
FUNKČNÍ KOMPLEX S VLAŠSKÝM OŘECHEM

Vlašský ořech – „Strom života“

Komplex obsahuje:

-  extrakt  zelených listů vlašského ořechu

-  „královskou“ houbu shiitake (zdroj vit.C, Zi, 
   unikátních polysacharidů,  všech základních aminokyselin)

Komplex obsahuje: 

velké množství látek na které jsou citlivá většina  parazitů, vírů!

Komplex pracuje jako jedinečný imunomodulátor  a silný antioxidant!

Dospělé : 1 tabletu  2 krát denně z jídlem. 
Délka kůry - 1 měsíc. Kůru se doporučuje opakovat 2 krát ročně!!!

TianDe Frýdek - Místek
Stará cesta 2325
( Místek naproti Albertu)

Tel:.  604 273 313
e-mail: tiandefm@gmail.com
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Další a podrobnější informace najdete na www.tiandefm.cz



Funkční komplex s vlašským ořechem
Doplněk stravy se sladidlem
Netto váha: 18 g/30 tablet po 600 mg
Vlašský ořech je skvělý protijed při otravě toxickými látkami různorodého původu. 
Funkční komplex také obsahuje houby shiitake – východní symbol dlouhověkosti.

Jak se projevuje přítomnost parazitů v těle?
Parazité jsou běžnou součástí našeho života, jen se o nich nehovoří. 
Naše tělo je na život s nimi přizpůsobeno, ale je nutné jej pravidelně čistit, 
aby nedocházelo k jejich nebezpečnému přemnožení, které má za následek 
rozličné problémy jako je např. alergie, únava, suchý kašel, nechutenství, 
zápach z úst, vyrážky a záněty na kůži...

Kde paraziti žijí? 
Helmintóza je často velmi obtížně diagnostikovatelná. 
Paraziti se vyskytují v mnoha orgánech: 
v zažívacím traktu, játrech, přes plíce, dokonce i v kloubech. 
„Živí“ helminti v těle jsou příčinou mnoha problémů: 
nejen že oslabují imunitní systém, ale také se stávají viníky závažných chorob.
Jak se zbavit parazitů?"Obecné čištění" umožní poměrně jednoduše, efektivně,
 jemně a netraumaticky, aby se tělo osvobodilo od parazitů. 
Aktivní složky produktů TianDe pomohou očistit tělo a navíc zlepšit fungování 
trávicího traktu, jater, žlučníku a posílit imunitní systém. U přírodních produktů 
je nejvhodnější kombinace, kterou představuje TianDe v Antiparazitním programu.
Jak působí aktivní složky komplexu proti parazitům?
Komplex je vyroben na bázi výtažků ze zelených listů vlašského ořechu 
a „královny mezi houbami“ shiitake. Na látky obsažené v těchto složkách citlivě 
reaguje většina helmintů, jednoduchých virů a dalších parazitů. 
Dopřejte si skvělý pocit a lehkost organismu!snižují riziko rozvoje parazitických 
infekcí zvyšují imunitu a upevňují obranyschopnost organismu.
Pomáhají snížit úroveň cholesterolu v krvi celkově čistí organismus.

Složení jedné tablety:
sorbitol (E420) - sladidlo, extrakt z listu řeckého ořechu (Juglans regia) - 220mg, 
extrakt z houby shiitake (Lentinula edodes) - 60mg, kyselina citrónová (E330) 
- regulátor kyselosti, oxid křemičitý (E551) – protispékavá látka, 
stearan vápenatý (E470a) - emulgátor.

Jak užívat tablety s extraktem z ořešáku a shiitake?
Doporučené denní dávkování pro dospělé:
je 1 tableta 2x denně při jídle. 
Doporučená délka užití je 1 měsíc.
Upozornění:Doplněk stravy. Nejedná se o lék. Není určeno pro děti. 
Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. 
Doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy. 
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