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Wodny nanokoloid srebra - 200ml 50ppm
Cena

45,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

do 48 godzin

Numer katalogowy

KAT00002

Kod EAN

0787269779594

Producent

Ecolevel

Opis produktu
Przy zakupie dwóch dowolnych koloidów otrzymasz NIESPODZIANKĘ !
Stężenie: srebro nanokoloidalne 50 ppm , pojemność 200ml z atomizerem.
Opakowanie: Butelka 200 ml. Bez opakowania kartonowego od 2012 roku.
Srebro koloidalne, znane w medycynie współczesnej od prawie stu lat, jest metalem naturalnym.
Srebro koloidalne jest:
- Bezpieczne, Nie kumuluje się w organizmie i zostaje w ciągu kilku dni wydalone
- Nietoksyczne, w postaci koloidalnej jest przyswajalne w około 98-99 %
- Działa jak antybiotyk, zabija ponad 650 patogenów, gdzie antybiotyk selektywnie, przypadkowo 2-4
- Niszczy grzyby i pleśń, zabija pasożyty i najmniejsze wirusy o rozmiarze nawet 0.1 mikrona
- Wspomaga rozwój komórek, nie akumuluje się w organizmie, nie podrażnia błon śluzowych
- Nie uzależnia, nie zawiera wolnych rodników, oczyszcza wodę, działa przeciwzapalne
- Odkaża powierzchnie zewnętrzne, nie podrażnia śluzówek oczu, nie reaguje z lekami
- Wzmacnia odporność organizmu, jest bezpieczne dla kobiet w ciąży i matek karmiących
- Skuteczny przeciwko wielu groźnym współczesnym wirusom. Potwierdzone w badaniu in vivo.
Ze względu na silne działanie bakteriobójcze, srebro koloidalne okazało się wysoce skuteczne w zapobieganiu i zwalczaniu
infekcji i chorób, łącznie z AIDS, gronkowcami i paciorkowcami.
Stosowanie zewnętrzne:
Koloidalne srebro stosowane do: skaleczenia rany, zadrapana, do zakraplania do nosa czy oczu - nie podrażnia komórek
i tkanek.
Stosuje się je przez nanoszenie roztworu Koloidalnego Srebra bezpośrednio na skórę przy pomocy kataplazmów (okładów),
rozpylacza (spray) w przypadku takich podrażnień jak:
-

Afrykański pomór świń (badania z 2014 roku w instytucie w Chinach)
Świńska i ptasia grypa (badania z 2014 roku w instytucie w Chinach)
Koronawirus (nie badano na COVID-19, i nie znane są reakcje. Brak danych naukowych)
SARS, MERS (badanie w Chinach i Japonia)
Oparzenia w tym słoneczne
Trądzik
Wysypka, swędzenie skóry
Opryszczka
Zakażenia drożdżami
Brodawki miękkie skóry
Zmiany skórne
Infekcje uszu i oczu
Ostre zapalenie spojówek

wygenerowano w programie shopGold

Ecolevel Sp. z o.o.
05-250 Radzymin
www.planet.ecolevel.eu
sklep@ecolevel.eu
tel: 022-205-01-40

-

Grzybice skóry
Ospa wietrzna
Zapalenie skóry
Otwarte rany i skaleczenia
Ukąszenia owadów
Łuszczyca
Kurzajki

Stosowanie wewnętrzne:
Ze względu na zmiany przepisów Unii Europejskiej nie można używać wewnętrznie produktów zawierających
Koloidy - Srebra i Złota czy Miedzi oraz Krzemu Koloidalnego. Jeszcze do połowy 2016 roku można je było
używać wewnętrznie.
Należy pamiętać, że bez względu na przepisy Unijne, koloidy występują również wszędzie w ogólnie stosowanej żywności. W
wielu krajach świata można jednak je stosować. Ponadto sporą ilość leków opatentowanych - medycznych stworzono
wyłącznie na jego bazie.
Ostatnie badania z 2019 -2020 roku zakładają nawet zastosowanie NIEJONOWYCH Nano koloidów srebra i złota w
szczepionkach, więc tym bardziej dziwi zakaz unijny. Faktem jest, że srebra i złota opatentować się nie da, bo to naturalny
komponent w przyrodzie.
Z przepisów unijnych wynika, że żaden koloid nie jest lekiem, nie jest suplementem, nie jest żywnością, nie leczy, nie
diagnozuje, nie zapobiega chorobom, nie do spożycia, nie do użytku w inny sposób. : ) Można powiedzieć ”to coś nie istnieje” i
najlepiej o nim nie wiedzieć. : )
Według nowych przepisów w unii Europejskiej nie można używać wewnętrznie leków zawierających nano materiały. W
Stanach Zjednoczonych, Japonii i w reszcie świata można.: )
Pomimo zakazu Unijnego, srebro, złoto, miedź, krzem koloidalny występują naturalnie w przyrodzie i na co dzień, wraz z
żywnością, spożywane są przez ludzi i jest niezbędne do budowy i funkcjonowania każdego organizmu...każdy ma je w sobie.
Grzyby produkują np. srebro koloidalne w sobie !
W naszej firmie bez względu na przepisy, STOSUJEMY Nano koloidy wewnętrznie, psikamy do jamy ustnej,
pijemy, płuczemy usta, wznosimy toasty popijając z kieliszka koloidy w celu wsparcia ciała w złym
samopoczuciu. Robimy to na własną odpowiedzialność i świadomie łamiemy zakaz Unijny w kwestii spożywania.
Jesteśmy również przeciwnikami stosowanej masowo i nadużywanej antybiotykoterapii promowanej przez lobby
farmaceutyczne unijne.
Dalszy opis czytasz na własną odpowiedzialność i nie możemy polecać stosowania wewnętrznego dla nikogo, ani ludziom, ani
zwierzętom, ani roślinom, ani nikomu :)
Różne publikacje naukowe ze Świata donoszą jednak, że odważni ludzie stosują koloidy wewnętrznie (w krajach, gdzie to jest
legalne i nie ma Unii) i różne źródła donoszą o ich skuteczności działania w szerokim spektrum dolegliwości chorobowych. W
państwach, gdzie koloidy są dopuszczone do stosowania wewnętrznego koloidy działają pozytywnie. W unii koloidy tracą moc
uzdrawiającą i nie wiemy dlaczego. Jeszcze kilka lat temu można była stosować koloidy wewnętrznie jako antybiotyk, który ma
cudowne działanie na organizm człowieka.
Podajemy za zewnętrznymi źródłami naukowymi i publikacjami ze Świata:
Stosujesz na własną odpowiedzialność. To jak z paleniem i piciem –sam dokonujesz wyboru!
Koloidalne srebro można aplikować doustnie, aby leczyć prawie wszystkie dolegliwości. Roztwór jest wchłaniany również z
jamy ustnej przez śluzówkę do krwioobiegu. Niekiedy roztwór stosuje się doustnie i miejscowo, jak w przypadku trądziku.
Srebro jest usuwane przez nerki, układ chłonny i jelita.
Przykłady stosowana wewnętrznego:
- Grypa, katar, zapalenie migdałków, czyraki, świąd odbytu, rzeżączka, dyzenteria, czerwonka bakteryjna
- Hemoroidy, obfite białe upławy, zapalenie pęcherza moczowego, zatrucie toksynami we krwi
- Błonica, zapalenie najądrza, różyczka, artretyzm, zapalenie opłucnej, posocznica, reumatyzm, cholera
- Cukrzyca, półpasiec, egzema, zakażenia gronkowcami, paciorkowcami, zapalenie żołądka, syfilis
- Zapalne problemy jelitowe, gruźlica, zapalenie naczyń chłonnych, AIDS, Malaria, zakażenia drożdżami
- Pasożyty krwi, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, przeziębienia, zapalenie okrężnicy, biegunka
- Przerost prostaty
- Ostry gościec stawowy
- Koklusz, zapalenie płuc
- Dur brzuszny
- badania z 2011,2014,2016 z kraju spoza unii (Japonia, Chiny) ujawniły skuteczność w stosunku do rodziny korona wirusów
(badań w kierunku korona wirusa COVID-19 nie przeprowadzono i nie mamy informacji naukowej w tej materii jeśli nawet takie
badania poczyniono)
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Dawka maksymalna. (nie zaleca się przekraczać):
Całkowita ilość srebra, której nie powinno się przekraczać w dziennym spożyciu dla dorosłego o wadze 72 kg wynosi 1,09
miligrama dziennie, tj. ok. 100ml srebra koloidalnego o oznaczeniu 10 PPM, lub 20 ml srebra koloidalnego o stężeniu 50 PPM.
20 ml = ok. 8-9 małych łyżeczek dziennie = ok. 80-90 pompek atomizera koloidu Ecolevel.
Zalecany sposób przyjmowania:
(dawki poniżej przeliczone na stężenie 50 PPM)
1 łyżeczka mała = ok. 2.5 ml = ok. 50 kropli = ok. 10 pompek atomizera koloidu Ecolevel
1 łyżka stołowa = ok. 5 ml = ok. 100 kropli
Dorośli:
- Profilaktycznie: do 2 łyżeczki dziennie (ok. 5 ml., 0k.100 kropli).
- Przy przeziębieniach, infekcjach i grypie: 4 razy dziennie 2 łyżeczki (4x5 ml).
- Przy schorzeniach przewlekłych: 4 razy dziennie 2 łyżeczki (4x2.5 ml)
- Dla podniesienia witalności: do 12 łyżeczek dziennie (do 30 ml)
- Jako środek wspomagający trawienie: przed posiłkiem ok. 1 łyżeczka (2,5 ml).
- Kobiety w ciąży i karmiące jak wyżej po konsultacji z lekarzem
Dzieci:
- Połowę dawki dla dorosłych.
Oczyszczanie organizmu:
W celu oczyszczenia organizmu można zastosować 21 dniowa kurację Srebrem Koloidalnym. W czasie jej stosowania, dla
zwiększenia i przyspieszenia efektów działania zaleca się nie spożywanie mięsa, ryb i jaj, zmniejszenie produktów
nabiałowych, produktów konserwowanych chemicznie, oraz używek (papierosy, alkohol itp.). Podczas trwania takiej kuracji,
należy pić dziennie, co najmniej 1.5 litra do 2 litrów czystej nie gazowanej wody dziennie, dokładnie przeżuwać przyjmowany
pokarm i w miarę możliwości zadbać o 20 minutowy spacer na świeżym powietrzu. Poleca się również picie w niewielkich
ilościach maślanki i serwatki.
Dawkowanie w oczyszczaniu:
- Przez pierwsze 5 dni należy pić po 1.25 ml dziennie (ok. 4-5 pomp. atomizera lub 20 kropli)
- Następne 5 dni po 2.5 ml dziennie (1 łyżeczka)
- Kolejne 5 dni po 7.5 ml (3 łyżeczki)
- Kurację kończymy przyjmując po 4 ml przez 6 dni ( ok. 2 łyżeczki)
Skutki uboczne:
sporadycznie może wystąpić reakcja Herxheimera, będąca efektem oczyszczania organizmu
z nagromadzonych toksyn, które uwalniając się do krwioobiegu mogą powodować krótkotrwałe: zmęczenie, złe samopoczucie,
lekką biegunkę (jeżeli tak się stanie, bakterie jelitowe mogą być uzupełnione poprzez podanie np.: Lakcidu), a także pozorne
pogorszenie się stanu ogólnego zdrowia.W takich przypadkach na początku stosowania należy zmniejszyć dawkę o połowę.
Przechowywanie:
Przechowywać w szczelne zamkniętej butelce lub innym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, z dla od pól magnetycznych
(telewizor, kuchenka mikrofalowa, komputer itp.). Nasze niejonowe Nano koloidy posiadają światło odporność i nie ma
potrzeby przechowywać w ciemnych butelkach.
Na rynku można spotkać różne koloidy jonowe, które są dla człowieka wręcz toksyczne i nie ulegają biodostępności, ponieważ
jak pokazują różne badania, w ciągu 7,8 sekundy po zażyciu zamieniają się w żołądku w różne sole niewiadomej treści i
działaniu i nigdy nie docierają do krwiobiegu i komórek organizmu.
UWAGA: Wszelkie informacje zawarte na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie
zastępują porady lekarza. W razie choroby skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą i zastosuj do jego zaleceń.
Charakterystyka bezpieczeństwa:
Nie zawiera składników sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla zdrowia i środowiska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
11 stycznia 2001r o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84) w stężeniach przekraczających
odpowiednie stężenia graniczne. Produkt nie jest sklasyfikowany jako preparat niebezpieczny dla zdrowia i środowiska w
rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji
substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171. poz. 1666). Ponadto preparat nie zawiera żadnego z 36 wymienionych
alergenów, nie występuje w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia jako substancja zabroniona, oraz nie zawiera
żadnej substancji z grupy CMR.
Wybrane źródła z tysięcy innych:
1.LEK. MED. WOJCIECH GZIUT SREBRO KOLOIDALNE, NATURALNY ANTYBIOTYK
2.Srebro koloidalne jako lek - Zdrowy antybiotyk Werner Kuhni Walter von Holst
3.Dr Josef Pies SREBRO KOLOIDALNE Rewolucja w leczeniu
4. Department of Preventive Veterinary Medicine, College of Veterinary Medicine,
Northeast Agricultural University
5. National Center for Nanoscience and Technology of China
6. Guangdong Province Key Laboratory of Molecular Immunology and Antibody Engineering,
Jinan University, Guangzho
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