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Robaki, Glisty ludzkie, Lamblie i cała masa innych robali to twoje Bogate życie wewnętrzne. 

  Doskonały środek na robaki - Olej z pestek dyni kupisz tutaj:
  

  

Pogoń to towarzystwo! Jeżeli nie można delikatnie za pomocą czosnku, czy pestek dyni
zastosuj Vernicadis. 
 Po wygonieniu całego bractwa przejdź na codzienne profilaktyczne zjadanie czosnku,
lub pestek czy oleju z dyni.

  

Kupiliśmy doświadczalnie Vernicadis.
Jest podany skład maleńkimi literkami po łacinie.
Jest data produkcji.
Nie ma producenta. Adresu. Nic.

W tej sytuacji polecamy nowy doskonały polski środek przeciw pasożytom który kupisz
tutaj 
http://www.sklep-naturalna-medycyna.com.pl/oczyszczanie-organizmu/359-para-farm-pr
zeciw-pasozytom-ziola-na-robaki.html

Najnowszy polski środek przeciw pasożytom
Para Herbs w kapsułkach

  

Vernicadis
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http://www.sklep-naturalna-medycyna.com.pl/search?controller=search&amp;orderby=position&amp;orderway=desc&amp;search_query=pestek+dyni&amp;submit_search=Szukaj
http://www.sklep-naturalna-medycyna.com.pl/oczyszczanie-organizmu/359-para-farm-przeciw-pasozytom-ziola-na-robaki.html
http://www.sklep-naturalna-medycyna.com.pl/oczyszczanie-organizmu/359-para-farm-przeciw-pasozytom-ziola-na-robaki.html
http://www.sklep-naturalna-medycyna.com.pl/oczyszczanie-organizmu/2401-para-herbs-w-kapsulkach-suplement-diety-stop-pasozytom.html


Zioła na robaki Vernicadis

Ziołowy preparat na robaki.
Nalewka z ziół niszcząca wszelkie zarobaczenia.

Tinktura  z ziół niszcząca wszelkie zarobaczenia u dzieci, młodzieży i starszych -  owsiki,
lamblie, glisty. Została opracowana przez franciszkanina o.  Grzegorza.  Bardzo
skuteczna!

Ojciec Grzegorz Sroka był  niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie fitoterapii.
Bardzo często  jego spostrzeżenia, dotyczące terapeutycznego działania ziół, były 
później pozytywnie weryfikowane przez badania naukowe.

W ciągu 50 lat intensywnej pracy zielarskiej Ojciec Grzegorz udzielił porad co najmniej
600 tys. chorym.

Opracowane przez niego mieszanki ziołowe i mikstury będą nadal służyć wszystkim
dbającym o swoje zdrowie.

Sposób użycia.
Od 6-9 lat 1/2 łyżeczki na czczo i pół (1/2) łyżeczki przed spaniem przez 7-8 dni, przerwa
na tydzień i kurację powtórzyć. 
Od 10-14 lat - 1 łyżeczka na czczo i 1 łyżeczka przed spaniem przez 7-8 dni, tydzień
przerwy i kurację powtórzyć. 
Powyżej 14 lat 1,5 łyżeczki na czczo i  1,5 łyżeczki przed spaniem przez 7-8 dni, tydzień
przerwy i kurację  powtórzyć. Leczenie powtarzać co 3-4 miesiące.

UWAGA:
Nie stosować u kobiet w ciąży . Dla dzieci poniżej 5 roku życia wymagana jest
konsultacja z lekarzem pediatrą
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