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Descoperiri Ştiinţifice care au schimbat istoria umanităţii!

DET XAMIN
PUDRĂ UZ INTERN
Prevenţie pentru cei sănătoşi
Ajutor pentru cei bolnavi!
Produsele din linia DETOXAMIN sunt
produse naturale de înaltă calitate care
au la bază ZEOLIT PUR, prelucrat prin
nanotehnologie (micro-activare), tehnologie patentată de producătorul austriac, cu efecte unice asupra organismului uman!
Zeolitul este un mineral vulcanic care
apare în 106 forme şi subtipuri diferite,
din care 40 de subtipuri se folosesc în
practică; forma sa cea mai activă şi mai
eficientă este clinoptilolitul. Zeolitul
(clinoptilolitul) este un material silicat
natural, cu o structură de sită poroasă, cu
micropori, rezultat din amestecarea lavei
vulcanice cu apele subterane alcaline în
condiţii geologice speciale, în perioade
de mii de ani. Sita cristalină este compusă
din siliciu (SiO4) şi aluminiu (AlO4); în
reţelele acestea sub formă de sită se
află cationi cum ar fi calciul, magneziul,
sodiul şi potasiul. Datorită structurii sale,
zeolitul are o capacitate foarte mare de
donare de ioni, prin aceşti cationi şi, în
acelaşi timp, are proprietăţi excelente de
absorbţie.
În urma procesării tehnologice speciale,
micro zeolitul din DETOXAMIN capătă
poate cea mai importantă proprietate a
sa, şi anume capacitatea de a neutraliza
PH-ul la nivel enzimatic, ceea ce îl face
CEL MAI INDICAT INGREDIENT NATURAL ÎMPOTRIVA CANCERULUI!
Detoxamin Basic Capsule conţine 100%
zeolit clinoptilolit activat (prelucrat prin
nanotehnologie). Acţionează ca un filtru
în tractul gastrointestinal neutralizând
PH-ul, adunând toxinele şi metalele grele,
eliberând în organism ioni pozitivi de calciu şi magneziu.
EFECTUL CURĂŢITOR
AL ZEOLITULUI:
Zeolitul prelucrat prin nanotehnologie
este cel mai eficient produs natural pentru eliminarea toxinelor din organism.
Procesul este simplu şi natural. Toxinele
sunt încărcate pozitiv din punct de vedere electric, iar zeolitul are o încărcătură
negativă. Astfel, el atrage toate toxinele
pe suprafaţa sa şi le ţine încarcerate în
structura lui de tip ”cuşca” până la eliminare a lor pe căi naturale.

Prin eliminarea toxinelor îmbunătăţim procesul de digestie, eliminăm disfuncţiile
colonului şi senzaţia de colon iritabil, tulburările renale, protejăm ficatul şi rinichii.
Prin acţiunea sa de neutralizare a radicalilor liberi, precum şi a capacităţii de
preluare a toxinelor, micro-zeolitul activat reduce semnificativ procesul de
apariţie a FIBROZEI HEPATICE, care
este responsabilă de presiunea creată în
vena porta şi implicit, de apariţia lichidului de ascită.
Detoxamin este un remediu excelent
în BOALA DIABETICĂ deoarece toate cercetarile de până acum arată că, în
patogeneza diabetului zaharat, radicalii
liberi sprijină distrugerea celulelor protectoare B din pancreas. Prin neutralizarea
radicalilor liberi, proprietate mult mărită
a micro zeolitului activat, se realizează o
protecţie maximă a celulelor B - producătoare de insulină. Micro zeolitul activat
este un antioxidant celulo-enzimatic puternic care determină o înaltă selectivitate a absorbţiei glucozei.
Datorită proprietăţii micro-zeolitului
activat de eliberare de ioni de calciu în
organism - administrarea de Detoxamin
Basic în OSTEOPOROZĂ şi Poliartrită
este deosebit de necesară. Organismul
compensează calciul pierdut într-un mod
simplu şi natural. Toxinele generate de
medicamente sunt preluate de microzeoliţii din Detoxamin si eliminate din
organism astfel încât se acţionează şi
asupra complicatiilor care pot apărea în
aceste afecţiuni.
ZEOLITUL CLINOPTILOLIT,
ADJUVANT ÎN TERAPIA ANTICANCER
Cancerul este o boală care se datorează în
mare măsură hiperacidităţii organismului. Celula malignă trăieşte, se hrăneşte şi
se înmulţeşte în mediu acid.
Prin proprietatea sa de a neutraliza
PH-ul, zeolitul distruge mediul în care
celula canceroasă trăieşte, se hrăneşte
şi se înmulţeşte. Studiile pe culturi de
ţesuturi au demonstrat că zeolitul activat
tribomecanic inhibă protein-kinaza B şi
blochează creşterea celulelor în mai multe
linii de celule.

DT-001 | 42€
125 gr.
Micro-zeolitul se ataşează pe celulele
maligne care au sarcina electrică diferită
de cea a celulelor normale şi le distruge,
stimulând în acelaşi timp producţia de
celule NK (celule ale sistemului imunitar).
Micro-zeolitul induce moartea programată a celulelor maligne şi blochează
recepţionarea semnalelor de creştere
de către tumori.
DE ASEMENEA, DETOXAMIN REDUCE
CONSIDERABIL URMĂRILE NEGATIVE
ALE RADIAŢIILOR ŞI CHIMIOTERAPIEI
datorită capacităţii extraordinare de absorbţie, ionii de mercur şi cadmiu rezultaţi
în urma tratamentului cu citostatice sunt
atraşi în structura tip “cuşcă” a zeolitului,
până la eliminarea lor din organism pe
cale naturală.
La spitalul privat Villach din Austria, zeolitul micro-activat se utilizează în tratamentul multor tumori maligne de origini diverse: carcinom de colon, carcinom bronşic,
mastocarcinom, tumori ovariene, carcinom
pancreatic, carcinom hepatocelular.
ADMINISTRARE
Recomandări Prof Dr. SLAVKO IVKOVIC Institutul de Nanomedicină - Berlin
 PREVENTIV:
(eliminarea şi contracararea zilnică a toxinelor şi a radicalilor liberi): 1 linguriţă de
pudră (5gr) se dizolvă în puţin lichid şi
se bea de 3 ori pe zi, cu jumătate de oră
înainte de masă
În toate afecţiunile grave, tumori maligne, cantitatea zilnică se măreşte corespunzător. În chimioterapie, radioterapie se recomandă întreruperea inhalării
de Detoxamin cu 2 zile înainte şi 2 zile
după chimioterapie sau radioterapie
Ingrediente:
100% zeolit natural, clinoptilolit
Este foarte important de ştiut că zeolitul
este inert, adică nu reacţionează chimic
cu fluidele corpului sau cu elementele
consumului alimentar şi din acest motiv
nu există efecte secundare.
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