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Firma CaliVita ma duży wybór produktów diety sporządzanych w oparciu o najwyższe standardy. Preparaty te
gromadzą niezbędne substancje w 100 % naturalne. W następstwie zastosowania najświeższej technologii
zatrzymują 100% naturalność składników. Produkty CaliVita wspomagają leczenie wielu poważnych chorób
pomagają w osiągnięciu lepszej energii, są niezbędne do utrzymania zdrowia na bardzo wysokim poziomie.
Zawarte w suplementach bioflawonoidy, antyoksydanty, aminokwasy i enzymy, a dodatkowo wiele innych
substancji chronią system przed infekcjami degeneracyjnymi takimi jak: cukrzyca. W dotychczasowych
czasach organizm nasz jest wystawiony także na atak różnorakich wirusów. Przedostają się one do organizmu
głównie przez płuca i żołądek. Przez układ pokarmowy dostają się głównie pasożyty o których obecności w
naszym organiźmie nie zdajemy sobie sprawy. Pasożyty wysysają z naszego systemu substancje odżywcze
oraz dodatkowo zanieczyszczają żywiciela toksynami. Z tej przyczynynajistotniejsze jest żeby wzmocnić nasz
organizm w walce z intruzami stosując naturalne odżywki rodzaju Paraprotex, Nopalin. Paraprotex to zasób
ziól o nasilonych właściwościach przeciwzapalnych i odkażających, atakuje chorobotwórcze prątki bytujące w
naszym organiźmie. W bardzo wielu przypadkach w okresach wzmożonego wysiłku fizycznego w
okresachzarażeń zalecane jest przyjmowanie witamin i minerałów wspomagajacych nasz organizm w
zwycieskim starciu z chorobami. Polinesian Noni jest zniezwykle zasobny w składniki mineralne i witaminy
toteż zapewnia dobre samopoczucie. Wzmacnia on okład odpornościowy, oddziałuje na przemianę materii,
koryguje pamięć i koncentrację, koryguje wygląd skóry i paznokci, gromadzi także antyoksydanty które
eliminują wolne rodniki.
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