na bezbolestná rána

KOCOVINA JE VÝSLEDKEM SLOŽITÉ CHEMICKÉ REAKCE, JÍŽ SE NÁŠ ORGANISMUS SNAŽÍ ODBOURAT ALKOHOL,
KTERÝ NÁM JEŠTĚ VČERA TAK CHUTNAL. RECEPTŮ, JAK SE S NÍ VYROVNAT, JE DLOUHÁ ŘADA, ALE BOHUŽEL ŽÁDNÝ
NEFUNGUJE. TEDY NEFUNGOVAL, NEŽ TO ZMĚNIL NÁPOJ PŘÍZNAČNĚ NAZVANÝ ALCOHOL KILLER.

Škoda, že jsme se ve škole v hodinách chemie neučili, co se děje v lidském těle po pořádné párty. Ethanol
se přeměňuje na acetaldehyd, který poškozuje buňky
jater. Játra se jej snaží z těla odbourat a při tom nestačí
dorovnávat hladinu krevního cukru, který je hlavním
zdrojem energie například pro funkci mozku. Alkohol
navíc způsobuje i to, že se organismus odvodňuje – blokuje tvorbu antidiuretického hormonu, jenž zamezuje
nadměrným ztrátám vody.
POSLEDNÍ DRINK VEČER, PRVNÍ RÁNO
Vody můžete vypít velké množství a doplňovat ji
minerály a vitamíny, ale vhodnější je dát si pár loků
nápoje Alcohol Killer. Obsahuje totiž vše potřebné.
Základem je pramenitá voda z Alp, která je vhodná
i jako kojenecká. Doplňují ji vitamíny A a C stejně
jako vitamíny B až po D a K. Díky výtažkům z květu
černého bezu, hlívy ústřičné a citronové trávy nápoj
obsahuje i množství dalších prvků – chromu, mědi,
železa, jódu, sodíku, selenu a zinku. Sama citronová
tráva blahodárně působí na trávicí soustavu a navíc má antiseptické, antioxidační a antimykotické
účinky. To doplňují beta-glukany, které jsou zdrojem
energie pro imunitní buňky. Naopak uhlohydráty, jež
dodávají tělu „palivo“ a také zpomalují vstřebávání
alkoholu, zastupuje glukózo-fruktózový sirup. Díky
unikátnímu složení bez konzervačních látek a zbytečné chemie posiluje Alcohol Killer detoxikační
proces v těle a pomáhá až o 40 % rychleji odbourávat alkohol z krve. Co víc si přát?
TROCHA POHYBU NEUŠKODÍ
Málokdo si asi po prohýřené noci dokáže představit,
že si nazuje tenisky a vyrazí si zaběhnout půlmaraton.
Přitom nemusí jít hned o dálkový závod. I kratší procházka na čerstvém vzduchu prospěje a navrátí ztracený balanc. Plechovka s Alcohol Killerem poslouží
jako bezva parťák, který ví, jak vám je, a tak podává
pomocnou ruku. Mlčky, trpělivě i bez výčitek. 
Viz: www.alcoholkiller.com/cz

ALCOHOL KILLER®
Je z pečlivě vybraných přírodních
surovin nejvyšší kvality bez přidaných cukrů a konzervačních látek.
 Obsahuje vodu z alpského ledovce
s výtažky z černého bezu, citronové
trávy a hlívy ústřičné, doplněnou vitamíny C, B6, B1 a betakarotenem.
 Pomáhá odbourávat zbytkový alkohol z krve, a to až o 40 % rychleji než
jiné prostředky.
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