Силата на витамин C ( Храната има значение - част 4 )

Снимка: comingstobrazil [ CC ]

„Човек е това, което яде“

Вие трябва да градите и да поддържате вашето тяло. Доставяйте му нужните
хранителни вещества. Доставяйте му само качествени градини вещества и ще се
радвате на добро здраве.
Може да изградете силна имунна система чрез хранене. Витамин C е един много добър
начин да се сдобиете със силен имунитет.

В тази част се говори за рака и начините за борба с него. Ще научете защо японците са
нацията с най-ниска заболеваемост на рак.
Ще научни за изследвания, които показват, че високи дози витамин C се бори успешно с
раковите образувания. Това е бърз, безопасен, лесен и най-вече евтин начин да
подобрите здравословното си състоянието.

Вижте защо хората не ги лекувани с витамини. Вижте кой губи и кой печели от това.

Вие се нуждаете от информация, а не от лекарства. Информацията ви дава знанията
за да подобрите вашето здраве. Информацията и
зд
равословното хранене
са ключът за дълъг и пълноценен живот. Те ви помагат за бързо и качествено
възстановяване. Помагат ви да поддържате тялото си в добро здравословно
състояние.
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Старите методи не работят. Време е да промените и подобрите начина, по който
живеете.

Изгледайте и тази четвърта част от филма.

{youtube}pCIvKHuFNeU{/youtube}

Четете, учете и се радвайте на живота. Яжте сурови плодове и зеленчуци . Осигурете
си огромно количество
витамини и минерали
. Това е
тайната за здраво тяло
.

Има много добър начин да си осигурите нужните витамини и минерали. Това става с пр
одуктите на АкваСорс
. Те ви дават голяма част от това, което ви е нужно. Научете повече за тях като
кликнете върху някои от изброените по-долу продукти.

{product_snapshot:id=26|29|32|19}
]]>

//

var addthis_config = {"data_track_clickback":true}; //
//
Joomla SEF URLs by Artio

AddThis Button END //

2/2

