Prezentacja spółki Phyto Cz i ponadczasowego toniku Phytochi®
Phyto CZ, s.r.o.
to firma handlowa i produkcyjna, która również zajmuje się badaniem tradycyjnych ziół chińskich oraz działalnością edukacyjną w sferze zdrowego stylu życia. Phyto CZ jest współwłaścicielem technologii Phyto-True™,
która umożliwia identyfikację autentyczności, działania i bezpieczeństwa tradycyjnych ziół chińskich.

Cel firmy Phyto CZ:
Jako współwłaściciele amerykańskiej firmy Phyto-True LLC, w Woodbine USA, mamy, wraz z naukowcem
Dr. Albertem Y. Leungem, wspólny długoterminowy cel. cel. Chcemy propagować standardy jakości tradycyjnych ziół chińskich (tzw. PTRM™ Phyto-True) wśród lekarstw oraz standardów jakości na rynku. Mając na
uwadze rozwój kwestii legislacyjnych, interesuje nas ugruntowanie
pozycji toniku ziołowego PhytoChi® wśród tradycyjnych roślinnych
preparatów leczniczych z certyfikatem.

WZMOCNIENIE ODPORNOŚCI
OCZYSZCZENIE ORGANIZMU (DETOKSYKACJĘ)
UTRZYMANIE ZDROWIA I WITALNOŚCI, HARMONIZACJĘ HOMEOSTAZY
Preparat jest wynikiem ponad 40 lat badań Dr. Alberta Y. Leunga,
światowej sławy farmakognostyka (naukowiec, który specjalizuje się w medycynie naturalnej i ziołolecznictwie), laureata
wielu nagród. PhytoChi® jest wynikiem połączenia wiedzy
współczesnej medycyny i tradycyjnej medycyny chińskiej.
Dr Leung jest autorem receptur wielu uznanych preparatów
ziołowych, są do dziś sprzedawane na rynku przez między narodowe firmy, takie jak np. Forever Living, Herbalife, Colgate,
Palmolive, Estee Lauder czy Avon. Więcej informacji na na stronie :
http://pl.phyto.cz/zdrowie-i-medycyna/albert-y-leung-ph-d-b-s-m-s/
Preparat jest obecny na światowym rynku od roku 2000.
Testowany przez lekarzy w Republice Czeskiej od roku 2001,
a przez lekarzy w Słowacji od roku 2010. Jego jakość sprawdzili
i potwierdzili czołowi eksperci w dziedzinie medycyny naturalnej
w Republice Czeskiej. Więcej informacji na stronie:
http://pl.phyto.cz/o-nas/wspolpraca-z-ekspertami-w-dziedzinie-medycyny-naturalnej/
Dr. Albert Y. Leung jest autorem opatentowanej technologii
Phyto-True™ służącej kontroli jakości i działania zioł, stosowanej
także w produkcji PhytoChi® na terenie Republiki Czeskiej. Firma
Phyto CZ jest wsółwłaścicielem tego patentu.

Firma Phyto CZ handlowo działa na terenie całej Europy od
roku 2000. Zakup i rejestracja jest bardzo prosta i odbywa
się w sposób zautomatyzowany przez:
http://phyto.d3soft.cz/eshop/pl/info/vsl_pl.html
Ponadto, można skorzystać codziennie od 8.00 do 17.00 z
kontaktu telefonicznego pod nr. +48 532 630 120 lub z
pomocy lokalnego dystrybutora.
Jest możliwość skorzystania także z bezpłatnej konsultacji lekarskiej, za pomocą forum dyskusyjnego w: http://pl.phyto.cz/dyskusja/
Można również skorzystać z doświadczeń badań klinicznych
produktu przez okres ponad 12 lat. Dołącz do tysięcy
użytkowników. Podziel się swoim doświadczeniem na:
http://pl.phyto.cz/category/zkusenosti-uzivatelu/
W długotrwałe i regularne stosowanie preparatu mile
cię zaskoczy. Życie jest kwestią priorytetów. To od Ciebie
zależy, czy zdecydujesz się na aktywne utrzymanie zdrowia
czy na leczenie.

Firma Phyto CZ posiada przygotowany na teren Czeskiej Republiki projekt Evidence Based Medicine, którym ma zamiar
potwierdzić pozytywny wpływ PhytoChi na zdrowie. Uruchomienie projektu zależy jednak od rozwoju sytuacji politycznej
i priorytetu służby zdrowia wspierającego produkty TMCH.
Preparat jest bardzo prosty w stosowaniu, gwarantuje kompleksowe działanie zdrowotne, które jest do uzyskania przez
konkurencyjne produkty podczas stosowania kilku z nich
jednocześnie. Zawiera 8 kluczowych zioł tradycyjnej medycyny
chińskiej (fitoterapii) o doskonałej jakości.
Preparat, z uwagi na jego skład i wyżej opisaną gwarancję
działania, posiada DOSKONAŁY stosunek ceny do jakości
(w zakresie zdrowotnego wpływu na ludzki organizm).
POZWALA WYRAŹNIE ZAOSZCZĘDZIĆ PIENIĄDZE.

TO NAJLEPSZE Z MEDYCYNY CHIŃSKIEJ W JEDNEJ BUTELCE DLA TWOJEGO ZDROWIA

