נטליה רומנובסקי  -קליניקה לניקוי והתחדשות – צמחי מרפא
וקולון הידרותרפיה
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טלפון072-2285818 :
נטליה רומנובסקי  -קליניקה לניקוי והתחדשות  -סילוק רעלים וטיהור הגוף  -צמחי מרפא וקולון
הידרותרפיה.חדש  -תערובת צמחי מרפא לניקוי הכבד ,הכליות ,המעי הדק והמעי הגס.
קל לביצוע  -כפית מתערבות צמחי המרפא בכוס מים חמים.
הערכה מספיקה לך למשך שבועיים.
ניתן לקבל את התערכות אצלי בקליניקה או משלוח לכל רחבי הארץ עם שליח אילך הבייתה.
לאחר שיחה מקצועית איתי לקבלת תשובות לשאלות שלך.ניקוי רעלים בקולון הידרותרפיה הוא אחד
הטיפולים היעילים ביותר למחלות רבות ודרך טבעית לשיקום הבריאות.מגוון הטיפולים בקליניקה:
 ניקוי והתחדשות המעיים-הידרותרפיה הרכבה של תכנית תזונה אישית כולל תוספי תזונה לימפופרס לעיצוב הגוף טיפולי לימפופרס להרזיה טיפול בצלוליט ולחיטוב הגוף. טיפול בנר הופי מתאים לילדים ולמבוגרים לדלקות אוזניים ,סינוסים ועוד.ע"פ מחקרים מדעייםמחלות רבות מתחילות מבעיות במערכת העיכול ובפרט במעי הגס.
הטיפול בקולון הידרותרפיה מסייע בפתרון בעיות כגון:
הפרעות מטבוליות – חילוף חומרים ,צלוליטיס ,מחלות מערכת העיכול ,מערכות הלב וכלי הדם,
תגובות אלרגיות שונות ,מחלות מעי ,דלקת המעי הגס ,תסמונת מעי רגיז ,עצירות ,שלשולים ,בעיות
עיכול ,גזים ,מחלות כבד ,לבלב ,קיבה ,תסמונת עייפות כרונית ,כאבי ראש ,חולשה וחוסר מוטיבציה,
שינה ירודה ,ריח גוף ומהפה לא נעים ,מחלות אקוטיות אסתמה ואקזמה.
למחלות עור – פסוריאזיס ,אקנה ,הפרעות במערכת החיסונית ועוד.
הטיפול מתאים גם כהכנה לבדיקות המעי הגס )קולונוסקופיה אנדוסקופית ,בדיקות רנטגן( והכנה
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לפי מדדים וערכים של משקל יפני ייחודי הנותן מידע לגבי:
אחוז שומן בגוף פנימיים וחיצוניים ,מסת שריר ,מצב העצמות ,משקל גוף ,כמות נוזלים ועוד...מכירת
תוספי תזונה לניקוי ,ריפוי מחלות וכאבים ,חיזוק הגוף ואצת ספירולינה.
סגולות אצת ספירולינה:
מכילה פי  10סידן מחלב ,פי  50ברזל מתרד ,פי  25בטא קרוטן מגזר ,פי  26ויטמין  B12מכבד בקר,
פי  3חלבון מבשר בקר ללא שומן וכולסטרול.
אשמח לענות לך ,לקביעת טיפול מוזמנים להתקשר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
לכתבה עלי במדור המומלצים לחצו כאן
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
מידע נוסף שיעניין אותך נמצא כאן
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
שלח לי הודעה וקבל תשובה אישית
העבר לחבר
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