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GYERMEKÁLDÁSBAN

1. FOGAMZÁS ELÕSEGÍTÉSE

2. NÕI MEDDÕSÉG MEGSZÜNTETÉSE
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4. FÉRFI MEDDÕSÉG MEGSZÜNTETÉSE

5. IMPOTENCIA KEZELÉSE

+1. 35 ÉV FELETTI FOGAMZÁS ELÕSEGÍTÉSE

Csak egy rövid fejezet, hogy miért a méhpempõ:

A méhpempõ rengeteg fehérjét, vitamint és bioaktív anyagot
tartalmaz, amelyekre szüksége van a szervezetnek.

A  legfontosabb  tulajdonsága,  hogy  növeli  azon  hormonok
mennyiségét,  amikre  az  emberi  testnek  szüksége  van.  Ez
hölgyek  esetében  az  ösztrogén,  uraknál  a  tesztoszteron.
Valamint  jelentõsen  növeli  a  nõknél  a  luteinizáló  hormonok
szintjét, amely szerepet játszik az ovulációban!

Fontos megjegyezni, hogy ez az egyetlen természetes anyag,
amely  ezekre  képes,  a  több,  mint  150  biológiailag  aktív
összetevõjének  köszönhetõen.  Eddig  nem  sikerült  sem
összetevõit, sem tulajdonságait elõidézni mesterségesen!
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Nem véletlen, hogy a méhkirálynõ csak ezt fogyasztja, és kb
40szer  annyi  ideig  él, mint  a  többi méh,  valamint  2,5szer
akkora  súlyú petét  is  képes  lerakni  naponta  (!), mint  a  saját
testsúlya.

Hihetetlen? Igen. Igaz? Igen.

Egész pontosan mi is a méhpempõ?

A méhpempõ  a  fiatal  dolgozó méhek  garatmirigy  váladéka,
amely a méhek táplálására szolgál. A méhek életének harmadik
napja  után  kezd mûködni  az  a mirigy,  amely  a méhpempõt
elõállítja, és elég gyorsan, a tizenegyedik naptól elsatnyul, így
többé nem termel méhpempõt. Ez alatt az idõ alatt a fiatal méh
ebbõl táplálkozik.

A  méhherék  és a  dolgozók  nyáron  46  hétig,  míg  télen
maximum 56 hónapig élnek, ezzel szemben a méhkirálynõ
átlagos élettartama 34, sõt akár 5 év is lehet. A méhkirálynõ
emellett különleges képességekkel is rendelkezik. Egy nap alatt
képes akár két és félszer annyi petét lerakni, mint amennyi a
saját súlya. 16 nap alatt kel ki, míg a dolgozók 21, a herék pedig
24 nap alatt.

A  dolgozó  lárvája  élete  elsõ  öt  napja  alatt,  amelybõl  három
napig csak kizárólag méhpempõt fogyaszt, ezerszeresére növeli
a  súlyát, a  királynõ  lárvája,  amely  végig  méhpempõt
fogyaszt, több mint kétezerszeresére nõ.
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Maga a méhpempõ, zselés állagú váladék, amelynek sárgás
fehéres  színe  van  és  gyöngyházfénnyel  csillog.  Íze  erõsen
savanyú, szúrós, enyhén cukros. Az idõ elteltével egyre sûrûbbé
válik, és a színe is változhat, ha levegõvel érintkezik. A �méhek
tejének� is szokták nevezni. És hatásait az emberi anyatejhez
is hasonlítják.

A méhpempõ  az egyetlen  olyan  természetes  anyag,  amely
több  mint  150,  biológiailag  aktív  összetevõt:  fehérjét,
zsiradékot,  cukrot,  vitamint,  ásványi  anyagot,  nyomelemet,
enzimeket és még számos egyéb bioaktív anyagot  tartalmaz.
Teljes értékû fehérjetartalma igen magas, számos hormont és
hormonszerû anyagot tartalmaz. Vitaminok közül: B1, B2, B3,
B5, B6, C, D, E, H  tartalma  számottevõ,  nyomlemek  közül
pedig említést érdemel a Mn, Ni, Co, S.

Egészségügyi  kutatók  és  a  táplálkozástudományi  szakértõk
szerint  a  méhpempõ  az  egyik  legerõsebb  gyógyító  hatású,
energetizáló élelmiszer a világon.
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Hogyan kérülheted el a nõi bajokat könnyedén,
és elõzheted meg a vetélést?

A méhpempõ növeli az ovulációt kiváltó luteinizáló hormonok
szintjét a vérben, amelyek megfelelõ mennyisége szükséges a
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szabálytalan  menstruációs  ciklus  és  a  petefészekmûködés
elégtelenségének kezelésében.

Biztos megoldás nõi meddõség esetén

, a nõi ciklus rendezésére
és a babaváráshoz. A menstruáció elmúltával kezdjük a kúrát.
Folyamatosan  kell  szedni  a  vérzés  kezdetéig  naponta  2x1
grammot, majd szünetet tartani a vérzés utolsó napjáig. E rövid
szünet  után  újra  kell  kezdeni  a  következõ  vérzésig  és  így
tovább.

Gyakori probléma a férfi meddõség,
s impo impotencia: pedig van megoldás!
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A méhpempõ használata növeli a tesztoszteronszintet a vérben,
amelynek  fontos  terapeutikus  hatása  van  az  endokrin  alapú
meddõség  kezelésében  továbbá  javítja  a  spermiumok
mozgékonyságát  is Emellett hatékony megoldás  impotencia
esetén is.

Hogyan lehet kockázatmentesen gyermeked 35 év felett is?

A már említett  lutenziáló hormon szintje a hölgyeknél 35 év
felett  jelentõsen  csökken.  Ezért  csökkenhet  a
megtermékenyülés esélye is. A méhpempõ segíti ezen hormon
mennyiségét  a  megfelelõ  szintre  növelni.  Ráadásul  B
vitaminnal  tölti  fel a szervezetet  így az ösztorgén szint, és a
teljes vitamin ellátás biztosított.
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Egy kis kiegészítés a fogyasztáshoz:

MEGISMERTED, HOGYAN
ÉLHETED ÁT A GYERMEKÁLDÁS
ÖRÖMEIT KOCKÁZAT NÉLKÜL,

MOST RAJTAD A SOR, HOGY
TEGYÉL ÉRTE:

Kattins ide!

http://www.mezbarlang.hu/mehtermekek-360/mehpempo/mehpempo-tiszta

