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คู้มือข้ อมูล – อาหารเสริม
การเสริมสร้ างระบบภูมคิ ้ มุ กันด้ วยซีรั่มธรรมชาติที่มีอยู่ในชีวติ และบวก
Mac-Life-Plus

บวกซีรั่มธรรมชาติมี 100% มากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินทรี ย์ ซึ ้งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนสุขภาพที่ดี

100% ทาน ้าทะเลพัฒนาเทคโนโลยี และบริ สท
ุ ธิ์ผลิตของเรา

น ้าจากฤดูใบไม้ ผลิธรรมชาติของตัวเองมีความบริสทุ ธิ์สงู กว่าผลิตภัณฑ์น ้าแร่ที่จาหน่ายในท้ องตลาดมากที่สดุ
ได้ รับการทดสอบในห้ องทดลอง ที่ได้ รับการรับลองแล้ ว นอกจากนี ้ยังมีผลิตภัณฑ์ ป้องกันแบคทีเรี ยที่ได้ รับการพิสจู น์แล้ ว
และยังมีผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยซ่อมแซมผิวและป้องกันได้ อีกด้ วยในสัตว์และปราศจากพาราเบน .
คาจากัดความ ของผลิตภัณฑ์ซีรั่มธรรมชาติของ อาจไม่สามารถ /
เห็นเป็ นผลิตภัณฑ์การแพทย์หรื อยาตามที่ระบุไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยยาข้ อมูลทังหมดที
้
่กล่าวมานี ้เป็ นข้ อมูล
ที่ให้ ข้อมูลและอาจไม่ถกู มองว่าเป็ นการทดแทนสาหรับการรักษาพยาบาล,
ภายใน [ เครื่ องดื่ม ] แอพลิเคชัน
• ซีรั่มธรรมชาตินี ้จะเพิม่ ความแข็งแรง
และช่วยเสริ มสร้ างระบบภูมคิ ้ มุ กันให้ ดีขึ ้นด้ วยการให้ ปริ มาณน ้าย่อยตามธรรมชาติของที่เพิ่มขึ ้นทุกๆ 2 มิลลิลิตร
ต่อน ้าหนักตัว 1 กิดลกรัม คุณจะเสริมสร้ างร่างกายด้ วยการเพิม่ เนื่องจาก ซีรั่มนี ้มีทงหมด
ั้
28 ชนิด ทัง้ 16
สารอาหารที่ร่างกายของคุณต้ องการมีความสมดุลใน ซีรั่มนี ้ยังมีวติ ามินบี 12 ตามธรรมชาติ.
•

ช่วยฟื น้ ฟูผวิ ให้ อ่อนเยาว์ช่วยกระชับผิวและลดริว้ รอย

•

ช่วยให้ คณ
ุ ดูอ่อนเยาว์และมีชีวติ ชีวามากขึ ้น

•

สนับสนุนภูมคิ ้ มุ กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเหล่านี ้ เมื่อร่างกายไม่แข็งแรงพอ ที่จะทาด้ วยตัวเอง e.g. กรัม
เนื่องจากขาดสารอาหารที่สาคัย.
-

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถทดแทน อาหารที่มีสขุ ภาพดีและสมดุลได้ ดี

ได้ รับการพิสจู น์ในการศึกษาจานวนมากและการทดสอบชีวติ และเป็ นความรุ้สาธารณะดังกล่าวว่าสารอาหาร
บางอย่างและธาตุมีผลการรักษาที่ดีและมีประสิทธิ์ภาพ และซีรั่ม ชีวติ บวก
บวกกับธรรมชาติมีพวกเขาทังหมดส
้
าหรับการอ่างอิงหลาย,
✓

ในกรณีของโรคมะเร็ง

✓

ในกรณีโรคกระดูกพรุน แมกนีเซียมแคลเซียม – ซิลคิ อน – สตรอนเทียม – โบรอน – แมงกานีส – สังกะสี – นิกเกิล

✓

ในกรณีของโรคเอดส์ HIV ซ,ฌฤฮณื – สังกะสี – ซีลีเนียน

✓

กรณีตดิ เชื ้อ แมกนีเซียม – ซิวโคบอร์ น – โดเปอร์

✓

กรณีเกิดโรคผิวหนัง กามะถัน – ซิ ้ง – ซิลกิ อน – อาร์ เจนตินา

✓

กรณีการขาดดุลของระบบภูมคิ ้ มุ กัน สังกะสี – ลิเทียม – ฟอสเฟอร์

✓

กรณีเกิดการแพ้ แมกนีเซียมอะตอม / โซเดียมเฟิ ร์ต – ซิลเิ นียม – ซีลีเนียน – สารหนู

✓

กรณีเกิดโรคเส้ นประสาท แมกนีเซียมอะตอม / โซเดียม – พาเทสเซียม – ขาย

✓

ในกรณีของเบาหวาน แมกนีเซียม – ซัลฟิ ร์ต – ซิล

✓

กรณีปัญหาเกียวกับหัวใจ – โครเมียม
ในโรงเรี ยนแพทย์หลายแห่ง เราสามารถหาสารอาหาร ที่มีคณ
ุ ค่าเหล่านีไ้ ด้ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของเนื ้อหารวมถึงสารเคมีหลายชนิดซึ่งเป็ นสาเหตุให้ เกิดผลข้ างเคียง ที่เกิดข้ นตามปกติ
ซีรั่มธรรมชาติมีตอ่ ไป สาหรับร่ างกายมนุษย์ที่จาเป็ น 16 สารอาหาร อีก 12 แร่ธาตุและ วิตามินบี 12 และเป็ น 100/ อินทรี ย์มี
พาราเบน ไม่มีและไม่มีผลข้ างเคียงที่เป็ นลบ.
ขนาดขวดที่มีจาหน่าย ขวดเซรั่มธรรมชาติของ 200 มล เป็ นอาหารเสริมที่มีคณ
ุ ค่า
และมีข้อบ่งชี ้ในทางตรงกันข้ ามไม่มีเป็ นที่ร้ ูจกั .
วิธีการใช้ สาหรับการใช้ ภายในเป็ นอาหารเสริ ม ;
ผสมให้ มากที่สดุ 0,2 มิลลิลติ ร ต่อ 1 กิโลกรัม น ้าหนักตัว มิลลิลติ รเป็ นปริมาณที่แนะนา [ 1 ช้ อนชา
โปรดใช้ ช้อนพลาสติกหรื อไม้ ] ของลงในแก้ วน ้าแร่ลงไปจนละลายยาแก้ โรคทุกข์ ดื่ม 1 แก้ ว ต่อวัน ½
ชัว่ โมงก่อนอาหารเมือเย็น,
ระยะเวลาในการรักษา ไม่จากัดระยะเวลาในการใช้ นี ้เราขอแนะนาให้ ดื่มเพียงวันละ 1 แก้ ว 30 นาที ก่อนรับประทานอาหาร.
วันที่หมดอายุเก็บรักษา เก็บในที่แห้ งและเย็นหลีกเลี่ยงการจัดเก็บในที่แดด เก็บให้ ห่างจากเด็ก .

หมดอายุใช้ งาน 3 เดือน โปรดปิ ดฝาให้ สนิดเพื่อป้องกันไม่ให้ ซีรั่มแห้ ง โปรดทราบว่า
ธรรมชาติที่เก็บได้ นานขึ ้นโดยไม่ต้องใช้ จะแสดงในขวดที่ด้านบนของสีขาวของซีรั่ม เป็ นชันเล็
้ กๆ ของเหลวไส [ ดูเหมือนน ้า ]
สนใจ ; โปรดหลีกเลียงการที่ซีรั่มธรรมชาติ มาในการติดต่อโดยตรงกับโลหะชนิดใดๆ
ชีพจรแม่แหล็กไฟฟ้าแหล่งพลังงานไฟฟ้าหรื อสนามแม่แหล็กเป็ นเซรั่มนา้ ผสมสาหรับอาหารเสริมโปรดเท่านัน้
ใช้ ช้อนพลาสติกหรื อไม้ กวน ผลิตภัณฑ์นี ้ ไม่สามารถใช้ กบั เด็ก อายุต่ากว่า 3 ปี และสาหรับการใช้ เมมเบรนและเมือก .
Table 1 – mg amounts of Nutrients per 10 ml of Mac-life-plus natural serum

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

µg/10g(ml)

1.

Mg (Magnesium)

123290,0

16.

Se (Selenium)

20,0

2.

Ca (Calcium)

79440,0

17.

In (Indium)

10,0

3.

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
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