Jaz jem NutriFlor in mi ful pomaga. Sem imela težave s kandido, ampak je sedaj menda
nimam več. Kakšne dva tedna ga nisem jemala in sem imela velike probleme z zaprtostjo,
potem sem ga pa zopet začela jest in se je vse uredilo.
Diva.si
Sporočam, da je glivica kandida popolno izginila, ni več najmanjše sledi, že 1 teden ne, po
dveh mesecih terapije s klamatsko algo NutriMax in probiotiki NutriFlor, FloraZym.
Kruha, sladkorja in ostalih ogljikovih hidratov sem se tako odvadil, da mi sploh ne pašejo več
in mi tudi težko padejo. Po tem ko sem naredil notranjo čistko črevesja je šlo vse dosti hitro
na bolje.
M.F.
Pred več kot enim letom so se mi zaradi povečanja obremenitev rok začeli pojavljati
mravljinci v zapestjih in prstih. Predvsem ponoči in proti jutru je bilo nevzdržno. Ko se je
lansko leto to samo še stopnjevalo, sem začela nositi opornico za desno roko, s katero so se
prisotne bolečine nekoliko omilile. Obiskala sem tudi kiropraktika, bioenergetika, kupila
aparat za magnetno terapijo, ker sem malo bioenergetika - sem si tudi doma sama grela prste,
uporabljala razne kreme, jemala 2-3 mesece homeopatske granule za vnetja in karpalni kanal ker je bila zdravniška diagnoza tako postavljena. Tako sem marca začela jemati FloraZym in
NutriMax, jemala sem 3 mesece. Mravljinci so izginili, so pa ostale pekoče bolečine,
predvsem v prvem sklepu prstanca in mezinca na obeh rokah. Vmes sem za nekaj časa
prenehala z jemanjem omenjenih izdelkov in uporabljale nekatere druge. Sedaj sem prešla
ponovno na NutriMax in FloraZym, ker imam občutek da sem s tema dodatkoma največ
dosegla.
B.R.
Ko sem pričela jesti kapsule NutriFlor ( vsebujejo klamatske alge, ki odpravljajo strupe, tako
da so zelo koristne tudi v boju proti kandidi, poleg tega pa vsebujejo tudi probiotike) moram
reči, da se počutim odlično. Prvič po nekaj letih nimam več driske. Zdaj že kak mesec in pol
odvajam normalno. Nisem več napihnjena, tudi vetrov nimam.
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Rezultati so zelo obetavni z NutriMax- om, FloraZym- om in NutriFlor- om. Z njimi sem zelo
zadovoljna. In kar me najbolj veseli – neprijeten občutek napihnjenosti se sedaj pojavi le zelo
občasno in za kratek čas. Niti ne vsak dan, prej sem imela te težave 24 ur na dan, večje ali
manjše. Tudi s prebavo je vse v redu.
S.P.
Zelo sem zadovoljna z NutriFlorom in ga bom zagotovo še naprej naročala. Odkar ga
jemljem, so se mi nehala pojavljati vnetja mehurja. Jutri pa grem na morje in ga nesem s
seboj.
D.K.

Ob rednem jemanju Klamatske alge KlamathRWmax in NutriFlora zjutraj, sem v dveh
mesecih zmanjšal težo za 4,5 kg, ne da bi spremenil prehrambene navade.
K.

