RENEW LIFE - HELPPO JA MIELLYTTÄVÄ PUHDISTUS
Renew Life sarjassa on kaksi eritasoista puhdistusta: Renew Life First Cleanse kahden viikon kevyt puhdistus ensikertalaisille ja vähän herkemmille ja Renew Life Pure Cleanse kuukauden puhdistuskuuri kokeneemmalle puhdistajalle.

Aamukapselit - detoksifikaation tukena
Iltakapselit - aamulla toimii vatsa
Helppo tapa puhdistua - kaksi kapselia aamulla ja kaksi kapselia illalla
Ei lisäaineita vaan puhtaita kasvikapseleita ilman sidos- ja täyteaineita

AMERIKAN SUOSITUIN PUHDISTUS!
TOIMIVA RUUANSULATUS ON TERVEYDEN PERUSTA
- ilmavaivoja ja turvotusta?
- närästystä?
- ummetusta?
- väsymystä aterioiden jälkeen?

ENTSYYMIT APUUN!
DigestMORE sisältää entsyymejä, jotka on tarkoitettu kaikille ruokatyypeille, mukaan lukien seuraavat:
- proteiinit, rasvat, hiilihydraatit, maitotuotteet, selluloosa ja sokerit. DigestMORE-tuotteen ainesosat parantavat ruuansulatusta. Tämä entsyymien yhdistelmä toimii vatsan pH-arvoissa 2-14.

BAKTEERIT SINNE, MISSÄ NIILLÄ ON VAIKUTUSTA!
Renew Life Pure Biotic vaikuttaa siellä missä pitää.
Pure Biotic on 6 miljardia maitohappobakteeria 6 eri kannasta sisältävä tuote, joka auttaa varmistamaan ruuansulatuskanavan ja paksusuolen terveellisen mikrobakteerisen ympäristön. Pure Biotic käyttää Bio-tract -kuljetusteknologiaa, edistynyttä
kuljetusainetta, joka on erityisesti kehitetty mikro-organismeille probioottien kuljettamista varten niiden optimaaliseen
paikkaan ruuansulatuskanavassa. Pure Biotic -tuotteen Bio-tract -pinnoite tekee siitä vakaamman, jotta se voidaan säilyttää
huoneenlämmössä ja sen ominaisuudet huononevat mahdollisimman vähän.

KUN VATSA TOIMII NIIN ELÄMÄ HYMYILEE
CleanseMORE on täysin luonnollinen paksusuolen tukivalmiste, joka helpottaa tilapäistä ummetusta. CleanseMORE stimuloi
paksusuolen normaaleja toimintoja. Se nesteyttää suolistoa magnesiumilla ja stimuloi peristaltiikkaa yrteillä ilman rajuja
laksatiiveja. Se ei aiheuta riippuvuutta ja sitä voidaan ottaa tarvittaessa ummetuksen parantamiseksi.

Brenda Watson:
Terveyden perusta on
toimiva ruuansulatus ja
puhdas suolisto!

Elimistöllä on seitsemän poistokanavaa, joita hyödynnetään kemikaalien poistamisessa elimistöstä.
Maksa muuttaa tai detoksifioi haitalliset myrkyt aineiksi, jotka voidaan poistaa elimistöstä turvallisesti. Paksusuoli poistaa
myrkyt maksasta sekä suolistoon kerääntyneen jätteen. Veri virtaa suoniston läpi ja kantaa happea ja ravinteita elimistön
soluihin ja poistaa samalla haitallista jätettä. Imujärjestelmä poistaa myrkyt soluista suonien verkoston kautta, joka ulottuu
kaikkialle elimistöön. Iho poistaa jätteen ja myrkyt hikoilun kautta. Keuhkot poistavat myrkyt hengityksen kautta (esim.
hiilidioksidi). Munuaiset vastaanottavat vesiliukoista jätettä maksasta, jotta se voidaan edelleen suodattaa ja lopulta poistaa
virtsarakon kautta.

Pohjois-Amerikan suosituimmat ruuansulatuskanavan hoitotuotteet ovat nyt saatavana myös suomalaisista terveyskaupoista. Renew Life tuotteet ovat voittaneet useita palkintoja Pohjois-Amerikan johtavina ruuansulatuskanavan hoitotuotteina.
Tuotesarjan kehittäjänä ja äitinä on amerikkalainen ravintoasiantuntija Brenda Watson (C.N.C).

KEMIKAALEJA VOI ELIMINOIDA!

POHJOIS-AMERIKAN SUOSITUIN PUHDISTUSKUURI NYT SUOMESSA

Renew Life tuotteet ovat puhtaita ja valmistetaan ilman keinotekoisia lisä-, säilöntä-, sidos- tai väriaineita. Tuotesarjan
pohjana on ajatus ruuansulatuskanavasta ja suolistosta terveyden perustana..

ELÄMME TOKSISESSA MAAILMASSA
Urbaanit ilmansaasteet voivat aiheuttaa tai pahentaa erilaisia sairauksia ja vähintään heikentää elämisen laatua. Ilmansaasteet, joiden arvioidaan aiheuttavan huomattavia terveysvaikutuksia Pohjoismaissa, ovat hiukkaspäästöt ja alailmakehän
otsoni. Vallitsevien eteläisten ja kaakkoisten tuulien vuoksi Pohjoismaat vastaanottavat usein ilmansaasteita myös muualta
Euroopasta. Pohjoismaissa merkittävät määrät saasteita päätyvät myös vesimuodostumiin eri tavoilla.
Kemikaalit aiheuttavat vahinkoa elimistön soluille, elimille ja jokapäiväisille toiminnoille. Myrkkyjä on kahdenlaisia: eksotoksiinit ja endotoksiinit. Eksotoksiinit ovat peräisin ulkopuolisista lähteistä. Ne joko hengitetään sisään tai niellään. Esimerkkejä ovat saastunut ilma, tupakansavu, alkoholi, lääkkeet, ruuan lisäaineet ja kotitalouden kemikaalit.
Endotoksiinit luodaan sisäisesti elimistössä. Sulamaton ruoka voi esimerkiksi mädäntyä, luoda myrkkyjä, jotka vaurioittavat
soluja, kudoksia ja elimiä elimistössä.

PUHDISTUS AUTTAA ELIMISTÖÄ SUORITTAMAAN DETOKSIFIKAATION TEHOKKAAMMIN
Puhdistus on toiminto, joka auttaa elimistöä suorittamaan detoksifikaation perusteellisemmin.
Ihmiset ovat käy ttäneet luonnonyrttejä elimistön puhdistamiseen tuhansia vuosia. Kun maailma, jossa elämme, muuttuu
yhä saastuneemmaksi ja lisäaineiden määrä nousee, puhdistus ja detoksifikaatio tulevat elintärkeiksi hyvän terveyden varmistamisessa ja sairauksia vastaan suojautumisessa. Yksi tärkeimmistä asioista, joita voit tehdä terveytesi parantamiseksi,
on puhdistaa ja detoksifioida säännöllisesti. Jokaisen on suositeltavaa puhdistaa elimistö kahdesti vuodessa.

PUHDISTUS KANNATTAA AINA:
- parantaa yleistä terveydentilaa.
- vähentää sairastumisen riskiä.
- lisää energiaa.
- parantaa ruuansulatusta.
- auttaa hallitsemaan painoa
- parantaa ihon kuntoa - kauneus lähtee sisältä

