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MED DARM REPAIR 100% ZEOLITH KLINOPTILOLITH zeolit
proszek 200 g
 

Cena: 230,00 PLN

Opis słownikowy

Producent Globalis

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościMED DARM REPAIR 100% Zeolit Klinoptilolit - Wyrób MedycznZeolit MED DARM REPAIR-100% Klinoptylolit, jest naturalnym
produktem, certyfikowanym jako wyrób medyczny, klasy II a (zgodnie z dyrektywą europejską 93/42 EWG) posiada oznakowanie CE
0477, przeznaczony do stosowania doustnego dla ludzi.Naturalny Wyrób Medyczny100% Klinoptylolit, bez żadnych domieszek
(klinoptylolit wykazuje najlepsze właściwości adsorpcyjne z pośród wszystkich minerałów ze względu na swoją mikroporowatą strukturę
- zaliczany jest do tzw. sit molekularnych)Zdrowe jelita - zdrowy człowiek!Nienaruszona wyściółka jelita (śluzówka) jest ważną barierą
ochronną przed szkodliwymi substancjami i ich przenikaniem do krwiobiegu. Globalium Zeolith wzmacnia funkcję ochronną ścian jelit i
wspomaga układ odpornościowy.Skutecznie wspomaga leczenie przewlekłych stanów zapalnych i chorób jelit, celiaki, cukrzycy oraz
innych chorób immunologicznych oraz doskonale wspomaga organizm w trakcie długotrwałych terapii antybiotykowych.Właściwości
Globalium Zeolith:naturalna ochrona komórek organizmu np. przez redukcję wolnych rodników, bezpośrednio w przewodzie
pokarmowym,oczyszczanie wątroby, nerek i przewodu pokarmowego (Zeolit wiąże i wydala w sposób naturalny substancje
zanieczyszczające: różne chemikalia, pestycydy, barwniki, konserwanty oraz metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, arsen,
nikiel),wspomaganie perystaltyki jelit,dostarczenie do organizmu ważnych składników mineralnych, takich jak magnez i naturalny wapń,
na drodze wymiany jonowej,naturalna regulacja równowagi kwasowo-zasadowej,stabilizacja i zwiększenie wydajności intelektualnej i
fizycznej organizmu,wzmocnienie systemu immunologicznego.Naturalny minerał wulkaniczny jako Wyrób Medyczny.naturalna ochrona
komórek organizmu np. przez redukcję wolnych rodników, bezpośrednio w przewodzie pokarmowym,oczyszczanie wątroby, nerek i
przewodu pokarmowego (Zeolit wiąże i wydala w sposób naturalny substancje zanieczyszczające: różne chemikalia, pestycydy,
barwniki, konserwanty oraz metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, arsen, nikiel),wspomaganie perystaltyki jelit,dostarczenie do organizmu
ważnych składników mineralnych, takich jak magnez i naturalny wapń, na drodze wymiany jonowej,naturalna regulacja równowagi
kwasowo-zasadowej,stabilizacja i zwiększenie wydajności intelektualnej i fizycznej organizmu,wzmocnienie systemu
immunologicznego.Sposób użyciaGlobalium Zeolith jest łatwy w użyciu. Przed każdym głównym posiłkiem łyżeczkę proszku należy
wymieszać z wodą lub sokiem. Ponadto 1,5 litra cieczy powinno być spożywane codziennie, by wspierać eliminację substancji
związanych przez Zeolit w czasie przyjmowania.Globalium Zeolith jest w 100% naturalnym minerałem ze Słowacji. Bez domieszek.
Surowiec jest przetwarzany w Austrii i butelkowany do MIRON szkła. Okres przydatności do użycia wynosi co najmniej dwa
lata.WażneCertyfikat Globalium Zeolith jako Wyrób Medyczny:Globalium Zeolith jest certyfikowanym wyrobem medycznym klasy II a
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(acc. Europ. Dyrektywa 93/42 EEC).W codziennym życiu znajdujemy różnorakie zastosowanie Zeolitu np. w przemyśle i rolnictwie.ALE:
tylko jeden Zeolit, który został zakwalifikowany jako wyrób medyczny spełnia wysokie wymagania jakości i higieny związane ze
zdrowiem oraz spełnia rygorystyczne wymagania sanitarne UE, jak i podlega regularnej kontroli produktów, które są przeznaczone do
użytku wewnętrznego u ludzi.Przechowywanie Globalium Zeolith:Estetyka i Esencja w energii oraz ochrona przeciwsłoneczna Miron
Szkła, tzw. Fioletowego szkła, dostarcza nam najwyższej ochrony i jakości przechowywanych zasobów naturalnych. Fioletowe światło
ma najwyższą częstotliwość drgań (720 - 770 bilionów Hz) spośród wszystkich kolorów. Odpowiada to dokładnie częstotliwości wibracji
naszego układu nerwowego.Cenimy estetykę, istotę energii i światła fioletowego w szklanych opakowaniach firmy MIRON. Ważne jest
by zachować najwyższą jakość przechowywanych zasobów naturalnych. Świadomie zdecydowaliśmy się na ten rodzaj opakowania,
chociaż powoduje to duże koszty dodatkowe dla nas jako sprzedawcy. Uważamy jednak, że dobrze zapakowany produkt, znacznie
dłużej zachowuje swoją jakość. Ponieważ zdecydowanie nie chcemy, aby nasze produkty zawierały jakiekolwiek substancje chemiczne -
np. pochodzące z plastikowego opakowania, które następnie uwalniałyby się w twoim ciele. Fioletowe szkło firmy MIRON chroni zawarte
w nim substancje w wyjątkowy i optymalny sposób przed czynnikami zewnętrznymi.Światło fioletowe i ultrafioletowe ma również
właściwości bakteriobójcze i konserwujące. Tylko to światło jest w stanie przeniknąć nasze fioletowe szkło ochronne MIRON - wszystkie
pozostałe zakresy fal są odfiltrowywane i nie przenikają przez to szkło.Każde z naszych fioletowych pojemników szklanych może być
używane w domu do różnych celów (np. do przechowywania żywności, bądź naturalnych kosmetyków).Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa: stosowanie, magazynowanie, dodatkowe informacje:W okresie ciąży, karmienia piersią, z problemami zdrowotnymi lub
biorąc leki, przed podjęciem Globalium Zeolith, należy skonsultować się z lekarzem.Należy przerwać stosowanie Globalium Zeolith, jeśli
zauważy się nieoczekiwane symptomy.U pacjentów z przewlekłym zaparciami należy koniecznie wziąć pod uwagę, że Globalium Zeolith
może wywierać dodatkowy efekt zaparcia. W związku z tym, wymagane jest dzienne spożycie płynów, co jest tu szczególnie
istotne!Globalium Zeolith jest przeznaczony do stosowania doustnego i nie może być wdychany.Należy przechować Globalium Zeolith w
miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 6 lat.Opakowanie powinno zostać szczelnie zamknięte po użyciu. W ten sposób
zapobiega się zlepianiu proszku poprzez absorpcję płynu, ponadto Zeolit pochłania zapachy i zanieczyszczenia z otoczenia.Produkt
należy przechować w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej.FIOLETOWE SZKŁO MIRONFioletowe szkło zapewnia nam najwyższą
ochronę i jakość przechowywanych zasobów naturalnych.Ożywiające, fioletowe opakowania szklane MIRON - od dawna są standardem
Globalis! Estetyka i Esencja w energii oraz ochrona przeciwsłoneczna Fioletowgo Szkła MIRON dostarcza nam najwyższej ochrony i
jakości przechowywanych zasobów naturalnych. Najskuteczniejszą metodą przechowywania produktów naturalnych jest fioletowe
szkło, ponieważ ożywia, dodaje energii i chroni strukturę molekularną zapakowanych w nich substancji.

Drogi Kliencie proszę zachowaj to wysokojakościowe szkło, by móc go użyć ponownie do przechowywania np. Twojego
pożywienia!Składniki100% zeolith (KLINOPTILOLITH) Naturalny minerał wulkaniczny, wzbogacony przez technologię
PMA.ProducentGlobalis, Niemcy
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