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urejanje prebave
 

Lažje boste shujšali.
Odpravljajo napihnjenost, sploščijo trebuh.
Z veseljem boste šli na stranišče
Olajšanje je enostavno a ne povzročijo driske.
Dajo fantastičen občutek lahkotnosti in
prečiščenosti.
Primerne so tudi za otroke in mladostnike s
prebavnimi težavami.

                  Kaj dosežete z uporabo?

Ko ste končno našli produkt, ki deluje, vztrajajte, to je pot do uspeha. 
Vaš mikrobiom se bo revitaliziral zaradi hranjenja z vedno enakimi
kvalitetnimi bakterijami in aktiviral delovanje prebave. Fermenti so
polni dobrih črevesnih bakterij, ki bodo uredile vašo prebavo, bolj raven
trebušček pa bo vaš ponos.

Za prvo odvajanje običajno zadoščata 1-2
kom. Pomembno je, da jih zaužijete zjutraj,
na prazen želodec. Zraven spijte velik
kozarec (3,5dl) tople vode. Z zajtrkom
počakajte eno uro.
Zaužijete jih lahko tudi zvečer, pred
spanjem, a naj bo najmanj 3 ure ali več po
zadnjem obroku. 

Kako jih zaužijete?
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redno jemanje 
za redno odvajanje

1 kom
na tešče s 3,5 dl tople vode

2-4 kom na teden
na tešče  s 3,5 dl tople vode 

za hujšanje - za razstrupljanje - za imunsko odpornost

1.lSo dobrega okusa.
2. Ne povzročajo odvisnosti.
3. So priročne in enostavne za uporabo.

4. Pri uporabi drugih odvajalnih sredstev (npr. grenka sol, klistir,
svečke) se v praznih prostorčkih v črevesju lahko naselijo slabe
bakterije. Laxplum pa poskrbi za to, da se prazni prostorčki takoj
zapolnijo z dobrimi bakterijami in s tem pospeši njihovo naselitev.

5. Najnovejše študije dokazujejo, da so mikroorganizmi za naše
zdravje zelo pomembni. Laxplum vsebujejo naslednje dobre seve
bakterij, ki izboljšujejo prebavo in s tem podpirajo črevesje, da si
opomore in dobro deluje:

zaprtje na potovanju,
napihnjenost

Koliko in kdaj jih vzamem?

Lactobacillus casei
Lactobacillus zeae

Lactobacillus paracasei
Lactobacillus plantarum

hudo zaprtje 2 kom 
na tešče s 3,5 dl tople vode

Prednosti laxplum?
 



 

Fermentacijski proces ima to prednost, da zelenjave ne kuhamo in zaradi
tega ostanejo v njej vse sestavine, kot npr. vitamini in dobre bakterije. 
V tem procesu pa nastajajo celo nekateri vitamini kot npr. C, K in B12.
Mnoge hranilne snovi pa postanejo biorazgradljive in uporabne za
človeško telo šele po procesu fermentacije. V tem procesu nastajajo tudi
mlečnokislinske Lactobacilus bakterije, ki revitalizirajo, obnovijo in
aktivirajo naše črevesje.  
Fermentirani prehranski izdelki, kot so laxplum in laxjelly so zaradi vseh
teh lastnosti poznani po tem, da spodbujajo zdravo prebavo, z zdravo
črevesno floro (mikrobiomom) pa nam pomagajo vzpostaviti redno
odvajanje in dobro imunsko odpornost.   
Ti izdelki niso zdravila, ampak so naravni prehranski izdelki. 

Sem prehranska svetovalka s 30 letnimi izkušnjami dela in strokovnega
izobraževanja na področju nutricionizma in 10 let aktivne prakse s
strankami. Želja po zdravju in vitki liniji sta me pripeljali do znanja, ki ga z
veseljem delim z vami. Od mene boste dobili le najboljše, doživeli pa boste
izjemne rezultate v zdravju in kvaliteti življenja.
POSEBNA PONUDBA: 10 SLIV + NAVODILA ZA PREHRANJEVANJE
     SAMO V MAJU   69€     54,90                                                   
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Kje lahko kupite laxplum?

Zakaj je fermentirana hrana tako
zdravilna za nas?

 

Fermentacija hrane 
je neke vrste pred-prebava. 
Tudi tisti ljudje, ki sicer določene
vrste zelenjave, kot npr. česen ali
zelje,  težko prenašajo, ker jim obleži
v želodcu, lahko poizkusijo namesto
tega jesti fermentirano zelenjavo.
Običajno je lažje prebavljiva.


