
Pij K-Chlorofil codziennie
dla całkowitego oczyszczenia organizmu!

1łyżka stołowa 
K-Chlorofil 1kg 

spożycie
warzyw=

CHLOROFIL
LIQUID

Oczyszczanie oczyszcza układ pokarmowy, wspomaga usuwanie toksyn z krwi, 
eliminuje bakterie, dezynfekuje i odtruwa

Równoważenie utrzymuje równowagę kwasowo-zasadową organizmu, usprawnia 
jego funkcjonowanie

Odżywianie  wspomaga regenerację czerwonych krwinek, pobudza proces 
utleniania i stymuluje regenerację komórek ciała

Co to jest Chlorofil?
Rośliny zielone w procesie fotosyntezy wykorzystują dwutlenek 
węgla z powietrza, wodę i składniki mineralne z gleby oraz światło 
słoneczne.  Energia słoneczna absorbowana jest przez zieloną 
substancję zawartą w liściach, czyli chlorofil. 

CHLOROFIL K-LINK jest wyciągiem z rośliny zwanej 
Lucerną siewną (Medicago sativa) znanej ze swoich niezwykłych 
wartości odżywczych. Jej korzenie sięgają głęboko w glebę i pobierają 
z niej składniki mineralne, takie jak: wapń, żelazo, magnez itd. 3 główne funkcje: Oczyszczanie, Równoważenie, Odżywianie
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Treść niniejszej ulotki marketingowej ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie może być podstawą w terapii lekarskiej. Nie zastępuje konsultacji z lekarzem. Decyzje w wyżej wymienionych kwestiach należą do lekarza prowa-
dzącego leczenie. K-Link Poland nie ponosi odpowiedzialności wynikającej ze stosowania informacji zawartej w tej ulotce. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie powielać.
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 Pobudza regenerację komórek i stymuluje układ 

odpornościowy
 Oczyszcza organizm z pestycydów i toksyn pozostałych 

po lekach
 Rozwiązuje problemy związane ze skórą, upiększa cerę

CHLOROFIL

Cynk  –  wpływa na pracę systemu odpornościowego, reguluje ciśnienie krwi i rytm serca 

Selen  –  chroni przed działaniem wolnych rodników, pomaga w walce z przemęczeniem 

Witaminę E  –  opóźnia procesy starzenia się, chroni przed rozwojem miażdżycy 

Witaminę C –  zwiększa koncentrację i wydajność układu odpornościowego 

Witaminę A  –  zapewnia prawidłowy rozwój i funkcjonowanie skóry 

Inne składniki odżywcze obejmują biotynę, kwas foliowy, kwas pantotenowy oraz składniki 
mineralne, takie jak wapń, kobalt, chrom, fosfor, krzem, potas, magnes, żelazo itd. 

Kto powinien pić K-Chlorofil?
 Osoby bardzo szczupłe 

 Osoby cierpiące na zatwardzenia 

 Kobiety cierpiące na bóle menstruacyjne 

 Osoby o jasnej karnacji 

 Palacze i osoby spożywające alkohol 

 Osoby wrażliwe na zimno 

 Osoby z nieświeżym oddechem 

 Osoby nie lubiące warzyw 

 Osoby z zaburzeniami wagi 

 Osoby żyjące w ciągłym stresie 

 Osoby łatwo męczące się 

 Osoby z zaburzeniami 
 w funkcjonowaniu wątroby 

 Osoby cierpiące na reumatyzm 

 Osoby z niedokrwistością 

K-Chlorofil bogaty jest w: 

Stosowanie
Dodaj 1 nakrętkę CHLOROFIL do 
szklanki wody lub łyżkę stołową na 1 litr 
wody i dobrze wymieszaj. Wypij przynajmniej 
3  szklanki napoju CHLOROFIL dzien-
nie. CHLOROFIL możesz spożywać 
o każdej porze dnia. 

Dystrybutor:

 Poprawia metabolizm, wzmacnia funkcjonowanie 
organizmu

 Przywraca równowagę kwasowo-zasadową
 Wspomaga zwiększenie ilości erytrocytów we krwi
 Pomaga zachować młodość


