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DRAGS IMUN  

 

A Drags Imun olyan bioinformációs készítmény, amely a Croton lechleri Muell. Arg., a perui 

indiánok által SANGRE DE DRAGONAK, azaz sárkányvérnek nevezett növényből származó 

tiszta latex-et (kaucsuktejet) tartalmaz. Ennek az egyedülálló természetes szubsztanciának erős 

antibakteriális, antimikrobiális, vírusellenes, gombaölő, antioxidáns és kemosztatikus 

tulajdonságai vannak. 

A Drags Imun a hagyományos kínai orvoslás szerint elsősorban a lép, a gyomor, a 

hármasmelegítő, a vékony és a vastagbél,a jang és jin összekötő meridiánját befolyásolja. Hat 

azokra a problémákra, amelyek ezeknek a meridiánoknak a hibás működéséből keletkeznek.  

Összetétele A Croton lechleri 100%-os latex-e 

 

Hatása 

• Felgyorsítja a sebek, a szövetek és a bőr, az afták és a fekélyek gyógyulását. 

• Támogatja a szervezet regenerálódását és védekezőképességét, növeli az immunitást. 

• Jótékonyan hat a különböző felsőlégúti, influenzás, lázzal járó megbetegedések 

esetében – torokfájás esetén kiválóan alkalmazható öblögetőszerként. 

• Aktiválja a csontvelőt, anémia és leukémia esetében is jótékonyan hat a vérképzésre. 

• Javítja a csontok és ízületek minőségét, gyulladás csökkentő, javítja a nyaki –háti 

gerincállapotát 

• Kiválóan alkalmas fogágy, fogíny –gyulladás, fogromlás kezelésére. 
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• Erős antistressz, afrodiziakális és tonizációs hatása van. 

• Daganatellenes tulajdonságú 

• Támogatja a lép, a hasnyálmirigy, a pajzsmirigy és az immunrendszer működését 

• Méregteleníti az emésztőrendszert, ezért hasznos hasmenéssel járó fertőzésekben 

 

Regeneráló eljárás és adagolás A Drags Immun belső és külső használatra egyaránt alkalmas 

készítmény. 

 

Belső használatra egyszeri adagja maximum 10 csepp, naponta 1-3-szor.  

Akut panaszoknál naponta 3x7 csepp. Krónikus panaszoknál naponta 3x3 csepp.  

Vízzel hígítva fogyasztható, étkezés után.  

Torok és szájöblögetés esetén 3-5 cseppnyit adjon egy pohár vízhez.  

Fogágy-gyulladás esetén a készítményt közvetlenül a fogkefére kell csepegtetni. 

Három hét használat után egy hét szünet következik.  

 

A készítmény nem tartalmaz semmiféle tartósítószert, illetve egyéb hozzáadott anyagot. 

Használat előtt felrázandó. 

Különleges táplálékkiegészítő.  

 

Gyerekek, várandós és szoptató nők ne használják. 
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