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90% wszystkich przewlekłych chorób powoduje jelito grube
utrzymywane w złym stanie
– Królewska Rady Medy cy ny w Wielkiej Bry tanii

Lewatywa
Zdrowie, Uroda, Higiena wewnętrzna
LEWATY WA.info

Lewatywa, to w warunkach
domowych najbardziej
skuteczny zabieg higieny
okrężnicy.
Oczyszcza jelito grube i krew
z toksyn, oraz usprawnia
funkcjonowanie wielu
pozostałych organów.
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Swoją historią sięga ponad
3500 lat, w ciągu których
popularność jej przewrotnie
się wahała. Po dziś dzień
jednak, dzięki pozytywnym
aspektom jej stosowania, nieprzerwanie zyskuje swoich zwolenników w
Polsce i na świecie. Detoksykację jelita zadeklarowały światowej sławy
celebryci, jak m.in. Britney Spears, Damon Wayans, Mae West, Madonna,
Paris Hilton, Księżna Diana czy John Lennon.
Na tej stronie znajdziesz informacje
teoretyczne i praktyczne, zebrane i
opracowane na podstawie źródeł książkowych,
internetu, oraz doświadczeń autora. Treść jej,
zahaczająca także o istotne tematy zdrowia
człowieka, ulegała wielu zmianom i
uzupełnieniom.
Każdy ma tylko jedno zdrowie o które należy
dbać, aby żyć długo i pozostać wolnym od tzw.
"chorób cywilizacyjnych". Sprawdź na
początku, Co to jest lewatywa i jakie niesie
korzyści. Być może słyszałeś o niej wiele
błędnych opinii — 7 mitów o niej.
Jeśli jesteś gotów by zrobić ją samodzielnie w domu, możesz zakupić
moje materiały instruktażowe i użyć zalecanych przyrządów.
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Jak wykonać lewatywę:
NIEDRUKOWANY E-BOOK
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Zakupiło już 749
osób. Kobiety i
mężczyźni.
Opinie

Lewatywę stosujemy z
mężem od półtora
roku z przerwami
oczywiście. Czujemy
się świetnie i nie
chorujemy.Jestem
dietetykiem
,wielokrotnie
zalecam lewatywę
moim pacjentom
przy oczyszczaniu
organizmu.Oczywiście
sama lewatywa nie
wystarczy,musi być
zastosowana właściwa
dieta,wielokrotnie
suplementy diety.
Gratuluję Ci,bo
świetnie scaliłeś
wszystkie informacje
na temat stosowania
lewatyw,wszystko to
się potwierdza w
praktyce.Myślę ,że tak
naprawdę jest to
początek głośnej
rewolucji w zadbaniu o
własne zdrowie.
Elżbieta
12.05.2012 r.
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Popularna gruszka 300ml

