
Produsul îmbină cu succes valenţele terapeutice ale pulberii 
de Naturastim cu cele ale mierii de albine reușind să acope- 
re o plajă vastă de patologii, începând cu banala astenie și 
terminând în registrul grav al bolilor ameniţătoare de viaţă.

ACŢIUNE

• Imunomodulator
• Hepatoprotector
• Antiinflamator
• Antihipertensiv
• Neorostimulator
• Creşte potenţa sexuală
• Încetinește procesul de îmbătrânire

RECOMANDĂRI

• boli autoimune – tiroidită Hashimoto, boală Bazedow, poli- 
artrită reumatoidă, lupus eritematos, leucemie linfocitară, 
etc;
• boli hepatice – hepatită virală acută A, B și C, hepatite cro- 
nice, ciroze hepatice;
• revigorarea generală a organismului după tratament înde- 
lungat cu citostatice, antibiotice sau alte terapii prelungite;
• boli neurologice – boala Parkinson, poliradiculonevrite;
• boli psihice – eficienţă crescută în toate formele
de depresie;
• creșterea randamentului școlar (elevi, studenţi) ca excelent 
suport de susţinere în caz de efort intelectual cresut;
• copii expuși bolilor infecţioase sezoniere în colectivităţi – 
școli, grădiniţe;
• sportivi de performanţă – pentru îmbunătăţirea parametri- 
lor metabolici și susţinerea efortului fizic prelungit; 
• compensarea pierderilor de electroliţi prin conţinutul bogat 
de potasiu;
• prevenirea îmbătrânirii premature;
• etilism.

MOD DE ADMINISTRARE

• adulţi – profilactic: o linguriţă (cca. 8 g) / zi, dimineaţa pe 
stomacul gol după care se bea un pahar de apă, timp de o 
lună. Se recomandă 3-4 cure pe an, 2 ani consecutiv.
• curativ: administrare continuă, până la vindecare, în doze 
de 2 până la 3 linguriţe/zi, cu o jumătate de oră înainte de 
mese. Se însoţește de consum de lichide corespunzător
(1,5-2 l de apă pe zi, pe lângă apa conţinută de alimente).
• copii – jumătate din doza adultului. Dacă administrarea se 
face în ceai, acesta nu trebuie să fie ferbinte, pentru a se evita 
alterarea unor componenţi de mare valoare din miere.

HEPRO

Produsul este 100% natural
și nu determină reacţii adverse

Despre
Naturastim
Citiţi despre
formula Naturastim
pe siteul nostru
www.naturastim.com

Tabel
afecţiuni
Consultaţi tabelul
de afecţiuni de pe
siteul nostru
www.naturastim.com
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