ΚΑΡΚΙΝΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Γράμμα του εκδότη,

70 χρόνια στην Ελλάδα και από το 2020, σε όλο τον κόσμο.
Όλοι οι άρρωστοι θέλουνε να γίνουν καλά. Δεν θα είναι όμως μεγάλη επιτυχία, εάν η ασθένεια
που έχουνε σταματήσει εκεί που βρίσκεται, η ακόμη καλύτερα αρχίσει και να υποχωρεί;
Ιπποκράτης: Κάλλιον το προλαμβάνειν, ή το θεραπεύειν.
Τότε ίσχυαν, σήμερα ΟΧΙ, διότι πρόληψη δεν μπορεί να γίνει και η αιτία για τις ασθένειες παραμένει.
Ιπποκράτης: Έλεγε, είναι αδύνατο να ξέρει ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος.
Εννοούσε, πως λειτουργεί ο οργανισμός, αγνοούσε όμως πως δημιουργείται η υπολειτουργία του.
Που να ήξερε ο σοφός, με τι ταχύτητες θα έτρεχε η υπολειτουργία και τους λόγους στις μέρες μας.
Ιπποκράτης: Νους υγιής εν σώματι υγιεί κάποτε, όταν το αίμα ήτανε ίαμα, δηλαδή καθαρό,
λεπτόρρευστο, οπότε φάρμακα ήταν τα φυτά, ο αέρας, τα πεντακάθαρα νερά και φυσικά η τότε διατροφή.
Εμείς τώρα λέμε: Νους υγιής εν σώματι υγιεί, με καθαρισμένο αίμα ΊΑΜΑ για αποκατάσταση και υγεία.
Υπολειτουργία είναι το βρώμικο αίμα και η αιτία που αρρωσταίνετε και δεν γερνάτε με υγεία.
Δεν αρρωσταίνετε και γερνάτε, υπολειτουργείτε η και γεννηθήκατε με αυτήν γι’ αυτό και αρρωσταίνετε.
Με την Φωτοθεραπεία όπως ο ήλιος, θα σταματήσετε την υπολειτουργία του οργανισμού, που είναι η αιτία
όλων και αυτός με αυτοΐαση θα σταματήσει τις ασθένειες, οπότε το γήρας θα είναι πολύ μακριά.
Η Ιατρική δεν μπορεί να κάνει διόρθωση οργανισμού, ούτε να σταματήσει την αιτία αυτών και
προσπαθεί μάταια να θεραπεύσει την ασθένεια, αυτή όμως μεγαλώνει και έπεται η επόμενη.
Ευχαριστούμε τις φίλες και τους φίλους για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια, με
λύσεις που δίνουμε στον τομέα της υγείας, αλλά πάντα παράλληλα με την ιατρική την οποία βοηθούμε.
Ίσως να είμαστε η πρώτη εταιρεία στον κόσμο, που ασχολήθηκε τόσο, με το πώς λειτουργεί ο οργανισμός
και γιατί αρρωσταίνουμε. Όλοι πουλάνε, αντιγήρανση, ευεξία, θεραπείες, μαντζούνια για καλή υγεία,
αλλά το ερώτημα είναι, γιατί όλο και περισσότεροι μας αποχαιρετούν σε νεότερη ηλικία, ενώ οι δόσεις των
θεραπειών αυξάνονται; Εμείς λοιπόν αυτό το αναλύσαμε σε βάθος και ακούστε τις απόψεις μας, που είναι
λογικές και απλές. Tι κάνατε για το εσωτερικό του οργανισμού σας από τότε που γεννηθήκατε;
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ. ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΠΛΕΝΕΤΕ, ΤΟΝ ΝΤΥΝΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΡΦΟΥΜΑΡΕΤΕ
ΠΟΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ;
Ο οργανισμός λειτουργεί σωστά μόνο με καθαρό αίμα, χαμηλό ιξώδες, ανοιχτή μικροκυκλοφορία, χωρίς
θρόμβους και με απελευθερωμένα όχι κολλημένα ερυθρά αιμοσφαίρια διότι (έτσι ξεκινάει και ο καρκίνος).
Τα 20-30 δις απελευθερωμένα ερυθρά, φορτωμένα με οξυγόνο, πρέπει να θρέψουν χρονικά και σωστά 50
τρις κύτταρα. Τα ερυθρά περνούν από τα ανοικτά τριχοειδή στα κύτταρα, γίνεται η ανταλλαγή των αεριών
οξυγόνο με διοξείδιο, ταυτόχρονα όμως περνούν το νερό τα απαραίτητα και τα φάρμακα, εάν παίρνετε.
ΑΠΟ ΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊΤΑΙ Η ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ;
Από το βρώμικο αργό και κολλώδες αίμα με υψηλό ιξώδες, αλλά μπορεί και να γεννηθούμε με αυτό.
Δημιουργείται από την διατροφή (15-20%), αυτά που αναπνέουμε, πίνουμε, ακτινοβολίες, ποτά τσιγάρα,
ναρκωτικά, ηλεκτρομαγνητικά και ακόμη η δουλειά που κάνουμε, διότι τα πάντα καταλήγουν στο αίμα.
Το βρώμικό αίμα δημιουργεί ταυτόχρονα, τους θρόμβους, την βουλωμένη μικροκυκλοφορία, τα
κολλημένα ερυθρά ( διότι έτσι ξεκινά και ο καρκίνος ), πέφτει η ενέργεια στα μιτοχόνδρια και η θρέψη
των κυττάρων είναι χαμηλή από απαραίτητα. Έτσι αρχίζει η ανισορροπία των κυττάρων. Διαταράσσεται
ο οργανισμός και έτσι συντηρούνται και ξεκινούν όλα, ακόμη και η πτώση του ανοσοποιητικού.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ;
Είναι η κακή θρέψη και απέκκριση των αποβλήτων που δημιουργούν, ασβεστώσεις, αθηρώματα σκληρά
αγγεία, υπέρταση, καρδιακά, εγκεφαλικά, διάφορα προβλήματα και ασθένειες, κακό μεταβολισμό, κακή
αποτοξίνωση, χαμηλό ανοσοποιητικό, ασθένειες και τα διάφορα προβλήματα υγείας. Αποτελέσματα,
ακόμη χαμηλότερες κυτταρικές απορροφήσεις, κακός μεταβολισμός και πιο ευάλωτοι στους ιούς και τα
μικρόβια. Με τις κακές απορροφήσεις, θα έχετε έλλειψη, ιχνοστοιχείων, βιταμινών, συνενζύμων,
κολλαγόνων το PH θα είναι όξινο, που αυτό τροφοδοτεί ακόμη και τα καρκινικά κύτταρα. Έπονται στην
πορεία, ημικρανίες, αλλεργίες, άπνοιες, αυτοάνοσα και πολλές άλλες ασθένειες από την υπολειτουργία..
Σταματήστε λοιπόν την υπολειτουργία του οργανισμού σας και η καλή του λειτουργία με
αυτοίαση, θα σταματήσει τις ασθένειες και το γήρας τότε, θα είναι πολύ μακριά.
Η επαναφορά της σωστής λειτουργίας του οργανισμού, γίνεται μόνο με φωτοθεραπεία, διότι τα φώτα
είναι το μέλλον της ιατρικής, το αίμα αυτοκαθαρίζεται και επανέρχεται η καλή λειτουργία του οργανισμού,
με αυτοίαση και αύξηση του ανοσοποιητικού. Με το μοναδικό μας οξύμετρο ελέγχετε την ροή του αίματος
και εάν είναι χαμηλή, το αίμα θα είναι αργό και κολλώδες το ιξώδες θα είναι υψηλό και τα αγγεία κλειστά.
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΩΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΥΓΙΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΘΑΡΟ ΑΙΜΑ.
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ΤΙ; ΚΑΡΚΙΝΟΣ;
Ο καρκίνος είναι ένας κακοήθης όγκος που είτε δημιουργείται εξ’ αρχής,
είτε προέρχεται από ένα καλοήθη όγκο.
Βρέθηκε το φάρμακο; Μήπως υπάρχει και δεν το δίνουν; Πως δημιουργούνται τα καρκινικά κύτταρα;
Λέγονται διάφορα, όλοι ξέρουν και κάτι έχουν να πουν, στην πραγματικότητα όμως, κανένας δεν ξέρει.
Ο καρκίνος είναι ένας όγκος που συνεχίζει να γίνεται όλο και μεγαλύτερος, μέχρι που προκαλεί βλάβη
στις λειτουργίες του αρχικού οργάνου, ενώ οι μεταστάσεις του καταστρέφουν τις λειτουργίες των
οργάνων όπου εγκαταστάθηκαν. Τα καρκινικά κύτταρα προέρχονται από φυσιολογικά κύτταρα που
έσπασαν τις φυσιολογικές απαγορευτικές συνθήκες που διέπουν την διαίρεση των κυττάρων
και αρχίζουν να ακολουθούν ένα αυθαίρετο δικό τους πρόγραμμα αναπαραγωγής.
Ταξιδεύουν μέσω της λεμφικής και της μικροκυκλοφορίας του αίματος και εμφυτεύονται
στα διάφορα όργανα, δημιουργώντας τις μεταστάσεις.
WHAT; CANCER;
Cancer is a malignant tumor that either arises from the beginning,
or it comes from a benign tumor.
Is the drug found? Do they have it but they don't give it? Ηow are cancer cells created?
They say different things, they all have something to say,
but in reality, no one knows what is going on. Cancer is a tumor which keep on growing
bigger and bigger until it causes damage to its original organ's functions, while cancer
metastasis damages related organs' functions. Cancer cells are from normal cells, that breaks
free from the normal restraints on cell division and begins to follow its own agenda for
proliferation. They travel through blood and lymph circulation, implanting themselves in
different organs, creating metastases.
CANTICER
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Τώρα μιλάει η πείρα 3500 ετών. Μπορεί ποτέ να μην ξέρει?
Θεωρεί ότι οι άνθρωποι είναι υγιείς όταν υπάρχει ισορροπία ενέργειας, νερού και φωτιάς μέσα στο
κύτταρο και ότι αρρωσταίνουν όταν οι ενέργειες αυτές είναι σε ανισορροπία και αθροίζονται οι τοξίνες.
Κατ’ αυτούς καρκίνος προκαλείται κατά την φάση εκείνη που η παραπάνω ανισορροπία συνδυάζεται με
μεγάλη αύξηση του επιπέδου των τοξινών, μέσα στα κύτταρα, οπότε αυτά γίνονται επιθετικά,
με μεγάλη ενέργεια και έτσι πολλαπλασιάζονται τοπικά και μεταναστεύουν σε άλλα όργανα.
Ο συμβατικός σύγχρονος τρόπος θεραπείας του καρκίνου συχνά καταλήγει στο θάνατο και
των καρκινικών αλλά και των φυσιολογικών κυττάρων. Η ιδεώδης φυσιολογική αγωγή θα ήταν
να εξισορροπηθεί η ενέργεια μέσα στα κύτταρα, να φύγουν οι τοξίνες και τότε τα καρκινικά κύτταρα
θα μεταστρέφονταν ξανά, από μόνα τους, σε φυσιολογικά. ΑΥΤΟ ΚΑΝΕΙ ΤΟ CANTICER.
CANTICER
TRADITIONAL CHINESE MEDICINE
Now the experience of 3500 year is speaking and is never possible not to know.
Considers that people are healthy when there is balance in water and fire energies, into the
cells and that they are becoming sick, when these energies are imbalanced and toxins are
aggregated. According to them, cancer is created when the imbalance and the toxin level
are very high, inside the cell, so the cells are becoming very aggressive, with a lot of energy
and they multiplied topically and also migrate to other organs. The conventional way of
treating cancer often results in the death of both tumor cells and normal cells. The ideal
natural way would be to balance energies into the cells, to get rid of the toxins and then
cancer cells would be converted by themselves into normal. THIS IS WHAT CANTICER DOES.
Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ
Κατ’ αρχάς, αποκαλούμε την παραπάνω ανισορροπία των δυνάμεων, μέσα στο κύτταρο, ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ.
Θεωρούμε ότι η υπολειτουργία του οργανισμού, είναι η αιτία όλων των ασθενειών. Η κακή θρέψις των
κυττάρων, με ΥΠΟ οξυγόνωση, ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ, έλλειψη συστατικών και αύξηση του επιπέδου τοξινών μαζί
με την γενετική προδιάθεση, δημιουργεί και τον καρκίνο. Κακή θρέψη των 50 τρις κύτταρων είναι, ότι
δεν τρέφονται σωστά από τα 20-30 δις ερυθρά από οξυγόνο, νερό και τα απαραίτητα.
Όταν το αίμα είναι αργό και κολλώδες η θρέψη δεν γίνεται σωστά, έχουμε θρόμβους, ερυθρά αιμοσφαίρια
κολλημένα, η μικροκυκλοφορία είναι κλειστή οπότε βγάλτε μόνοι σας τα συμπέρασμα σας.
ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ, ΚΑΝΕΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΠΟΤΟΞΥΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΟΙ ΙΟΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ.
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OUR POINT OF VIEW IS
For us the imbalance of energies, mentioned, above, is DEHYDRATION.
We consider that sub health of the body is the cause of all diseases. The poor nutrition of the
cells, with hypo oxygenation, DEHYDRATION, nutrients shortage and increase in the toxin
levels together with genetic predisposition, creates also cancer.
Bad malnourished of the 50 trillion cells is that the 20-30 billion red blood cells, cannot
nourish with oxygen, water and nutrition. When the blood is dirty, nutrition is not proper, we
have thrombus, glue erythrocytes, blocked microcirculation
so, now you can extract your own conclusions.
CANTICER
Γεοβοτανικές κάψουλες για όλους τους καρκίνους. Δημιουργείται κυτταρική αποτοξίνωση,
με ενίσχυση του ανοσοποιητικού και έτσι διορθώνονται τα χαλασμένα κύτταρα, προστατεύονται
τα υγιή από τις χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες αλλά και ο οργανισμός από τις παρενέργειες τους.
CANTICER
Geobotanical capsules for all cancers. Cellular detoxification occurs, by boosting the immune
system and thus repairing damaged cells, protecting the healthy ones from chemotherapy
and radiotherapy side effects.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΠΤΑ ΓΕΟBΟΤΑΝΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.
WE PRESENT YOU THE SEVEN GEOBOTANIC EXTRACTS COMPOSING THE HEALTH MIRACLE.
Μανγκοστίν. Εκχύλισμα καρπών 120 mg. με ενεργές ουσίες, Ξανθίνες.
Προλαμβάνει την δημιουργία καρκινικών κυττάρων, με τη διαμόρφωση της απόπτωσης.
Έχει αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές, αντιβακτηριδιακές, αντιμυκητιασικές, αντι-ιικές
νευροπροστατευτικές και ηπατοπροστατευτικές δράσεις, ενώ αποκαθιστά τα χρόνια έλκη, την διάρροια,
την δυσεντερία, τις δερματικές παθήσεις, τον πυρετό και τις διαταραχές του ουροποιητικού.
Επωφελούνται, ο πνεύμονας, ενισχύεται το σώμα, ανακουφίζετε ο πόνος και προάγετε την αναγέννηση
των ιστών. Γενικά χρησιμοποιείται για ανεπάρκεια σπλήνας, διάρροια, μήνες χωρίς υγρασία, πολύ ζέστη,
εγκαύματα, έκζεμα, στοματίτιδα.
Mangosteen. Fruit extract 120 mg. with active ingredients, Xanthines.
Prevents the formation of cancer cells by modulating apoptosis. It has anti-inflammatory,
antioxidant, antibacterial, antifungal, antiviral, neuroprotective and hepatoprotective
effects and restores chronic ulcers, diarrhea, dysentery, skin diseases, fever and urinary
disorders.
Benefit the lung, Strengthen the body, Relieve pain and promote tissue regeneration. Generally it is used for Spleen deficiency and
diarrhea, dry month, fire burn, scald, eczema, stomatitis.
Πεντάφυλλο. Εκχύλισμα 100 mg. με ενεργές ουσίες, Σαπωνίνες (Τζιπενοσάϊντς Εμοντίν).
Δυναμώνει το σώμα, ανακουφίζει από τους πόνους, υποστηρίζει την αναγέννηση των κυττάρων, ακόμη
και των εγκεφαλικών και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Αυξάνει την απόχρεμψη, ενώ μειώνει τον
βήχα, τις φλεγμονές, τους πονοκεφάλους, τις νευραλγίες, την οσφυαλγία, την υπέρταση, την αυπνία, την
δυσκοιλιότητα και βοηθά στα νοσήματα του νεφρού, του στομάχου, του δωδεκαδάκτυλου, στην
χολολιθίαση και τον διαβήτη. Συντελεί στην μείωση των επιπέδων χοληστερίνης, στην πρόληψη της
παχυσαρκίας και στην αποκατάσταση της λευκοπενίας και θρομβοπενίας που προκύπτει από την
ακτινοθεραπεία η χημειοθεραπεία. Συντελεί στην αναστολή της ανάπτυξης καρκινικών κυττάρων
σε πνεύμονα, ήπαρ, μήτρα, οισοφάγο, μελάνωμα. Μειώνει τις παρενέργειες των στεροειδών.
Λέγεται ότι μπορεί να χαλαρώσει τσι και να θρέψει γιν, να καθαρίσει τον πνεύμονα και το φλέγμα,
να θρέψει την καρδιά, να ηρεμήσει το μυαλό, να παράγει σπέρμα και σπερματόρια.
Gynostemma pentafillum. Extract 100 mg. active ingredients, Saponins (Gypenosides
Emodin).
It strengthens the body, relieves pain, supports the regeneration of cells, even the brain ones
and strengthens the immune system. It increases mucus discharge and reduces cough,
inflammation, headaches, neuralgia, back pain, hypertension, insomnia, constipation and
helps with kidney, stomach, of the duodenum, in gallstones and diabetes. It helps reduce
cholesterol levels, prevent obesity, and restore leukopenia and thrombocytopenia, resulting
from radiation therapy or chemotherapy. It helps to inhibit the growth of cancer cells
in the lungs, liver, uterus, esophagus, melanoma. It reduces the side effects of steroids.
It says that Fiveleaf Gynostemma Herb can beneft qi and nourish yin, clear lung and phlegm, nourish heart and calm mind, produce
sperm and Sperma torrhea.
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Πικραγγουριά. Εκχύλισμα φρούτων 80 mg. με ενεργές ουσίες, Σαπωνίνες (Χαραντίν).
Διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα, έχει ισχυρή δράση εναντίον των όγκων, με ιδιαίτερη δράση
στην λευχαιμία και σας προστατεύει από τους ιούς και τον ίκτερο. Διεγείρει την έκκριση ινσουλίνης.
Δρα μόνο στο λεπτό έντερο, μπλοκάροντας την απορρόφηση λίπους και τα μεγάλα μόρια των
πολυσακχαριτών, έτσι βελτιώνεται η απορρόφηση των μικρομοριακών θρεπτικών ουσιών στο λεπτό
έντερο. Δρα και κατά της οστεοπόρωσης και βοηθά στην ψωρίαση, στον καρκίνο του οισοφάγου
και αποτρέπει τον σχηματισμό μικροβιακού βιοφιλμ.
Το φρούτο: βοηθά τον διαβητικό να αφαιρέσει την παθογόνο ζέστη, απελευθερώνει την κούραση,
καθαρίζει την καρδιά από την ζέστη. Οι Σπόροι: Βοηθούν τον διαβητικό να τονώσει το Qi και Yang.
Momordica charantia. Fruit extract 80 mg. with active ingredients, Saponins (Charantin).
It stimulates the immune system, has potent anti-tumor activity, with a particular action
on leukemia and protects you against viruses and jaundice. It stimulates the secretion
of insulin. It works only in the small intestine, blocking the absorption of fat and large
polysaccharide molecules, thus improving the absorption of small molecule nutrients
in the small intestine. It also works against osteoporosis and helps with psoriasis, esophageal
cancer and prevents the formation of microbial biofilms.
Fruit part: help diabetic to remove pathogenic heat, release fatigue, clear away the heart-fire.
Seed part: help diabetic to tonify Qi and Yang.
Μαύρο σκόρδο. Εκχύλισμα 50 mg. με ενεργές ουσίες, Σαπωνίνες.
Aπαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, την πρόληψη των βλαβών και την
επισκευή των κυττάρων, με μείωση των διαταραγμένων κυττάρων. Μειώνει τα επίπεδα λιπιδίων
και γλυκόζης στο αίμα, βοηθά στη καταστροφή του ιού της ηπατίτιδας Β και εμποδίζει την ανάπτυξη του
κυτταρομεγαλοιού, έχει αντικαρκινικές ιδιότητες κυρίως στο στομάχι και τον οισοφάγο, αποτρέπει τον
σχηματισμό μικροβιακού βιοφιλμ ιδίως από ψευδομονάδες και προστατεύει από βλάβες στο συκώτι και
τους όρχεις. Αυξάνει το μονοξείδιο του αζώτου και βελτιώνει την μικροκυκλοφορία και την υπέρταση.
Λένε ότι το Μαύρο σκόρδο μπορεί να βοηθήσει και να αποκαταστήσει στην ανακούφιση της εσωτερικής
ζέστης ή του πυρετού, να σκοτώσει τα έντομα και να σταματήσει τη διάρροια. Γενικά Χρησιμοποιείται για
πρησμένα πληγιασμένα πόδια, ψώρα, Feilao, βήχα, διάρροια και δυσεντερία.
Black garlic. Extract 50 mg. with active ingredients, Saponins.
Necessary for proper functioning of the immune system, the prevention of cell damage, giving
rise to cell repair, with reduction of disturbed cells. Reduces lipid and glucose levels in the
blood, helps in hepatitis B virus destruction and prevents the growth of the cytomegalovirus,
has anti-cancer properties mainly in the stomach and oesophagus, prevents the formation of
microbial biofilm, especially by pseudomonads and protects from hepatic and testicles
injuries. Increases nitric oxide and improves microcirculation and hypertension.
It says that Black Garlic can help relieve internal heat or fever, apocatastasis, kill insect, and stop diarrhea. Generally It is used for
carbuncle swollen, scabies, Feilao, cough, diarrhea and dysentery.
Σέμεν κόισις (η δάκρυ της Παναγιάς). Εκχύλισμα καρπών 50mg. με ενεργές ουσίες, Λακτόνες.
Καταπολεμά τα διαταραγμένα κύτταρα που μπορεί να είναι και καρκινικά. Βελτιώνει την πέψη έχοντας
δράση στον οισοφάγο και όλο το γαστρεντερικό. Βελτιώνει την λειτουργία των πνευμόνων
απαλλάσσοντας τους από βακτηριακές και μυκητιασικές λοιμώξεις. Σταματά τον κνησμό και τους πόνους
των αρθρώσεων. Επίσης βοηθά την σπαστικότητα των μυών, τις μυκητιασικές γυναικολογικές λοιμώξεις,
στην ουρολιθίαση, το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών, έχει και αντιπυρετικές δράσεις. Συστατικά του
βοηθούν στον ασκήτη από σάρκωμα. Προάγει την ούρηση, ανακουφίζει την αρθρίτιδα και είναι κατά
της υδροκήλης.
Αναφέρεται ότι μπορεί να βοηθήσει την μυϊκή ακαμψία. μπέρι-μπέρι και οίδημα, λοίμωξη από μαγιά του
κόλπου, πέτρες στην ουροφόρο οδό, νεουαλγία, γονόρροια, σύνδρομο ανήσυχων ποδιών.
Semen Coicis (Virgin Mary's tear) Fruit extract 50mg. with active ingredients, Lactones.
It fights disordered cells that can also be cancerous. Improves digestion by having action
on the esophagus and the entire gastrointestinal tract. It improves the function of the lungs
by freeing them from bacterial and fungal infections. It stops itching and joint pains. Also
helps muscle spasms, fungal gynecological infections, urinary tract, restless legs syndrome,
and has antipyretic effects. Ingredients help the ascites from sarcoma. It promotes urination,
relieves arthritis and is against hydrocele.
It says that can help spastic muscles, beri-beri stones in the urinary tract, neualgia, gonorrhea, restless leg syndrome.
ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ, ΚΑΝΕΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΠΟΤΟΞΥΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΟΙ ΙΟΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ.
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Στρείδι μαργαριτοφόρο. Πούδρα 50mg. ενεργή ουσία, Ανθρακικό Ασβέστιο.
Χρησιμοποιείται σαν κατευναστικό του κεντρικού νευρικού συστήματος μειώνοντας την ευερεθιστότητα,
την επιληψία, τις εμβοές, την αυπνία, και την έλλειψη συγκεντρώσεως. Βοηθά τις παθήσεις των ούλων,
των χρόνιων ελκών και του πεπτικού έλκους, τον καταρράκτη, την θόλωση της οράσεως, την νυκταλωπία
και την υπέρταση. Διεγείρει την ανανέωση των ιστών και εξαλείφει τη θολερότητα του κερατοειδούς
χιτώνα. Λένε ότι μπορεί να βοηθήσει να ηρεμήσει το συκώτι και να το καταστείλει. Χρησιμοποιείται, σε
πληγές και πρήξιμο στο λαιμό, ζάλη, κεφαλαλγία, αίσθημα παλμών και μνήμη,
Hyriopsis cumingii. Powder 50mg. with active ingredient, Calcium Carbonate.
It is used as a sedative for the central nervous system by reducing irritability, epilepsy,
tinnitus, insomnia, and lack of concentration. It helps with gum disease, chronic ulcers
and peptic ulcers, cataracts, blurred vision, loss of night vision and hypertension.
It stimulates tissue renewal and eliminates the opacity of the cornea.
It says that can help calm the liver and suppress yang, It is used in irritability, sore and swollen throat, headache, insomnia,
palpitation, forgetfulness.
Γανόδερμα Λουσίντουμ. Εκχύλισμα 50mg. με ενεργές ουσίες, Τριτερπένια και γανοδερικό οξύ.
Ενεργοποιεί τα κύτταρα, εξισορροπεί το ανοσοποιητικό σύστημα με πολλούς τρόπους.
Δημιουργεί πολλαπλασιασμό των φαγοκυττάρων. Διεγείρει την παραγωγή γ-ιντερφερόνης και
του παράγοντα νέκρωσης των όγκων (TNF άλφα). Μειώνει την υπερβολική επιδρομή των ΜΜΡ2 και MMP9
μεταλλοπρωτεϊνασών. Δρα κατά των διαταραγμένων κυττάρων και μειώνει τις παρενέργειες που έχουν
στον μυελό των οστών οι χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες. Έχει χρησιμοποιηθεί, κυρίως
σε λέμφωμα Β, ηπατίτιδα Β, λευχαιμία και πολλαπλούν μυέλωμα. Έχει ανοσοτροποποιητική δράση.
Αποτρέπει την απώλεια νευρώνων μετά από εγκεφαλική ισχαιμία και προστατεύει από το πάρκινσον
προστατεύοντας την εκφύλιση των ντοπαμινεργικών νευρώνων. Βελτιώνει την παραγωγή ενέργειας
στα μιτοχόνδρια και έχει αντιοξειδωτικές δράσεις.
Μπορεί να βοηθήσει στην αναζωογόνηση για την ηρεμιστική δράση, ανακουφίζοντας τον βήχα και το
άσθμα. Χρησιμοποιείται για το σύνδρομο που προκαλείται από έλλειψη τσιγάρου και ανεπάρκεια νεφρών,
συμπεριλαμβανομένου του βήχα και του άσθματος, που χειροτερεύουν την προσπάθεια, την αναπνοή και
την κόπωση. Για το σύνδρομο που προκαλείται από το ήπαρ και την (ανεπάρκεια νεφρών), όπως εμβοές,
κώφωση και κόπωση των οστών και των γόνατων, αίσθημα παλμών, αϋπνία και αμνησία, αδύναμη πέψη.
Ganoderma lucidum. Extract 50mg. with active ingredients, Triterpenes Ganoderic acid.
It activates the cells, balances the immune system in many ways. Creates phagocytic
proliferation. Stimulation of γ-interferon production and of tumor necrosis factor (TNF alpha).
Reduction of the excess invasion of MMP2 and MMP9 metalloproteinases. It works against
disturbed cells and reduces the side effects on bone marrow of chemotherapy and
radiotherapy. It has been used mainly in B lymphoma, leukemia and multiple myeloma.
It has immunomodulatory effect. It prevents the loss of neurons after cerebral ischemia
and protects against Parkinson's inhibiting dopaminergic neurons degeneration.
It says that Ganodermal Lucidum can help invigorating qi for tranquilization, relieving cough and asthma.
It’s used for syndrome caused by both lung qi deficient and shenxu (kidney deficient) including cough and asthma which become
worse on exertion, shortness of breath and fatigue; For syndrome caused by both the liver and shenxu (kidney deficient) , such as
tinnitus, deafness and lassitude of the loins and knees; palpitation, insomnia and amnesia; weak digestion.
CANTICER
Μόλις διαγνωστεί ο καρκίνος, ξεκινήστε τις κάψουλες αμέσως. Η λήψη τους είναι συμβατή παράλληλα
με όλα τα σχήματα που σας προτείνει ο γιατρός σας, δεν τα ακυρώνει, αλλά αντίθετα τα προστατεύει.
CANTICER
Once the cancer is diagnosed, start the capsules immediately. Taking them is compatible with
all the regimens suggested by your doctor, not canceling them,
but protecting them instead.
CANTICER
Απαραίτητες κάψουλες για όλους τους καρκίνους, ακόμη και το πολλαπλούν μυέλωμα, την λευχαιμία,
το λέμφωμα, τον καρκίνο του εγκεφάλου, την προστασία των μαλλιών από την χημειοθεραπεία, την
διόρθωση της χλωρίδας του εντέρου, ενώ η σκόνη της κάψουλας βοηθά τις πληγές στο γυναικείο στήθος.
Ειδικές κάψουλες για καρκίνο του παγκρέατος, του μαστού, τους δυνατούς πόνους και τις μεταστάσεις.
CANTICER
Necessary capsules for all cancers, still multiple myeloma, leukemia,
lymphoma, brain cancer, hair protection from chemotherapy, correction of the intestinal flora
and capsule powder helps wounds to the breast.
Special capsules for pancreatic cancer, breast cancer, severe pains and metastases.
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Τα παραπάνω στοιχεία, προέρχονται από διάφορες πηγές, Πάρτε τις κάψουλες παράλληλα με την
θεραπευτική αγωγή του γιατρού, διότι δεν έχουν κανένα σκοπό να την αντικαταστήσουν η ακυρώσουν.
Εάν σας έχουν απαγορεύσει τα σαλατικά, μπορείτε και σεις να το πάρετε διότι δεν περιέχει καθόλου ίνες.
The above data comes from various sources. Take the capsules along with your doctor's
treatment because they have no purpose in replacing it, or cancel it.
If it is not permitted to have salad, you too can get it, because it contains no fiber at all.
Πάρτε τις κάψουλες για 6 μήνες, σε οποιαδήποτε φάση της ιατρικής αγωγής και εάν βρίσκεστε, ακόμη και
εάν είχατε καρκίνο στο παρελθόν, όπως και τα παιδιά σας 14+, για διορθωτικές κυτταρικές δράσεις.
Take the capsules for 6 months, at any stage of medical treatment, even if you have had
cancer in the past, like your children 14+, for corrective cellular actions.
Καλέστε τώρα τον αριθμό που βλέπετε και αποκτήστε εύκολα και γρήγορα.
Γεοβοτανικές κάψουλες για ειδική κυτταρική αποτοξίνωση 120 τεμάχια 70 €.
Για αποτοξίνωση ρουτίνας, 60 κάψουλες 35 €.
Call now the number you see and get it quickly and easily.
Geobotanic capsules for specific cell detoxification, 120 pieces 70 €.
For routine detoxification 60 capsules, 35 €.
Ιατρική, γιατροί και φάρμακα, είναι ισχύς.
TELESTAR: λύσεις για όλους, ακόμη και για τον σκύλο η την γάτα σας, παράλληλα με την ισχύ.
Medecine, doctors and medιcines, are power.
TELESTAR: solutions for all and everyone, even for your dog or cat, along with the power.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Μόλις εμφανιστεί ο καρκίνος, πάρτε αμέσως τις γεοβοτανικές μας κάψουλες, όπως παρακάτω, για να μην
χάνετε χρόνο, μέχρι να πάρει τις αποφάσεις ο γιατρός σας και σας πει το πλάνο που θα ακολουθήσετε.
Γενικά παίρνετε τις κάψουλες με πολύ νερό όχι κρύο, 30 λεπτά πριν το φαγητό. Εάν υπάρχουν
προβλήματα στομάχου η λήψη γίνεται 30 λεπτά μετά το φαγητό. Η χορήγηση τους να απέχει 1 ώρα
από οποιοδήποτε άλλο χάπι παίρνετε. Το μπουκάλι περιέχει 60 φυτικές κάψουλες.
Canticer, Βαριά περιστατικά καρκίνου με μεταστάσεις, 6 κάψουλες πρωί, 6 βράδυ, ή 4 πρωί,
4 μεσημέρι, και 4 βράδυ για 2 μήνες. Στη συνέχεια, 3 κάψουλες πρωί, 3 μεσημέρι, 3 βράδυ, μέχρι
να κλείσετε 6 μήνες. Εάν εξαφανισθούν οι όγκοι και οι μεταστάσεις έχει καλώς. Εάν όχι, συνεχίζετε
την αγωγή με 3 κάψουλες πρωί, 3 μεσημέρι, 3 βράδυ για άλλους 6 μήνες.
Canticer, Κλασικά περιστατικά καρκίνου χωρίς μεταστάσεις και για την χλωρίδα του εντέρου.
3 κάψουλες πρωί, 3 μεσημέρι, 3 βράδυ για έξι μήνες. Εάν στην πορεία εξαφανισθεί ο όγκος συνεχίζετε
με 2 κάψουλες πρωί, 2 μεσημέρι και 2 βράδυ, μέχρι να κλείσετε 6 μήνες. Εάν όμως υπάρχει στασιμότης,
η αγωγή παρατείνεται με 3 κάψουλες πρωί, 3 μεσημέρι, 3 βράδυ για άλλους έξι μήνες.
Canticer, Κυτταρική διόρθωση χωρίς να έχετε καρκίνο και αύξηση του ανοσοποιητικού.
2 κάψουλες πρωί, 2 μεσημέρι, 2 βράδυ για 6 μήνες.
Canticer, Απλή κυτταρική αποτοξίνωση, 1 κάψουλα πρωί και μία 1 βράδυ για 6 μήνες.
Παιδία άνω των 14 ετών, μπορούν να το πάρουν βάσει των παραπάνω οδηγιών.
Δεν έχει παρενέργειες. Διαθέτει έρευνα 10 ετών και είναι 100% γεωβοτανικό φυτικό προϊόν.
Προφυλάξεις: Να μην χρησιμοποιείται κατά την έναρξη εξωγενών ασθενειών. Οι ασθενείς με πέτρες
στα νεφρά, διαβήτη και υπέρταση να μην το χρησιμοποιούν σε μεγάλες ποσότητες. Η για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Πίνετε μεγάλη ποσότητα νερού για την αποφυγή σχηματισμού οξαλικών αλάτων.
Δεν έχει παρενέργειες. Διαθέτει έρευνα 10 ετών και είναι 100% γεωβοτανικό φυτικό προϊόν.
120 κάψουλες 60Χ2 85 €
FDA USA, 13479401616/2020 & ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
Αριθ. Γνωστ. Ε.Ο.Φ. : 86329/04-12-2015
Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από διάφορες πηγές,
προμηθευτές, το διαδίκτυο και είναι μόνο για αναφορά
και δεν έχουν σκοπό να αντικαταστήσουν
τις ιατρικές συμβουλές των ειδικών.
ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ,
SITE ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΕΩΒΟΤΑΝΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΑΝ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ, ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΑ
ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΝΕΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ, ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟ
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ.
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ, Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΙΛΗ, ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΝΤΟΥ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ,
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ, ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΚΑΛΩΔΙΑ κ.α.

HERCULES Hands free kit
Mιλάτε παντού και πάντα με τα χέρια ελεύθερα, για την υγεία και την ζωή σας
Mεγάλη ασφάλεια, χωρίς καλώδια και ακουστικά, μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού.
Έτσι, μάτια πάντα στον δρόμο, χέρια στο τιμόνι, και μιλήστε νόμιμα, για μία ασφαλή οδήγηση.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αναγνωρίζει ότι, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα έχουν σχέση,
με τις χρόνιες ασθένειες, με τους πονοκεφάλους, την αϋπνία, μέχρι τη στειρότητα, την κατάθλιψη
και τον καρκίνο. Μελέτες έχουν δείξει, ότι προκαλούν και επιδεινώνουν, το αλτσχάιμερ, την ακοή,
τα βουητά, τα τζιτζίκια και τα σφυρίγματα. Επίσης, μειώνουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια, που
οξυγονώνουν τα κύτταρα, αλλά και τα αιμοπετάλια που απαιτούνται, για την πήξη του αίματος.
Έτσι θα έχετε ελεύθερα όχι μόνο τα χέρια αλλά και τα αυτιά σας για μεγάλη προστασία.
HERCULES Hands free kit
Για να μιλάτε πάντα με τα χέρια ελεύθερα και να τα έχετε, εκεί που πρέπει,
για μεγάλη ασφάλεια, χωρίς καλώδια και ακουστικά, μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού.

Φορητή συσκευή που διαθέτει, μεγάφωνο και μικρόφωνο, υψηλής ποιότητας, για συνομιλία παντού,
ειδικά στο αυτοκίνητο, για να είστε προσηλωμένοι στην οδήγηση, όταν μιλάτε στο κινητό σας.
1. Mιλάτε, ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΕΡΙΑ, κατά την διάρκεια της οδήγησης, για μεγάλη ασφάλεια.
2. Σύνδεση και με δύο κινητά τηλέφωνα. 3. Μπαίνει στο σκίαστρο με το κλιπ που περιλαμβάνεται.
4. Συμβατό με όλες τις συσκευές που διαθέτουν Bluetooth.
5. Υποστηρίζει το Siri ή την φωνητική εντολή, εάν την υποστηρίζει και το κινητό σας.
6. Αυτόματη επανασύνδεση με συσκευές Bluetooth.
7. Μικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας διασφαλίζει τη σαφήνεια των κλήσεων.
8. Διαθέτει: On/Off, Απάντηση/Απόρριψη, Τερματισμό/Επανάκλιση, Ένταση +/-, Προσωπική συνομιλία.
9. Πλαστικό ABS (με επίστρωση από καουτσούκ). 10. Διαστάσεις : 13 x 5 x 2 εκ.
11. Bluetooth Έκδοση 4.2 + EDR. 12. Συχνότητα λειτουργίας: ISM 2.402GHZ ~ 2.48GHZ.
13. Εύρος επικοινωνίας: 15 μέτρα. 14. Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 500mAh.
15. Χρόνος ομιλίας μέχρι 16 ώρες. 16. Χρόνος αναμονής μέχρι 1000 ώρες.
17. Χρόνος φόρτισης 1 ώρα.
18. Απενεργοποίηση car kit μετά από 10 λεπτά, όταν αποσυνδεθεί από το Bluetooth του κινητού σας
18. Περιέχονται: συσκευή, κλιπ για το σκίαστρο, usb καλώδιο φόρτισης και οδηγίες χρήσης.
HERCULES Hands free kit 39 €
Mιλάτε παντού και πάντα με τα χέρια ελεύθερα, για την υγεία και την ζωή σας
Για ασύρματες νόμιμες ασφαλείς κλήσεις, χωρίς… κλήσεις από την τροχαία
ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΟΜΙΜΟ Hands free kit ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Για να μην παίρνετε κλήσεις και χάσετε το δίπλωμα σας
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ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. ΤΩΡΑ ΚΑΠΝΙΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ,
ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΠΝΑ.
Πράγματι, εχθρός μας είναι ο καπνός και όχι βεβαίως οι καπνιστές.
ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
Το QuitGo, είναι το μόνο εισπνεόμενο τσιγάρο, χωρίς καπνό, πίσσα, νικοτίνη, φάρμακα και χημικές ουσίες
με μαλακό φίλτρο και βοηθά να ξεφύγει κανείς και από την ψυχολογική εξάρτηση στοματικού τύπου για
να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τον εθισμό του πόθου και άλλων συμπτωμάτων διακοπής του
καπνίσματος, ώστε να ξεπεράσετε την επιθυμία τους και να καπνίζετε φυσικά.

TIMH 29 €

ΚΛΙΝΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟ
Για την εξάρτηση στοματικού τύπου και την φυσική συνήθεια αντικατάσταση του καπνίσματος.
Λεπτό, εύχρηστο και εύκαμπτο φίλτρο δαγκώματος για μέγιστη ανακούφιση και ικανοποίηση.
Χωρίς ρεύμα, μη εθιστικό, χωρίς νικοτίνη, χωρίς καπνό, χωρίς ατμούς και χωρίς φάρμακα.
Ασφαλές για όλους τους καπνιστές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τσίκλες νικοτίνης, επιθέματα
νικοτίνης, η με αντικαπνιστικά φάρμακα κατά του καπνίσματος. Για ιδανικές ρουφηξιές και δαγκώματα, με
ανακούφιση στα ανήσυχα χέρια. όταν θέλουν να καπνίσουν η να χτυπήσουν ένα τσιγάρο.
Το QuitGo είναι συμβατό με το TSA είναι το μόνο τσιγάρο χωρίς καπνό που επιτρέπεται στα αεροπλάνα .
Ιδανικό για χρήση στο σπίτι, την εργασία το ταξίδια, ή στο αυτοκίνητο και εν κινήσει.
ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ # 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Προσπαθήσατε να χρησιμοποιήσετε επιθέματα νικοτίνης, τσίκλες, ηλεκτρονικά τσιγάρα, φάρμακα κ.λπ.,
αλλά δεν είχατε επιτυχία και τα παραιτηθήκατε; Μπορεί να σας βοηθήσει να σταματήσετε με επιτυχία το
κάπνισμα τώρα! Ακόμη και αν δεν το έχετε πετύχει.
Το QuitGo είναι 3 φορές πιο αποτελεσματικό για να το σταματήσετε φυσικά σε σύγκριση με όλες τις απλές
προσπάθειες. Το εισπνεόμενο QuitGo έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να μειώσετε τον πόθος σας, να
ξεπεράσετε την επιθυμία του καπνίσματος και να ικανοποιήσετε την υποστήριξη στοματικού τύπου και να
σας βοηθήσει να κόψετε το κάπνισμα ώστε να το σταματήσετε με επιτυχία για πάντα.
Εύκολα λειτουργεί για κάθε τύπο καπνιστή.
Ικανοποιώντας τόσο τον ψυχολογικό όσο και τον σωματικό σας εθισμό " από το χέρι σε στόμα" που οι
περισσότεροι καπνιστές δυσκολεύονται να ξεπεράσουν όταν το σταματάνε. Εισπνεόμενο είναι μια
αντικατάσταση θεραπευτικής συνήθειας η οποία αναπαράγει παρόμοια χαρακτηριστικά ενός πραγματικού
τσιγάρου σε συνδυασμό με μυρωδιά και άρωμα που βοηθάει να ικανοποιήστε την επιθυμία στο να
ξεπεράσετε την επιθυμία για φυσικό κάπνισμα χωρίς τις βλαβερές συνέπειες του καπνού, του ατμού ή /
ακόμη και της χρήσης προϊόντων νικοτίνης.
QUITGO, αντικαπνική βοήθεια, για 3-4 εβδομάδες και 2000 εισπνοές,
με γεύση από αιθέρια έλαια, μέντας, δυόσμου, η κανέλας από, 29 €
TELESTAR Ηρακλής Μοσκαχλαιδής Τηλ. 210 8668701 telestar@otenet.gr
FACEBOOK telestar medical – telestar – WEB SITE telestar.gr
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