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Węgiel aktywny wiklinowy
BLACK BIO DETOX - 2g
Cena

28,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu

Rewelacyjny polski produkt BLACK BIO DETOX 2g
Wiklinowy węgiel drzewny - SALIX VIMINALIS
Produkt rekomendowany przez Radę Naukową Fundacji "Instytut Chorób Przewlekłych" w Ciborzu.

1 gram preparatu BLACK BIO DETOX absorbuje:
* 700 mg nikotyny
* 754 mg arsenu
* 300 mg metanolu

Główne korzyści wynikające z zastosowania tego rewelacyjnego
preparatu:
Eliminuje efekty błędów żywieniowych i złej jakości pożywienia,
Poprawia perystaltykę ( czynność ruchową ) jelit,
Zawiera węgiel i krzem – składniki mineralne niezbędne do funkcjonowania organizmu
Wspomaga wątrobę, ponieważ posiada właściwości emulgujące,
Oczyszczania organizmu z toksyn – absorbuje i dezaktywuje mikotoksyny,
Zapobiega zatruciom pokarmowym i wzdęciom, bowiem wiąże gazy jelitowe: siarkowodór, amoniak, produkty gnilne,
toksyny bakteryjne i grzybowe, toksyczne produkty przemiany materii, nadmiar leków i innych związków chemicznych,
oprócz silnych kwasów i zasad,
Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego; z powodu dużej powierzchni chłonnej posiada silne
właściwości adsorpcyjne i osłaniające.
Zapobiega utracie wody z organizmu, dzięki czemu jest skuteczny w zapobieganiu i zwalczaniu biegunek,
W obecności kwasów żołądkowych, z węgla wiklinowego uwalniane są jony pierwiastków i staje się on bioaktywny.
Jony pierwiastków uaktywniają enzymy, hormony, witaminy i przeciwciała,
Wzbogaca organizm w minerały i pierwiastki śladowe,
Można stosować profilaktycznie i terapeutycznie bez okresu karencji,
Węgiel drzewny wiklinowy bio wstrzymuje biegunkę.
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Dlaczego właśnie BLACK BIO DETOX
Wiklinowy węgiel drzewny wytworzony z wikliny Salix Viminalis rosnącej w specyficznych warunkach na ziemi bogatej w
minerały, które pobierane są przez roślinę w trakcie jej wzrostu i wbudowywane w strukturę włókien. Po wytworzeniu węgla
aktywnego w czystej postaci wszystkie minerały i mikroelementy pozostają w węglu w skoncentrowanej formie. Wymienić
należy następujące minerały: C, Fe, Mn, Zn, Cu, J, Ca, Se, Mg, Cr, Sn, V, F, Si, Mi, Pb, As.
Minerały te odgrywają duże znaczenie w życiu człowieka, jednak najważniejsza jest ilość pierwiastków, ich postać oraz stan
równowagi pomiędzy tymi pierwiastkami.
Składniki występujące w tym Bio- węglu występują w postaci bio-pierwiastków, a więc w nietoksycznej i przyswajalnej formie
oraz w ilościach i proporcjach właściwych dla optymalnego funkcjonowania organizmu.
Czysty pierwiastek „węgla” jest niezbędny do syntezy białek, cukrów i tłuszczów. Brak „węgla” w czystej postaci zaburza
prawidłowe funkcjonowanie organizmu a co za tym idzie prowadzi do powstawania dysfunkcji organizmu.
Węgiel wiklinowy Salix Viminalis posiada bardzo dobre właściwości adsorbcyjne i detoksykacyjne substancji toksycznych. W
przyrodzie występują jedynie dwa bardzo silne adsorbenty – węgiel drzewny i żel kwasu krzemowego.
Węgiel drzewny Salix Viminalis podawany w formie suplementu diety pozwala na przywrócenie poprawnej równowagi
biologicznej w przewodzie pokarmowym człowieka.
Wspomaga detoksykację organizmu z wszelkich toksyn pochodzenia biologicznego, chemicznego i innych, takich jak:
mykotoksyny, dioksyny, neurotoksyny.

Podstawowa kuracja oczyszczająca
1. Pierwsza część kuracji:
Jeden raz dziennie, 2-2,5 grama w zawiesinie wodnej zgodnie z opisem na opakowaniu, 15-20 minut przed dowolnym
posiłkiem. Opakowanie buteleczki napełnić wodą do 2/3 objętości (50-70ml), mocno wstrząsnąć i wypić. Kurację kontynuować
przez 6 dni. W przypadku poważniejszych problemów zdrowotnych można wydłużyć kurację do 8-10 dni, przy jednoczesnym
wydłużeniu o kilka dni odstępu czasu między pierwszą, a drugą częścią kuracji.
2. Druga część kuracji:
Po ok. 2 tygodniach przerwy niezbędnej do usunięcia toksyn z organizmu rozpoczynamy drugi 6 dniowy etap kuracji.
3. Trzecia część kuracji:
Po około 2 tygodniach przerwy niezbędnej do usunięcia toksyn z organizmu rozpoczynamy 3 etap kuracji, 6-8 tygodni
zażywając zawiesinę 2 razy w tygodniu w odstępach co 3-4 dni.
4. Dalszy ciąg kuracji należy kontynuować profilaktycznie 1 raz w tygodniu.
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