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Verdict. Lunile de iarnă pot fi o perioadă grea când are legătură cu sănătatea, dar există o 
serie de acțiuni de care poți solicita cu ușurință pentru a rămâne sănătoși și echilibrați de-a 
lungul timpului. Pe lângă îmbrăcămintea corectă, aerisirea frecventă, precum și consumul 
unui plan de dietă echilibrat, este de fapt important să luați imunostimulante. Ginsengul rece 
este un imunostimulant natural, puternic, ideal.  
 
Puteți afla mai multe despre acțiunile sale utile chiar aici - BLOG. 
 
Darul domnului este bunăstarea, precum și frumusețea pe care echipa noastră le primește 
de la naștere. La fel și atunci când echipa noastră este suficient de înțeleaptă pentru a 
proteja, întreține și îngriji pe toate, sistemul nostru corporal, el întâmpină mai multe 
provocări de-a lungul drumului. 
 

Așa a fost de fapt produs! 
 
 

• De fapt, este de bază - să fii hrănit, să te muți, să primești suficientă apă curată. 

• precum și aerul. Din păcate, alimentele de astăzi sunt de fapt bogate și apetisante, 
dar conțin înainte. 

• toate grăsimile, gusturile, precum și caloriile goale. Oferă încântare echipei noastre, 
potolește foamea. 

• cu toate acestea, la gradul mobil, există de fapt numeroși nutrienți lipsă-- vitamine, 
minerale,. 

• enzime... În plus, ne congestionează de fapt corpul împreună cu toxine, întrerupe 
enzima. 

• echilibru, dăunează microorganismelor favorabile din sistemul intestinal, iar acest 
lucru permite toxinelor să. 

• se întorc în fluxul sanguin. Sistemul nostru corporal este de fapt înfometat, iar dacă 
acest lucru continuă. 

• mult timp, ne afectează negativ sănătatea. 
 

 
 

https://www.bioetica.ro/
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Vă voi povesti despre un program de detoxifiere de o lună produs cu grijă, pentru destul de 
fără bătăi de cap. lansarea de toxine și, de asemenea, colonizează împreună cu 
microorganisme online utile. Acest lucru duce la curățare la gradul mobil, o creștere a 
energiei și, de asemenea, ușurință. Conduce la îmbunătăţirea apărării.bine. rezistență, 
precum și cantitatea de sănătate și bunăstare. 
 
Cursul include 4 articole și, de asemenea, este acceptat într-un orar. Nu este o întâmplare 
asta. probioticele sunt de fapt împărțite și, de asemenea, luate în diferite momente. Începe 
cu probiotice. Bifidus, care susține funcționarea intestinului și îndepărtează contaminanții 
care vin din acesta. Acesta este un proces care se dezvoltă seara și, de asemenea, la primele 
ore ale dimineții. Acesta este de fapt motivul absorb ajunul de a merge la culcare, pe burta 
liberă, la cel puțin 3 ore după masă. 
 

Ce vitamine sunt esențiale pentru sănătatea părului? 
 
Păstrarea părului sănătos și strălucitor necesită un tratament de zi cu zi, precum și consumul 
de anumite ivitamine și, de asemenea, minerale pentru a garanta dezvoltarea și, de 
asemenea, puterea. Lipsa de vitamine specifice și, de asemenea, minareli, inclusiv vitamina 
D, zinc și fier, sunt de fapt surse principale de pierdere a părului. Câțiva dintre acești 
nutrienți este important să consumați suplimentar pentru a menține sănătatea excelentă a 
părului:. 
 

Vitamine din grupa B. 
 
Lipsa de riboflavină-vitamina B2, biotină - vitamina B7, acid folic - vitamina B9 și vitamina 
B12 sursă accelerarea căderii părului. Gradele scăzute de riboflavină sunt de fapt 
monitorizate atunci când se observă diete de scădere în greutate care au un conținut web 
caloric redus. Îmbătrânirea mai matură, precum și un plan de dietă vegană sunt asociate cu 
un pericol îmbunătățit de deficit de vitamina B12. Pentru a păstra strălucirea și duritatea 
părului, este necesar să luați vitamine din grupa B. 
 

Vitamina C. 
 
Vitamina C-acidul ascorbic este un antioxidant extrem de eficient care are o sarcină esențială 
în sănătatea părului. Această vitamină contribuie la sinteza colagenului bovin, care constă 
din aminoacizi care compun cheratina - un element esențial în structura părului. În plus, 
vitamina C alege absorbția fierului în corpul fizic. Nivelurile optime de acid ascorbic asigură o 
apărare eficientă a părului de stresul oxidativ care duce la căderea părului. 
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Vitamina D. 
 
Deficitul de Vitamin Father duce la viteza de cădere a părului. Această vitamină este 
metabolizată în piele de către keratinocite - celulele care furnizează formarea keratinei. 
Alături de cantitățile scăzute de Vitamin Daddy, keratinocitele din foliculii de păr gestionează 
dezvoltarea părului, precum și întrerup propria reînnoire organică. Cercetări recente au 
arătat că o deficiență a vitaminei este de fapt legată de un risc crescut de cădere a părului, 
precum și de starea de sănătate autoimună a alopeciei, prin care cad fire întregi de păr. 
 

Fier. 
 
Fierul este esențial pentru sinteza hemoglobinei, care asigură transportul aerian către 
țesuturi și induce lucrări de reparare a țesuturilor, chiar și a celor care asigură dezvoltarea și 
revitalizarea părului. Căderea părului din cauza deficienței de fier este relativ ușor de 
remediat și este de fapt influențată rapid de consumul adăugat de fier. 
 

Zinc. 
 
Zincul este de fapt un mineral esențial suplimentar care, pe lângă sănătatea și bunăstarea 
părului, contribuie la susținerea funcției sistemului imunitar, la formarea ADN-ului și, de 
asemenea, la recuperarea rănilor. Deficiența de zinc poate provoca căderea părului. S-a 
descoperit că în boala autoimună Alopecia Areata se observă de fapt grade reduse de zinc.  


