3 Премахване хроничния стрес – 15 дни
ImmuneTIDE PLUS 1 капсулa сутрин – Повишаване на неспецифичната резистентност на имунната
система и имуномодулиращ ефект.
AdrenalTIDE PLUS 1 капсулa обед - Нормализация функцията на надбъбречните жлези.
LiverTIDE PLUS 2 капсулы на вечер - Повишаване на възстановителните и регенеративни процеси в
черния дроб.
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Етап 4 Корекция на храносмилателната система – 15 дни
Hyperacid TIDE PLUS- 1 капсулa сутрин – Подобряване на възстановителните и регенеративни
процеси в хранопровода и
MiсrofloraTIDE PLUS- 1 капсулa обед – Нормализация на естествената микрофлора в червата
PancreaTIDE PLUS- 2 капсуи на вечер – Подобряване на възстановителните и регенеративни
процеси в панкреаса, черен дроб и жлъчка.
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