i-molar I
60 kapsül = 48 g
Diyet çerçevesi içerisinde
kullanılan, vücudun bağışıklık
sistemini güçlendiren en özel
tıbbi ve destekleyici maddesi
olan diyetik gıda maddesi.

i-molar’I KLLANMAK İÇİN
EN ÖNEMLİ SEBEPLER

· % 1785’ e kadar fazla, vitamin B1 bazında değeri içeren ve mikro besleyiciler içeren kapsüller.*
· E maddeleri ve yapay tatlandırıcılar kullanılmamıştır.
· Kapsüllerimiz en yüksek kalitede elde edilmiş vitamin
ve mineraller içerir.
· Vücudun ihtiyacı olan maddelerin antioksidan yapıyla
birleşmesi.
· Doğal ve organik elde edilen ve böylece faydası artan
omega3 ve omaga4 yağ asitleri, bu şekilde organizma
için kolay değerlendirilebilmesi.
· Vitamin ve minerallerin ahenkli birleşimi.
· Uygun fiyat.

i-molar I

* Verilen B1 miktarı iki adet kapsüldeki toplam miktardır.

i-molar II
60 kapsül = 52,8 g
Diyet çerçevesi içerisinde
özel tıbbi ve destekleyici
maddesi olarak süreli
halsizliğe ve strese karşı
kullanılan diyetik gıda
maddesi.

i-molar III

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :
Bazı katkı maddeleri, çok değerli olsalar da, yüksek dozajlı kullanımda yan etki yaratabilir. Dolayısı ile ürünlerimizin
günlük dozajları büyük bir titizlik ile hesaplanmıştır. Ürünlerimiz tavsiye edilen şekilde kullanıldığı taktirde, vücudumuzun günlük ihtiyacı olan miktarı aşmamaktadır.
Ürünlerimiz, tam olarak fayda gösterebilmeleri için yemek
arasında veya yemekten sonra bol miktarda su veya çay
ile beraber alınmalıdır. Eğer hiperguatr teşhisi konulmuş
ise, i-molar I ve i-molar II kapsüllerinin kullanımından
önce doktorunuza danışmalısınız. Her kapsül 50 mg İyot
içermektedir. i-molar I ürünümüz vitamin K1 içermektedir. K1 vitamini, vücudun büyümesinde ve kan pıhtılaşmasında önemli rol oynar.
Eğer kan pıhtılaşmasını önleyen markısmar tedavisi görüyorsanız doktorunuza danışın. K1 kan basıncını yükseltir.

60 kapsül = 38 g
Diyet çerçevesi içerisinde
özel tıbbi ve destekleyici
maddesi olarak süreli
halsizliğe ve strese karşı
kullanılan diyetik gıda
maddesi.

vücutta bulunan müdafaa gücünün
veya direncinin kuvvetlendirilmesi için

i-molar II

dermansızlık veya bitkinlik
ve sürekli stres hallerinde

i-molar III
satış (veya distribütörlük)
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vücutta bulunan Omega-III yağ
asitlerini desteklemek için

i-molar I

i-molar II

Sağlımızın ana temeli bağışıklık sistemidir. Bağışıklık
sistemimizin her zaman doğadan gelen güce hissedilebilir şekilde ihtiyacı vardır.

Vücudunuzla barışık olun. Sağlığınıza ahenk katın
ve ona ihtiyacı olan her şeyi zamanında verin.
(VİTAMİNLER, MİNERALLER VE METALLER)

Sık sık enfeksiyona mı yakalanıyorsunuz? Antibiyotik
tedavisi mi görüyorsunuz? Işın tedavisi ve buna benzer
nedenlerden dolayı vücudunuz artık doğadan gelen güce
duyarsız hale mi geldi?

Strese, bitkinliğe, kronik yorgunluğa ve güçsüzlüğe mi
maruz kalıyor-sunuz? Yapay tatlandırıcılara, katkı maddelerine ve yiyecek muhafaza edicilere karşı duyarlılığınız mı var? Bunları sindiremiyor musunuz? Eğer öyleyse
yetişkinlere ve bluğ çağını geçirmekte olanlara kahvaltı
ve akşam yemekleri sonrası 1 veya 2 kapsül i-molar II
kullanmalarını öneriyoruz. Kapsüllerin en az 400 ml. (2
su bardağı) su ile içilmesini tavsiye ediyoruz. Bu ürünü
yıllarca süregelen tecrübelerimiz sayesinde hazırlayıp
huzurunuza sunuyoruz. 1 aylık kullanımda, vücudunuzdaki tüm depolar, kapsüllerimizden elde ettikleri cevherlerle dolmuş olacaktır. Devamlı kullanımda kapsüllerin
adedi kişilerin yapısına göre azaltılabilir.

Vücudunuz yiyeceklerdeki kimyasal maddelere, suni tatlandırıcılara veya konserve maddelerine karşı duyarlılık
mı gösteriyor?
Eğer öyleyse, yetişkinler ve bluğ çağını geçirenler için
günde 1 veya 2 kapsül i-molar I öneriyoruz. Bu ürünün,
istenilen tedavinin sonuca ulaşana kadar alınmasını tavsiye ediyoruz.
Vitamin C gibi ürünler, alındıktan sonra vücudunuzda asit
üretir. Bunu önlemek için her kapsülden sonra 400 ml.( İki
su bardağı ) Suyun içilmesini tavsiye ederiz. Bolca içeceğiniz su vücudunuzda bulunan zehirlerin atılmasını sağlayacaktır. Ürünümüz bu yolda size yardımcı olacaktır.

Ürünümüzün içerisinde bulunan doğal güçten tam olarak yararlanabilmek için, her kapsülden sonra en az 400 ml. (İki su bardağı) Su
içilmesini tavsiye ediyoruz. Bu şekilde ürünümüzün içinde bulunan
tüm doğal maddeler tüm olarak değerlendirilmiş olur.

i-molar III

En kıymetli organımız derimizdir. Aynı zamanda
en büyük organımızdır. Ona dış ve iç etkenlere
karşı ihtiyacı olan gücü hediye edin ve aynı
zamanda kalp damar sağlığınızı güçlendirin.
Sedef hastalığına mı yakalandınız? Kuru ve hassas bir
cilde mi sahipsiniz? Kireçlenme ve romatizmanız mı
var? Kalp-damar sağlığınız için bir şeyler mi yapmak
istiyorsunuz?
O zaman size yine en mükemmelini tavsiye ediyoruz.
İhtiyacınız olan doğal Omega III ve Omega VI yağ asitlerini günlük 1 veya 2 kapsül i-molar III şeklinde almanızı öneriyoruz. Bu kapsülümüzün içeriği yağ olduğundan dolayı bir dilim ekmekle beraber veya yemek
aralarında bir yudum suyla içilmesi gerekir.

I-MOLAR ÜRÜNLERİMİZİN YARARLARI

i-molar I ve i-molar II ürünlerimiz sizlere “ilaveten düzenli diyet“ şeklinde, vitaminleriniz, mineralleriniz ve vücudunuzda eksik olan tüm elementleri anti oksidan etkisi ile beraber geri vermektedir. Ürünlerimizi organik üretimi ve yapısı değerlendirir. Ayrıca kapsüllerimiz; çinko, kalsiyum,
vitamin D3 gibi maddeler içerir. Sadece bu karışım ile vitaminler ve mineraller vücudunuza yararlı şekle getirilir. Tüm ürünlerimiz yapımında
yapay tatlandırıcı, E maddeleri ve konserve maddeleri kullanılmamıştır. Buna rağmen en uygun fiyatlarla huzurunuza sunulmaktadır. i-molar III
ürünümüzü sizlere; yağ asitlerini büyük bir beceri ile doğal ve organik olarak zembil çiçeği tohumundan ve küpe çiçeğigillerden elde ederek sunuyoruz. Bu buluşumuz, şu ana kadar piyasada bulunan suni omega3, balık ve somon balığı yağlarına karşı bir alternatif oluşturur. i-molar I diyet
ürünümüzün en önemli tıbbi gayesi; bağışıklık sistemini bir diyet çerçevesi içerisinde destekleyip güçlendirmektir. i-molar II diyet ürünümüzün en
önemli tıbbi gayesi; bitkinliğe, halsizliğe ve sürekli strese karşı, bir diyet planı çerçevesi içerisinde, koruma sağlamaktadır. i-molar III diyet ürünümüzün ise en önemli tıbbi gayesi; kireçlenmeyi, kalp-damar rahatsızlıklarını, sedef hastalığını, romatizmayı ve ciltteki yaşlanmayı önlemesidir.

