Serum na zdrowie i młodość
Mamy karnawał. Któż wtedy nie chce wyglądać pięknie? Tymczasem jesteśmy wyczerpani
długą jesienią i zimą, brakiem słońca i pracą bez względu na porę roku i rytm natury. Co robić
by nie wyglądać „szaro” jak zimowe dni?.
Rozwiązań zawsze szukam w przyrodzie. Wydobywam, np. z oliwek słoneczną, letnią
energię, z ziół i kwiatów – ich światło i aromaty. Warto wiedzieć, że kiedy pijemy roślinne
herbatki, które w czasie parzenia odzyskują swoją witalność, ich światło przenika nasze ciało.
Ktoś zapyta – co może taka mała roślina? Ale pomyślcie, ile ich zjadamy, wypijamy w różnych
postaciach. Ogromny, piękny pałacowy świecznik to przecież mnóstwo małych światełek.
Dopiero ich liczba i rozmieszczenie stanowi o blasku, który rozbłyśnie.
Tempo życia czasem zmusza nas do sięgania po dodatkowe wsparcie, aby zapewnić sobie
siłę, zdrowie i piękny wygląd. Proponuję preparaty z serii „AURA”.

ODMŁODZENI NA BAL!
Polecam kilka gatunków serum dwufazowego opartego wyłącznie na składnikach
naturalnych, które przed użyciem należy kilkakrotnie mocno wstrząsnąć. Następuje wówczas
dynamizacja zawartej w nim energii.
Serum odmładzające do twarzy to kombinacja olejów tłoczonych na zimno, wyciągów
ziołowych, Golfsztromu, witamin, umożliwiająca skórze pobór niemal wszystkich
niezbędnych do regeneracji i odbudowy składników. Nawilża, ochrania, uzupełnia minerały,
witaminy i życiodajnych sił. Osiągnięty efekt odmładzający jest wynikiem właściwego
łączenia składników, a tym samym tworzenia fali energetycznej o działaniu silnie
regenerującym i odmładzającym nie tylko skórę, ale także wpływającym na biopole
człowieka.
Serum odmładzające do ciała może być stosowane zamiast kremów, emulsji oraz w masażu.
Olej arachidowy, znany ze swoich właściwości przeciwreumatycznych, w połączeniu z innymi
olejami tworzy kompleks, który może wspomagać zabiegi rehabilitacyjne. Działa
odświeżająco, antyseptycznie. Użyty w nim olejek z drzewa różanego przywraca równowagę i
siłę psychiczną. Wśród bioterapeutów uchodzi za olejek ogromnej mocy, odnawiający siły
witalne i wzmacniający pole auryczne człowieka.

NOGI PRZED I PO BALU
Po balu najczęściej daje o sobie znać ból nóg. No cóż, może jest to ból przyjemny, przedłuża
pamięć miłego wydarzenia. Gorzej, gdy wybieramy się na bal, a tu spuchnięte, obolałe nogi,
a nasze jedyne marzenie to łóżko.
Z myślą o tych, którym dokuczają obrzęki, żylaki, pracują siedząc lub stojąc całymi dniami
opracowałam SERUM DO NÓG. Inicjatorem tego produktu byli kierowcy, którzy dużo czasu
spędzają „za kółkiem”. Dokuczały im mocno zmęczone nogi, zmiany skórne, grzybice,
nieprzyjemny pot. Trudno jest znaleźć panaceum na wszystko. Tym niemniej powstało
serum, którego energia, jak we wszystkich tworzonych przeze mnie preparatach, oczyszcza,
energetyzuje i doprowadza do odbudowy pola aurycznego. Dzięki temu wzrasta komfort
naszego życia. Buty możemy zdjąć bez obawy o brzydki zapach, nogi stają się lekkie, mniej
dokuczają. I wówczas chce się zatańczyć. Możemy na własnych nogach przekonać się, jak
wielką siłę mają biopreparaty.

Uwaga: Wśród prenumeratorów „Czwartego Wymiaru”, którzy zechcą opisać swoje
problemy z nogami i dołączyć zdjęcie wylosujemy 3 osoby, którym firma BIOFIL zapewni
konsultację bioterapeutki Małgorzaty Worsztynowicz oraz preparat do stosowania przez
okres 3 tygodni. Po tym czasie udokumentujemy efekty i opinię o działaniu preparatu
przekażemy czytelnikom.

A w następnym numerze: o pracy bioterapeuty nad osteoporozą oraz propozycje
żywieniowe, preparaty profilaktyczne i wspomagające.

Listy do Małgorzaty Worsztynowicz
prosimy kierować pod adresem redakcji.
Zapisy na konsultacje terapeutyczne – (022) 646 56 07

Produkty firmy BIOFIL
są do nabycia w sprzedaży wysyłkowej w firmie BIOFIL tel. 0601 32 08 16
oraz w „Magazynie Wysyłkowym”
tel. (22) 620 08 05 i w Galerii przy ul. Twardej 7

