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Descoperiri Ştiinţifice care au schimbat istoria umanităţii!

DET XAMIN
ROYALE CAPSULE
Îngrijeşte-te regeşte!
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. Datorită structurii sale,
zeolitul are o capacitate foarte mare
de donare de ioni 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!
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.
Zeolitul prelucrat prin nanotehnologie este cel mai eficient produs
natural pentru eliminarea toxinelor
din organism. Prin eliminarea toxinelor îmbunătăţim procesul de digestie, eliminăm disfuncţiile colonului şi
senzaţia de colon iritabil, tulburările
renale, protejăm ficatul şi rinichii.

DT-007 | 52€
90 capsule
În DETOXAMIN ROYALE efectele
benefice ale micro-zeolitului sunt
sporite prin proprietăţile deosebite
ale Lăptişorului de Matcă.
Lăptişorul de matcă transformă o
larvă de albină obişnuită într-o regină,
care trăieşte de treizeci-patruzeci de
ori mai mult decât albinele lucrătoare.
Durata de viaţă a albinelor lucrătoare
este de 35-40 de zile, în timp ce regina
trăieşte 5-6 ani şi este extrem de fertilă
- iar acest lucru se datorează tocmai
lăptişorului de matcă. Conţine trei tipuri
de substanţe organice: lipide, glucide
şi proteine, iar proprietăţile deosebite
sunt date de conţinutul de diferite
vitamine, mai ales vitaminele B şi E.
Acest aliment bogat şi foarte concentrat nu este util doar pentru albine.
El conţine tot ce este necesar pentru
formarea şi dezvoltarea organismelor
vii, începând de la grăsimi, fermenţi,
albumine, microelemenţi, aminoacizi,
carbohidraţi şi până la vitamine. De
aceea, MULŢI NUMESC LĂPTIŞORUL
DE MATCĂ UN „SUPERALIMENT”.
Este foarte apreciat atât în medicina
occidentală, cât şi în cea orientală, reprezentând un compus valoros pentru
refacerea organismului.

LĂPTIŞORUL REGENEREAZĂ CORPUL, pielea şi părul, influenţează dezvoltarea celulelor, întăreşte masa musculară,
accelerează recuperarea după boală,
ameliorează starea generală la persoanele epuizate şi deprimate, măreşte
capacităţile fizice, întăreşte imunitatea,
încetineşte îmbătrânirea, stimulează regenerarea sângelui, accelerează creşterea
şi dezvoltarea corpului şi măreşte capacitatea de lucru, acţionează ca energizant şi
normalizează tensiunea sângelui.
Preparatele care conţin lăptişor de
matcă sunt produse regeneratoare
deosebite, care ajută în multe feluri
la funcţionarea normală sau îmbunătăţită a organismului uman, iar micro
zeolitul activat măreşte efectele lăptişorului.
Mod de întrebuinţare:
Doza zilnică recomandată este de câte
1 capsulă, de 3 ori /zi, cu puţin lichid.
Ingrediente pentru o capsulă:
Zeolit - 328 mg
Lăptişor de Matcă - 82 mg
Capsulă Vegetală - 90 mg

SE RECOMANDĂ ÎNDEOSEBI PENTRU creşterea fertilităţii, pentru sănătatea tractului uro-genital şi în cazurile de imunodeficienţă.
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