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SEKRET MUMIO srebro koloidalne z Mumio 10 ml
 

Cena: 43,99 PLN

Opis słownikowy

Producent ZENTRONIK

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WskazaniaSrebro monojonowe z Mumio to unikalny preparat łączący właściwości Mumio, które przyspiesza regenerację oraz srebra
monojonowego, które działa antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo.Główne substancje aktywne Srebra monojonowego z Mumio:Srebro
monojonowe jest najstarszym i najsilniejszym naturalnym „antybiotykiem”, występującym w przyrodzie. Srebro monojonowe jest
pierwiastkiem śladowym niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu. W miarę starzenia się spada zdolność asymilowania
srebra przez organizm. Prowadzi to do jego niedoboru co z kolei upośledza układ odpornościowy. Minerały a szczególnie pierwiastki
śladowe są dla organizmu ważniejsze niż witaminy ponieważ bez nich obecności witaminy nie mogą być wykorzystane. Zatem
pierwiastki śladowe są kluczem do prawidłowego funkcjonowania organizmu.Monojony srebra zostały powiązane w pary jonowe, które
bez problemu przenikają do skóry właściwej i krwiobiegu, a ich wchłanialność to aż 70-80%.Dzięki połączenia srebra monojonowego z
Mumio powstał unikalny i wyjątkowy preparat łączący właściwości obydwu produktów. Posiada działanie przeciwbakteryjne,
przeciwwirusowe i przeciwzapalne. Zalecane jest w profilaktyce przeciwtrądzikowej i przeciwgrzybiczej. Przyśpiesza czas regeneracji i
gojenia się ran.DziałanieEfekty stosowania Srebra monojonowego z Mumio:Posiada działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i
przeciwzapalne.Zalecane w profilaktyce przeciwtrądzikowe i przeciwgrzybicze.Przyspiesza czas regeneracji tkanek i gojenia się
ran.Normalizuję pracę gruczołów łojowych.Skutecznie łagodzi, koi i zmniejsza podrażnienia.Sposób użyciaNanieść na oczyszczoną
skórę, pozostawić do wchłonięcia.WażnePRZECIWWSKAZANIA:Nigdy nie stosuj jeśli jesteś uczulony na srebro metaliczne!!!PRZED
UŻYCIEM PRZETESTUJZaleca się przed użyciem srebra koloidalnego przeprowadzić prosty test, aby stwierdzić, czy nie spowoduje u
nas reakcji alergicznej.Umieść kilka kropli srebra na wewnętrznej stronie przedramienia. Obserwuj przez 30 minut i jeśli nie
zaobserwujesz żadnych reakcji alergicznych typu: podrażnienie, odbarwienie skóry, zaczerwienienie, swędzenie, – to
prawdopodobieństwo wystąpienia alergii przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami jest niewielkie.Składaqua, silanteriol, mumio, PVP,
boron, citrate, silver acetate.
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