Intra®

Najczęściej Zadawane Pytania

Pyt. Co to jest Intra?
Odp.	Intra jest wyjątkową, opatentowaną mieszanką 23 ekstraktów botanicznych,
mającą na celu wspieranie, wyrównywanie i wzmacnianie 8 biologicznych
systemów naszego organizmu. Została specjalnie sformułowana, aby zachować
z jednej strony wysoką efektywność składników, jak i bezpieczeństwo przy
długoterminowym spożyciu. Dostępna od ponad 15 lat na całym świecie. Intra
jest naturalny suplementem żywnościowym, który wspiera witalność i optymalne
zdrowie.
Pyt.		

Jakich korzyści mogę się spodziewać przy spożywaniu Intra?

Odp.	Intra działa razem z naturalnymi systemami organizmu, które różnie funkcjonują w
każdym z nas. Analogicznie, działanie Intra jest różne, więc i rezultat działania Intra
jest indywidualny dla każdego z nas. Generalnie, Intra pomaga wspierać organizm
w miejscach, w których jest najsłabszy – w wielu przypadkach działanie Intra jest
zaskakujące Każdy, kto używa Intra codziennie, będzie doświadczał różnych korzyści.
Przeprowadzono i opublikowano ponad 85.000 badań opisujących pozytywne działanie
poszczególnych składników jakie możemy znaleźć w Intra.
Pyt.		

Jak dużo Intra należy przyjmować każdego dnia?

Odp.	Rekomendowana dawka Intra to miedzy 28 a 56 ml (1-2 porcje) dziennie, jednakże aż do
168 ml (6 porcji) może być bezpiecznie przyjmowane, jeśli uważasz, że Twój organizm
wymaga dodatkowego wsparcia. Intra może być przyjmowana przez całą Twoją rodzinę.
Pyt.		
		

Czy są jakieś przeciwwskazania, aby przyjmować Intra codziennie przez długi 		
okres czasu?

Odp.	Nie, nie ma. Intra została tak zaprojektowana i przygotowana, aby mogła być
przyjmowana codziennie, zawiera tylko i wyłącznie najczystsze ekstrakty botaniczne,
łączone specjalną, bezpieczną formułą. Wielu specjalistów od ziołolecznictwa
rekomenduje, aby przyjmować duże dawki jednego gatunku zioła, w krótkim okresach
czasu. Należy mieć jednak na uwadze, iż to nie dotyczy preparatu Intra, który zawiera
odpowiednie stężenia każdego ze składników, co pozwala na jej ciągłe przyjmowanie,
bez efektów ubocznych.
Pyt.		

Czy Intra posiada opinię FDA? (FDA – Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków)

Odp.	Jako suplement dietetyczny, Intra traktowana jest jako żywność i jako taki typ
produktu, nie wymaga opinii FDOdp. Spełniając Polskie i Unijne regulacje prawne,
każda partia Intra, po przejściu kontroli granicznej przeprowadzanej przez Graniczną
Stację Sanitarno-Epidemiologiczna (Sanepid), otrzymuje dopuszczeni do obrotu na
terenie Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej. W procesach produkcyjnych
Intra przechodzi szereg badań i testów na każdym etapie produkcji i dystrybucji, aby
zapewnić wysoką jakość i powtarzalność formuły, oraz bezpieczeństwo stosowania.
Pyt.		

PL POL

Czy występują jakieś efekty uboczne stosowania Intra?

Odp.	Generalnie, Intra nie powoduje efektów ubocznych. Okazjonalnie, pewna mała część
osób, która rozpoczyna przyjmowanie Intra, może odczuwać pewne niedogodności
związane z dostosowywaniem się czy oczyszczaniem się organizmu. Proces ten
nie powinien trwać dłużej niż 3 do 5 dni, i może być pominięty, jeśli rozpoczniemy
przyjmowanie produktu od mniejszych dawek (5-10ml/ 1-2 łyżeczki) i stopniowo
będziemy zwiększać dawkę do standardowej wielkości (28-56ml/ 1-2 miarki dziennie).
Intra jest produktem spożywczym, i na jako taki pewna mała część populacji może
mieć alergie, na jeden lub kilka składników z których Intra jest zrobiona. Tak więc, jak
w każdym przypadku alergii na produkt spożywczy, po jej wystąpieniu osoba taka nie
powinna przyjmować Intra.
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