Liquid Intestinal
Liquid Intestinal is een probiotica, het bestaat uit een mengsel van diverse inactieve en van nature
voorkomende micro-organismen die nodig zijn in onze darmen. Dit product heeft een zeer goede
werking op de stofwisseling. (Bij obstipatie werkt dit product ook prima)Tevens zijn deze microorganismen verantwoordelijk voor de enzymproductie in de darmen.
In de menselijke darm zitten meer micro organismen dan een mens heeft aan humane cellen. Die
darmflora, tegenwoordig microbiota genoemd- heeft een grote invloed op ons welbevinden en op
onze gezondheid. Veel ziekten kun je op een of andere manier relateren aan de samenstelling van die
microbiota.
Wat zijn probiotica?
Ons immuunsysteem is sterk afhankelijk van de gezondheid van onze darmen. Probiotica zijn goede
bacteriën, die je darmflora versterken. Wanneer de goede bacteriën in de meerderheid zijn, heb je
adequate bescherming tegen infecties. Winnen slechte bacteriën, dan is je lichaam niet of nauwelijks
meer in staat om te vechten tegen ziektes; je immuunsysteem is zogezegd tijdelijk op non-actief
gesteld.
Het tragische hiervan is dat dat vaak gebeurt door een kuur met antibiotica. Het woord zegt het
eigenlijk al. Een antibiotica kuur helpt een specifieke bacterie te bestrijden. De antibiotica richten
zich echter niet alleen op de ziektekiem maar schakelen ook meteen de good guys, de probiotica in
de darmen, uit en zorgen hiermee voor verzwakking van je weerstand. Om de darmflora dan weer op
peil te krijgen raden wij aan om 3 x daags 6 druppels van de Liquid Intestinal te gebruiken.
Helpen supplementen met probiotica echt?
Inmiddels is er heel veel wetenschappelijk onderzoek dat de werkzaamheid van probiotica
ondersteunt. Onderzoek brengt steeds meer effecten van probiotica aan het licht. Zo zouden ze niet
alleen helpen om het immuunsysteem te versterken maar je ook beschermen tegen eczeem, autoimmuun aandoeningen, allergieën en darmziekten.
Gebruik:
De Liquid Intestinal drie keer daags zes druppels in een glas water.
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