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MINERAŁY SCHINDELE'S 400G
 

Cena: 138,00 PLN

Opis słownikowy

Producent ROBERT SCHINDELE GESMBH

Opis produktu
 

Minerałów Schindele

Skład minerałów Schindele jest całkowicie naturalny, bez sztucznych barwników, niepotrzebnych dodatkowych syntetycznych dodatków
w postaci lekarstw itp. Minerały, mają postać drobnego, zielonego proszku, co sprawia, że jest bardzo dobrze przyswajalny dla
organizmu i z łatwością rozpuszcza się w wodzie.

Podstawowym składnikiem minerałów Schindele, który zawiera 66% całej zawartości jest krzem. Drugi w kolejce jest tlenek glinowy –
12%. Pozostałe związki, może nie występują już w tak znacznej ilości, ale bez nich, cały skład, nie byłby tak genialny i tak skuteczny:
tlenki potasu (ok. 3 %), żelaza (ok. 5,5%) sodu (ok. 2 %), poniżej 1%: tlenek magnezowy, tlenek wapniowy, mangan, miedź, cynk, kobalt,
molibden, bor, chrom, nikiel, wanad, fosfor, stront, lit, tytan, niob, tul i terb.

Skład minerałów Schindele - tabela

SKŁADNIK PEŁNA NAZWA PIERWIASTKA ILOŚĆ W %
SiO2 bezwodnik kwasu krzemowego 66,8%
Al2O3 tlenek glinowy 11,8%
K2O tlenek potasowy 3,25%
Fe2O3 tlenek żelazowy 5,58%
CaO tlenek wapniowy 0,74%
MgO tlenek magnezowy 0,93%
Na2O tlenek sodowy 1,96%
Mn mangan 0,028%
Cu miedź 0,0035%
Zn cynk 0,0079%
Co kobalt 0,0013%
Mo molibden 0,0003%
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B bor 0,0026%
Cr chrom 0,0062%
Ni nikiel 0,0039%
V wanad 0,0083%
P fosfor 0,74%
Sr stront 0,00096%
Li lit 0,0050%
Ti tytan 0,0012%
Nb niob 0,0008%
Tm tul 0,0003%
Tb terb 0,0001%
Ce cer 0,0001

Działanie i właściwości lecznicze Minerały Schindeles

Podstawowym zastosowaniem tej unikalnej kompozycji minerałów, jest właściwość lecznicza, która odbudowuje równowagę
biochemiczną. Mają tez zastosowania profilaktyczne, pomagając w walce z chorobami nowotworowymi, zmniejszają
prawdopodobieństwo zachorowania na osteoporozę, oraz utrzymują organizm w jak najlepszej kondycji ogólnej. Są one po prostu
niezbędne do poprawnego funkcjonowania. Codzienny natłok obowiązków, zmęczenie, niedosypianie, niepoprawne odżywianie - we
wszystkim znajdziesz ukojenie właśnie w minerałach Schindele. Składniki mineralne, biorą udział w procesach życiowych, podobnie jak
składniki organiczne: białka, tłuszcze i węglowodany. Ingerują w produkcje krwi i wzrost człowieka, oraz są powiązane z budową i
funkcją hormonów jak i enzymów i witamin. To one pomogą zwalczyć wszystkie, współczesne choroby cywilizacyjne, To dzięki nim
wrócisz do normalnego trybu życia, poprawisz swoją witalność i samopoczucie, wzmocnisz gospodarkę mineralną swojego organizmu.

Minerały Schindele - jak stosować?

Mieszankę można stosować regularnie, profilaktycznie jak i doraźnie, przy występowaniu różnorodnych chorób. Świetnie sprawdzają się
przy dolegliwościach osłabionego organizmu, po przebytej ciężkiej chorobie, bądź po długotrwałym i wyczerpującym leczeniu, po którym
nadzwyczaj potrzebne jest dodatkowe wzmocnienie, np. chemioterapia. Wynalazek wujka Schindele, sprawdza się również w leczeniu
cukrzycy, dolegliwości żołądkowych, poradzi sobie z problemami z nadciśnieniem, chorobami kości i stawów oraz jest niezbędny w
zapobieganiu depresji.

Działanie:

usuwa szkodliwe toksyczne substancje z organizmu

wyrównuje zjawiska niedoboru minerałów, poprzez wchłanianie się niektórych składników do układu krwionośnego i
limfatycznego, co jest do dziś niewyjaśnione

jest wolny od wszelkich zakażeń i toksycznych związków, poprzez proces mielenia w wysokiej temperaturze

Minerały Schindele - dawkowanie

Profilaktycznie: Jedna łyżeczka dziennie, najlepiej na czczo.

Leczniczo: 2 łyżeczki dziennie (rano i wieczorem po łyżeczce).

Minerały Schindeles należy dokładnie rozpuścić w szklance wody, herbaty bądź innym płynie, następnie wypić.

BIOGENEZA SP. Z O.O.
Ul. Sobieskiego 11
42-600 Tarnowskie Góry

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.homeoapteka24.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

