
Krople życia: Nef-Ra. 

 

Często słysząc życzenia „sto lat” zastanawiamy się, czy faktycznie chcemy tak sędziwego wieku 

dożyć, gdy już teraz męczy nas tyle chorób i dolegliwości. Nadzieję na lepsze życie teraz i za 

kilkadziesiąt lat daje Nef-Ra. Ten rewelacyjny preparat jest wynikiem długoletnich badań, 

zarówno biochemicznych jak i bioenergetycznych, nad roślinami.  

 

Nef-Ra pozwala ciału odzyskać wewnętrzną równowagę i zdrowie. Radzi sobie ze stanami 

zapalnymi i rakowymi, wzmacnia organizm i pobudza do zwalczania problemów z tarczycą, 

cukrzycą, z owrzodzeniem jelit i z hemoroidami. Powoduje obniżenie ciśnienia i cholesterolu, 

pomaga też w depresji i bezsenności. Stosowana na skórę hamuje reakcje alergiczne, koi ból i 

swędzenie po ukąszeniu owadów. I co najważniejsze, nie musisz wybierać między Nef-Rą a 

konwencjonalnym leczeniem. Siła ziół zawartych w preparacie wzmocni skuteczność lekarstw 

przepisanych przez lekarza, za to zmniejszą się ich ewentualne skutki uboczne. Wygląda na to, 

że śpiewanie „sto lat” ma sens, jeżeli dożyczeń dołożymy buteleczkę w prezencie. 

 

Wyjątkowość tego preparatu polega na tym, że działa on na poziomie komórkowym, oczyszcza, 

wzmacnia i mobilizuje do właściwego działania każdą komórkę. Pamiętajmy, że organizm 

ludzki ma niesamowity potencjał samouzdrawiania.  

Dlaczego więc chorujemy? Dlatego, że obciążamy nasze ciało nadmiarem wysiłku, stresem, 

brakiem snu i niewłaściwym odżywianiem. W nadmiernie obciążonym organiźmie pęka 

najsłabsze ogniwo i rozwija się choroba. Stosowanie środków przeciwbólowych, aplikowanie z 

zewnątrz hormonów, sterydów lub innych leków mających zastąpić braki spowodowane 

niewydolnością organów jest wysoce dochodowym biznesem dla firm farmaceutycznych, lecz 

kiepskim rozwiązaniem dla chorej osoby. Nef-Ra wpływa na uregulowanie pracy chorego 

organu i przywraca sprawność i energię całego organizmu. 

 

Naszą misją jest dotarcie przez sieć dystrybutorów na całym świecie do jak największej liczby 

osób, które straciły nadzieję na wyzdrowienie, które do końca życia muszą brać takie czy inne 

medykamenty zastępujące pracę jednych organów i rujnujących inne, najczęściej żołądek, 

trzustkę, wątrobę.  

Prosimy aby każdy z czytelników włączył się w tą misję, aby opowiedział o Nef-Rze znajomym, 

sąsiadom, wszystkim tym, którzy cierpią.  

My ze swej strony zapewniamy bezpłatne konsultacje w trakcie trwania kuracji. Wystarczy 

zadzwonić pod telefon 773/344-4600. 

 

...spotkała mnie dziś wielka radość, zadzwoniła klientka z Niemiec, której matka (mieszkająca w 

Polsce) od grudnia zażywa Nefrę. Choruje na chorobę nowotworową z przerzutami, gdy zaczęła 

terapię właściwie nie było nadziei na wyzdrowienie, córka chciała jedynie złagodzić jej 

cierpienia. Stopniowo stan zdrowia zaczął się jednak poprawiać, bardzo wzmocniło się serce, 

ostatnio miała robione usg brzucha i nic nie znaleziono. Lekarka jest w szoku i pytała co chora 



robiła. Nie wiem czy wszystkie zmiany się cofnęły ale córka jest w siódmym niebie i oczywiście 

będzie Nefrę stosować nadal...   Krystyna Pikała, Dystrybutor Nef-Ry w Łodzi. 

 

 

 

W sprawie zakupu Nef-Ry proszę dzwonić do naszych autoryzowanych przedstawicieli na 

terenie Montrealu i Ottawy: 

Stanisław Nowicki, tel: (514) 944-1882 

Euro Deli Batory, 115 St Viateur St West, Montreal, QC H2T2L2, tel: (514) 948-2161 

 

Po więcej szczegółów zapraszamy na www.shopnefra.com lub pod tel: (773) 344-4600 

 

 

 

UWAGA! Redakcja Biuletynu Polonijnego nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń 

ani za jakość reklamowanych towarów i usług. 

http://www.shopnefra.com/

