CANXIDA KOSTTILLSKOTT!
Hur många kurer behöver jag?
Det beror helt på dina besvär, symptom, hur svår Candida du lider av och hur
länge.
Man kan på ett hum säga:
*
*
*
*

Lättare infektion = 1 kur Remove och Restore
Medel infektion = 2 kurer Remove och Restore, eller 1 kur Remove och 2 Restore
Medel-svår = 2-3 kurer
Svår = 3 kurer

En kur = en burk Remove + en burk Restore

DOSERING
Lätt infektion inta:
Medel infektion inta:
Svår infektion inta:

Frukost
1+1
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Lunch

Middag
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1+1 betyder En Remove och En Restore,
Kolumn till vänster = Remove och de till höger = Restore
Du tar en Remove till frukost och ca 10-15 minuter senare intar du en Restore.
När du börjar med kosttillskotten börja alltid med morgondosen till frukosten, inta
endast morgondosen i någon/ett par dagar, känns det ok så öka till 2ggr/dag. Efter
någon dag/några dagar när allt känns ok, öka ytterligare (det vill säga om du har
medel eller svårare infektion)

CANXIDA KOSTTILLSKOTT!
CanXida Remove är anti-svamp, anti-parasiter, anti-bakterier
CanXida Restore är probiotika
CanXida kosttillskott är framtagna just för oss med Candida och innehåller ingen
FOS, (inulin) socker-alkohol, stärkelser mm som kan gynna candida.
Dessa produkter är även bra att ha hemma om man blir dålig eller skall iväg på en
utlandssemester. Då bör du inta först en probiotika-kur på 14 dagar för att proppa
kroppen med goda bakterier. Det fortsätter du även med under semestern. När du
kommer hem går du på en parasitkur på ca 2v + fortsätter med probiotikan.
CanXida kosttillskott kan du läsa mer om här:
www.canxida.com

Jag har inte hittat något så komplett som CanXida på marknaden som är så pass
väl noga utvalda ingredienser för oss med Candida och inte bara candida utan även
bakterie och parasitdödande + probiotika när man åker utomlands.
CanXida är skapat efter 25 års erfarenhet och forskning med Eric Bakkers enorma
kunskap inom Candida, IBS, IBD, SIBO, psoriasis mm.
Rebuild lanseras inom kort och är en multivitamin anpassad för oss med Candida.

(Jag har inga som helst ekonomiska förhållanden med/till dessa produkter idag 2015.11.30 och betalar för dessa kosttillskott precis
som alla andra)

