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?Apa asta face minuni! Eu am slÄƒbit 7 kg în douÄƒ luni, fÄƒrÄƒ nicio altÄƒ dietÄƒ! SoÅ£ul meu avea probleme cu tensiunea
glicemia, acum le are în valori normale ÅŸi a redus ÅŸi medicamentaÅ£ia, la fel ÅŸi pentru copii este beneficÄƒ. Când spÄƒl
ÅŸi legumele cu aceastÄƒ apÄƒ, se curÄƒÅ£Äƒ ÅŸi de chimicale ÅŸi pesticide, nu doar de praf. Am devenit dependenÅ£i de a
ne-a povestit Alina FrÄƒticÄƒ.

AceastÄƒ apÄƒ minune este cunoscutÄƒ ca apa Kangen ÅŸi se produce prin conectarea unui aparat la sursa normalÄƒ de apÄ
suficient sÄƒ apÄƒsaÅ£i un buton ÅŸi sÄƒ aveÅ£i aceastÄƒ apÄƒ vie. Cu un PH cuprins între 2,5 ÅŸi 11,5, apa Kangen poa
pentru dezinfectarea rÄƒnilor, pentru prepararea mâncÄƒrii ÅŸi hidratare, cât ÅŸi pentru curÄƒÅ£area machiajului, având ac
apa micelarÄƒ.
CITEÈ˜TE È˜I
.. Protest
.
la Lisa! 400 de angajaÈ›i au refuzat sÄƒ mai munceascÄƒ! Oamenii nu È™i-au primit...

Un pH acid în corp derivÄƒ din alimente acide (mâncare prÄƒjitÄƒ în ulei de floarea soarelui, lactate È™i produsele animale,
mezeluri, conserve, alimente procesate industrial, aditivate, conservate chimic È™i ambalate foarte frumos ca sÄƒ ne atragÄƒ
raftul supermarketurilor), stress emoÈ›ional, toxicitate mare în corp sau orice alt proces care împiedicÄƒ echilibrul È™i absor
de vitamine, minerale, grÄƒsimi Omega3 È™i mulÈ›i alÈ›i nutrienÈ›i necesari celulelor. Organismul va încerca sÄƒ compen
mediul acid folosind minerale alcaline, iar dacÄƒ dieta noastrÄƒ nu conÈ›ine destule minerale pentru compensare, acizii nu vo
face decât sÄƒ creeze blocuri acide în celule. Apa kangen este o apÄƒ cu proprietÄƒÅ£ile fizice ÅŸi structurale schimbate ÅŸ
ea reuÅŸeÅŸte sÄƒ intre în celule ÅŸi sÄƒ le hrÄƒneascÄƒ corespunzÄƒtor ÅŸi sÄƒ elimine toxinele, ajutând corpul sÄƒ s
acÅ£ioneazÄƒ în mod blând, în timp ÅŸi este un mod ideal pentru dezintoxicarea corpului ÅŸi a colonului.
?DupÄƒ ce am observat pe propria piele beneficiile acestei ape alcaline sau apÄƒ vie, am devenit distribuitor autorizat a
aparatelor pentru apÄƒ Kangen, Leveluk. Åžtiu cÄƒ sunt ideale pentru starea noastrÄƒ de sÄƒnÄƒtate ÅŸi de aceea aÅŸ dori
cât mai multe familii.?,ne-a mÄƒrturisit Alina FrÄƒticÄƒ.
CITEÈ˜TE È˜I
... EXCLUSIV! È˜ofer de la Dacia, gÄƒsit mort în maÈ™inÄƒ!

Pentru mai multe detalii sau dacÄƒ sunteÅ£i interesaÅ£i de o ofertÄƒ de preÅ£, o puteÅ£i contacta la numÄƒrul 0734.484.65
prin mesaj privat pe pagina sa de Facebook, unde veÅ£i gÄƒsi ÅŸi testimonial

