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Descoperiri Ştiinţifice care au schimbat istoria umanităţii!

DET XAMIN
PUDRĂ UZ EXTERN
Excelent în toate afecţiunile pielii!
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 ma-terial 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 noi proprietăţi fizice, îşi măreşte
suprafaţa activă, îşi îmbunătăţeşte
proprietatea de absorbţie, schimbul
de ioni şi capacitatea de donare
de electroni, astfel fiind mult mai
puternic decât produsul iniţial.
Micro particulele active din Detoxamin – Pudră pentru Uz extern
ajută la detoxifierea şi regenerarea
accelerată a celulelor.
Aplicarea locală de detoxamin pudră
are ca rezultat refacerea accelerată
a rănilor, contribuind astfel la închiderea mai rapidă a rănilor care se vindecă greu.
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DT-004 | 60 gr. | 25 Euro

În dermatologie s-a demonstrat ca
are acţiune pozitivă în PSORIAZIS,
dermatită seboreică, toate tipurile
de HERPES, răni – cazuri în care se
aplică local şi se administreaza şi
oral. În cazurile de ulceraţii pe vene
şi artere, de herpes bucal sau herpes
genital, s-a dovedit extrem de eficient,
cu o refacere rapidă şi nedureroasă,
fără complicaţii ulterioare.
Pudra este excelentă în ARSURI,
tăieturi, ciuperci, ca adjuvant în terapia de bază pentru diferite afecţiuni
ale pielii.
Este semnificativă acţiunea sa în
cazurile de infecţii fungice, atât ale
pielii, mucoasei, unghiilor, în cazul
mirosurilor neplăcute, etc.

combinată oral cu Detoxamin Basic
Capsule. Este ideală pentru curăţirea
tenului cu probleme, în combinaţie
cu preparate cosmetice pe baza de
micro-zeolit.
De asemenea, se poate aplica pentru
igiena cavităţilor bucale, în cazul paradontozei, a proceselor inflamatorii la
nivelul cavităţii bucale, prin aplicarea
directă a prafului pe gingii.
Ingrediente:
100% zeolit natural clinoptilolit
Mod de întrebuinţare:
Se aplică pudra pe piele, de 2-5 ori pe
zi, în toate afecţiunile pielii.

Rezultate excelente s-au obţinut
în TRATAREA ACNEEI JUVENILE,

|

www.zeolit-activat.ro | www.terapia-romania.ro | magnawell.ro | detoxamin-energetix.ro | energetix-romania.ro | energetixmures.ro
magnetoterapia.ro | Email : office@terapia-romania.ro

