Prezentace společnosti Phyto CZ a nadčasové bylinné směsi PhytoChi®
Phyto CZ, s.r.o.
je obchodní a výrobní společnost zabývající se výzkumem tradičních čínských bylin a vzdělávací činností
v oblasti zdravého životního stylu. Phyto CZ je spolumajitelem technologie Phyto-True™ umožňující
identifikaci pravosti, účinnosti a bezpečnosti tradičních čínských bylin.

Cíl společnosti Phyto CZ:
Jako spolumajitelé americké společnosti Phyto-True LLC, ve Woodbine, USA máme společně s vědcem
panem Albertem Y. Leungem dlouhodobý společný cíl, a to nalezení cesty k prosazení standardů kvality
tradičních čínských bylin (tzv. PTRM™– Phyto True referenčních materiálů) mezi léčiva a standardy kvality
na trhu. S ohledem na vývoj legislativy máme zájem o prosazení
bylinného tonika PhytoChi® mezi tradiční rostlinné léčivé přípravky
se zdravotním tvrzením.

POSÍLENÍ IMUNITY
DETOXIKACE ORGANISMU
UDRŽENÍ ZDRAVÍ A VITALITY, HARMONIZACE HOMEOSTÁZY
Přípravek je výsledkem více jako 40 let výzkumů doktora
Alberta Y. Leunga, světově uznávaného farmakognostika
(vědce, který se specializuje na lékařskou botaniku a přírodní léčiva) a držitele různých ocenění. PhytoChi® je výsledkem spojení poznatků moderní medicíny s poznatky
tradiční čínské medicíny. Dr. Leung je autorem formulí
mnoha tržně úspěšných bylinných přípravků, které
dodnes prodávají mezinárodní společnosti, např. Forever
Living, Herbalife, Colgate, Palmolive, Estee Lauder, Avon.
Více info. na: http://www.phyto.cz/zdravi-a-medicina/albert-y-leung-ph-d-b-s-m-s/

P ř ípravek je na sv ě tovém trhu již od roku 2000.
Odzkoušen je lékaři v České republice od roku 2001
a lékaři na Slovensku od roku 2010. Jeho kvalitu vyzkoušeli a doporučují přední odborníci v oblasti přírodní
medicíny v České republice.
Více info. na: http://www.phyto.cz/o-nas/spoluprace-s-odborniky-v-oblasti-prirodni-mediciny/

Společnost Phyto CZ obchodně působí na území celé
Evropy od roku 2000. Nákup a registrace ke slevám je
velice jednoduchá a probíhá automatizovaně prostřednictvím http://phyto.d3soft.cz/eshop/cs/info/vsl.html
navíc můžete využít telefonickou klientskou linku denně
od 8 do 17 hodin na centrále firmy +420 582 334 321
nebo servis u svého distributora.
Máte možnost využít bezplatné konzultace s lékaři
prostřednictvím fóra na http://www.phyto.cz/diskuze/ Využijte
zkušeností s klinickými účinky přípravku za období delší
než 12 let. Připojte se k tisícům uživatelů. Podělte se o
zkušenosti s účinky na http://www.phyto.cz/category/zkusenosti-uzivatelu/
Při dlouhodobém a pravidelném užívání budete velice
mile překvapeni. Život je otázkou priorit. Je jen na Vás,
zda zvolíte aktivní udržování zdraví nebo léčení.

Doktor Albert Y. Leung je autorem patentu technologie
Phyto-True™ na kontrolu kvality a účinků bylin, která se
využívá dnes již také při výrobě PhytoChi® na území
České republiky. Společnost Phyto CZ je spolumajitelem
tohoto patentu.
Společnost Phyto CZ má připraven na území ČR projekt
Evidence based medicine, kterým chce prokázat pozitivní
účinky PhytoChi® na zdraví. Jeho realizace závisí na vývoji
politické situace a prioritách ve zdravotnictví (podpora TČM).
Přípravek má velice jednoduchou aplikaci, garantuje
komplexní účinky, které konkurenční produkty nabízí
v několika přípravcích! Obsahuje totiž 8 klíčových bylin
tradiční čínské medicíny (fytoterapie) ve vynikající kvalitě.
Přípravek má vzhledem k svému složení a výše uvedeným garancím účinků vynikající NADČASOVÝ poměr
ceny a kvality (rozsahu účinků na lidský organismus).
VÝRAZNĚ UŠETŘÍTE FINANCE.

TO NEJLEPŠÍ Z ČÍNSKÉ MEDICÍNY PRO VAŠE ZDRAVÍ V JEDNÉ LAHVI

