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การรักษาผิว
การเสริมสร้ างระบบภูมคิ ้ มุ กัน
Mac-life-Plus นาเสนอผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางค์ 100% อินทรี ย์และผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพ ที่มีสว่ นผสมของน ้าทะเล
กับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ที่ทนั สมัยที่สดุ เราดูแลผิวที่มีคณ
ุ ค่าของคุณ ผลิตภัณฑ์ของเราเป็ น ของที่ดีเยี่ยม
และพิเศษบริสทุ ธิ์ น ้าแร่ธรรมชาติของเราเอง มีความบริ สทุ ธิส์ งู กว่านา้ แร่ที่มีจาหน่าย ในท้ องตลาดมากที่สดุ
หรื อผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับการทดสอบในห้ องปฏิบตั กิ าร ที่ได้ รับการรับรอง
และมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรี ยการซ่อมแซมและการป้องกันผิวที่ได้ รับการพิสจู น์แล้ ว .
เราทางานด้ วยความเคารพของคนและสัตว์ ผลิตภัณฑ์ของเรายัง ไม่ได้ รับการทดสอบในสัตว์และปราศจากพาราเบน .
Mac–life-Plus ชีวต
ิ บวกธรรมชาติ ทางเลือกใหม่สาหรับการรักษา สุขภาพร่างกาย
หรือประยุคใช ้ความงาม การใช ้ภายนอกของครีม
่ อยู่ในครีม จึงสนับสนุ นระบบภูมค
จะเสนอโดยแร่ธาตุและสารประกอบทีจ่ าเป็ นอืนๆ
ิ ุ ้มกัน.
โปรแกรมผิว
• ซีรั่มนี ้ช่วยเพิม่ ความแข็งแรงและเสริมสร้ างความเข็มแข็งขอลระบบประสาท และสารอาหารระบบของ
คุณ [ แร่ธาตุ ] ช่วยแก้ ปัญหาผิวหนังได้ อย่างหมดจดดุรายชื่อผลข้ างล่าง ,
สรุปผล ;
•
•
•
•

ส่งเสริมการฟื น้ ฟูผวิ
ช่วยเพิม่ ความชุ่มชื่นให้ ผวิ และลดริว้ รอย
ช่วยให้ คณ
ุ ดูอ่อนเยาว์และมีชีวติ ชีวามากขึ ้น
สนับสนุนระบบภูมคิ ้ มุ กันโดยเฉพราะอย่างยิ่งในกรณีเหล่านี ้ เมื่อร่างกายไม่แข็งแรงพอที่จะทาเช่นนันกั
้ บตัวเองเช่น
เนื่องจากขาดสารอาหารที่สาคัญ .

มันได้ รับการพิสจู น์ ในการศึกษาและการทดสอบหลายชีวติ ว่าสารอาหารบางอย่าง และธาตุมีผลการรักษาที่ดี
และมีประสิทธิ์ภาพ – ตัวอย่าง ;
✓ ในกรณีของโรคมะเร็ง
✓ ในกรณีของโรคกระดูกพรุน แมคนีเซียมแคลเซียม – ซีลคิ อน – สตรอนเทียม – โบรอน – แมคกานีส – สังกระสีนิเกล
✓ ในกรณีของโรคเอดส์ hiv ; ซัลเฟอร์ – สังกะสีซีลีเนียม
✓ ในกรณีที่เป็ นโรคผิวหนัง ซัลเฟอร์ – ซิงก์ – ซิลคิ อน – สารหนู
✓ ในกรณีของการติดเชื ้อ , แมกนีเซียมสังกะสี – โบรอน – ค้ อน
✓ ในกรณีของการดุลของระบบภูมิค้ มุ กันธาตุสงั กะสี
✓ ในกรณีที่เป็ นโรคภูมแิ พ้ แมกนีเซียม – โซเดียมซัลเฟต – ซิลเิ นียม – สารหนู
✓ ในกรณีของโรคเส้ นประสาท ; ลิเรี ยมดคราเมียมทอง
✓ ในกรณีของดรคเบาหวาน แมกนีเซียมซัลเฟอร์ – สังกะสี
✓ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ ซัลเฟิ ร์ต – โพแทสเซียม – โบรอน – เซเลเนียม – โคราเมียม
ยารักษาโรคโรงเรี ยน จานวนมากเราสามารถ หาสารอาหารที่มีคณ
ุ ค่าเหล่านี ้เป็ นส่วนประกอบของสารที่มีอยู่
รวมทังสารเคมี
้
หลายชนิดซึ่ง เป็ นสาเหตุให้ เกิดด้ านลบเป็ นจานวนมาก .
ซีรั่มธรรมชาติที่มีสา่ นผสมของสารอาหารอีก 16 ชนิด และวิตามินบี 12 + B12 และเป็ น 100%
อินทรี ย์และไม่มีสาหรับการอ้ างอิงหลายอย่าง .
ขนาดขวดที่มีจาหน่าย ;
ขวดเซรามิดธรรมชาติที่มีอยู่ในโถ 50 มล เป็ นเครื่ องสาอาง
Contra indications และผลข้ างเคียง:
หลีกเลียงการสัมผัสกับตา [ ระคายเคียง ] 3 คนทดสอบการแสดงการเจริญเติบดโตของเส้ นผมที่เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
ในจุดที่รับการรักษา ของร่างกายเนืองจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์ โมนในร่างกายของเรา ที่เกิดจากการตังครรภ์
้
ไม่มีข้อบ่งชี ้อื่นๆ ผลข้ างเคียงเป็ นที่ร้ ูจกั กัน .
วิธีการใช้ สาหรับผิว
เพื่อให้ ได้ สารละลายที่เหมาะสมให้ ใช้ ซีรั่มธรรมชาติที่มีชีวติ อยู่ กับธรรมชาติ ในชีวติ ประจาวันดังนี ้

• ใช้ เซรั่ม ธรรมชาติที่มีชีวิตชีวา และมีชีวติ ชีวาเพียงเล็กน้ อย 1 ครัง้ ต่อวัน
• ใช้ ช้อนพลาสติกขนาดเล็กไม้ พายสติก หรื อนิ ้วมือของคุณ หลังจากที่ล้างมือครัง้ แรกแล้ ว
• แห้ งแล้ วหลังแห้ งประมาณ 10 นาที ต้ องอยู่บนผิวหน้ าอย่างน้ อย 1 ชัว่ โมง
• หลังจากใช้ เวลาในการทาเช่นนี ้คุณอาจล้ างซีรั่มแห้ งด้ วยน ้าสะอาด หลังผ่านไปได้ นาน 1 ชัว่ โมง อาจเป็ นไปได้ อีกต่อไป
แต่ยงั ไม่มีผลกระทบเชิงลบต่อผลข้ างเคียงที่เกิดขึ ้น เพื่อประสิทธิ์ภาพของครี ม .
ระยะเวลาในการรักษา

• ใช้ สาหรับระยะเวลาที่จาเป็ น ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และขึ ้นอยู่กบั ตัวแปรหลายอย่างเช่นการสูญเสียผล
กลุม่ เลือด a.o.
• ผลลัพธ์แรกอาจเกิดขึ ้นหลังการรักษาเพียง 5 ครัง้ [ ดังนันภายใน
้
5 วัน ] แต่อาจใช้ เวลานานกว่านันอี
้ กในกรณีเหล่านี่เช่น
ความกล้ าหาญอยู่ในระดับสูง และอาจมีการรักษานาน 1 เดือนหรื อนานกว่านัน้
• สุขภาพดีขึ ้นความเร็วในการปรับปรุงขึ ้นอยู่กบั กลุ่มเลือด ที่เฉพราะเจาะจงของคุณ กลุม่ เลือด
o= 100% เป็ นญาติกรุ๊ปเลือด b = 65% กลุม่ เลือด ab = 50%
การปรากฏ ;
• โปรแกรมหนา/ ซีรั่มที่มีชีวติ ชีวาของ Mac-life-Plus เป็ นครี มสีขาวและมาพร้ อมกับขวดขนาดเล็ก
ซึ่งช่วยให้ คนใช้ ได้ รับสิทธิ์ในการทาครี ม หลังจากทาและสาผัสกับอากาศครี มจะแห้ งประมาณ 15 นาที [
ขึ ้นอยุ่กบั อุณหภูมทิ ี่ใช้ ในซีรั่ม ] และทิ ้งผงสีขาวไว้ ด้านหลังซึ่งเกาะติดกับผิวที่ได้ รับการรักษา หลังจาก 1 ชัว่ โมง [
เวลาอาจขยายได้ โดยไม่มีปัญหาหรื อผลข้ างเคียง ] คุณสามารถล้ างสารตกค้ างด้ วยนา้ สะอาด.
• แอพพลิเคชันบางๆ
้
ใช้ งานได้ ทกุ ที่ ที่ต้องการ การสาหรับผิวที่ดอู ่อนเยาว์ไหลเข้ าสูผ่ วิ ผอมลงเพื่อให้ เซรั่มไม่สามารถมองเห็นได้
แต่ยงั ช่วยให้ ผิวรู้สกึ กระชับ และมีผลต่อผิว .
วันที่หมดอายุการเก็บรักษา ; เก็บในที่แห้ งและเย็น หลีกเลี่ยงการจัดเก็บแดดจัด เก็บให้ ห่างจากเด็ก มีวนั หมดอายุหรื อ 3
เดือน หลังจากเปิ ดขวด โปรดเก็บขวดไว้ ให้ ดีและปิ ดอย่างแน่นหนา เพื่อป้องกันไม่ให้ ซีรั่มแห้ งสนิด.
โปรดทราบว่าซีรั่มธรรมชาติที่มีอายุการใช้ งาน ยาวนานขึ ้นหลังจากที่เก็บไว้ นานก่อน วันที่ 3
เดือนหลังการเปิ ดโดยไม่ต้องใช้ จะปรากฏในขวดที่ด้านบนของยาแก้ โรคเบาหวานสีขาวเป็ นชันเล็
้ กๆของเหลวไส [ ดูเหมือนน ้า
] นี ้เป็ นปกติอย่างสมบูรณ์ และหลังจากที่เขย่าขวดก่อนใช้ จะขาวสม่าเสมอและพร้ อมใช้ งาน.
สนใจ ; ควรหลีกเลียงว่าซีรั่มซีส เต็มของชีวติ และธรรมชาติจะเข้ ามาสัมผัสโดยตรงกับโลหะชนิดใดๆ ชีพจรแม่เหล็กไฟฟ้า
แหล่งพลังงานไฟฟ้าหรื อสนามแม่เหล็กเป็ นแรงสัน่ สะเที ยน ของอะตอมโมโนอะตอม มีความไว้ ตอ่ สนามแม่เหล็ก
เพื่อเตรี ยมส่วนผสมของน ้าในซีรั่ม สาหรับการบริโภคอาหาร โปรดใช้ ช้อนพลาสติกหรื อไม้ เพื่อกวน .

Table 1 – mg amounts of Nutrients per 10 ml of Mac-life-plus natural Cream

Nutrients qualitative & quantitative position & B12
µg/10g(ml)
1.

Mg (Magnesium)

123290,0

2.

Ca (Calcium)

3.

µg/10g(ml)
16.

Se (Selenium)

20,0

79440,0

17.

In (Indium)

10,0

Na (Natrium, Sodium)

1350,0

18.

Au (Gold)

13,0

4.

Si (Silicon)

1240.0

19.

Pd (Palladium)

7,0

5.

S (Sulfur)

1160,0

20.

Zr (Zirconium)

6,0

6.

Sr (Strontium)

860,0

21.

Cu (Copper)

6,0

7.

K (Potassium)

182,0

22.

Ni (Nickel)

5,0

8.

B (Boron)

169,0

23.

P (Phosphorus)

5,0

9.

Mn (Manganese)

79,0

24.

Ge (Germanium)

5,0

10.

Ba (Barium)

58,0

25.

Dy (Dysprosium)

2,0

11.

Al (Alumina)

42,0

26.

Li (Lithium)

2,0

12.

Zn (Zinc)

30,0

27.

Cr (Chromium)

1,0

13.

Fe (Ferro, Iron)

29,0

28.

N² (Nitrogen)

n.a.

14.

Pt (Platinum)

24,0

15.

Nd (Neodymium)

17,0

29.

Vitamin B12

2,5

16.

Se (Selenium)

20,0

COPYRIGHT MLP TH 01.10.2017

Produced in Thailand by
Mac-life-Plus laboratory

