Skapar balans i Apana Vata och
ger välbefinnande och ungdomlighet
under menstruation.
Föryngra dina celler och bygg en ungdomligare kropp.
Cellerna i kroppen byts kontinuerligt ut men processen
försämras med åren. Kroppens organ och vävnader
är då mindre vitala än de en gång var, vilket skapar
åldrande i förtid.
Med Apana Balance kan du bevara din ungdomliga lyster.
Det främjar cellåterbildning, som saktar ner både det
biologiska och psykologiska åldrandet. Regelbunden
användning av Apana Balance ger ytterligare fördelar.
Receptet är särskilt effektivt under åren före klimakte
riet. Det ger näring till blodet, benen, och benmärgen
– de måste konstant fyllas på med näring för att du ska
ha en enkel och naturlig menstruationscykel. Apana
Balance rekommenderas till att förnya och återupp
bygga kroppen över tid.
Preparatet stödjer dessa Ayurvediska faktorer:
• Bildandet av starka och hälsosamma ben (Asthi Agni).
• Benmärgen (Majja Dhatu) som gynnar fysisk styrka och energi.
• Blodets kvalitet och mängd (Rakta Dhatu).
• Näringsrika vätskor eller plasma (Rasa Dhatu) som tillför näring till kroppens
alla celler.
Ett mästerverk av örter
Örterna som ingår i Apana Balance har kombinerats med exakta proportioner och
förberetts enligt traditionell Ayurvedisk sed. Detta förbättrar biotillgängligheten
och upptaget av nödvändiga näringsämnen. Det skapar även synergier – den sam
manlagda fördelen är mycket större än vid intag av enskilda örter.
Det kan ta tre månader att förbereda en enda ingrediens som t.ex. Shilajit. Det
enda sättet att garantera de traditionella fördelarna är att följa sådana noggranna
metoder som beskrivs i Ayurvediska texter.

Haritaki, Bibhitaki och Amla formar tillsammans det berömda ayurvediska bote
medlet Triphala, som ger ett lätt stöd till matsmältningssystemet och fungerar
som rengörare. Guggul hjälper kroppen att balansera kolesterolet. Turmeric är en
rasayana bland örter med mångfaldiga fördelar.
Den här allsidiga mirakel-örten sägs hjälpa till med att avgifta levern, balansera
kolesterolet, bekämpa allergier, stimulera matsmältningen, höja immunförsvaret
samt förbättra hyn.
Kontraindikationer/Varningar: Långtidsanvändning av den här produkten
rekommenderas inte utan övervakning vid graviditet. Vi rekommenderar att du
slutar använda den här produkten om du misstänker att du är gravid och konsulte
rar en Ayurvedisk hälsorådgivare om fortsatt användning under graviditet.
Överdosering: Generellt sett tål kroppen ett intag av 2-3 gånger den rekom
menderade dosen. Om du har intagit mer än så bör du hoppa over nästa dos.
Kontakta din hälsorådgivare om du inte mår bra.
Bieffekter och växelverkan: Inga kända.
Åldersgrupp: För tonåringar och vuxna är dosen 500 mg tabletter.
Dosering: Ta 1-2 tabletter två gånger dagligen tillsammans med en klunk vatten
eller mjölk.
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