Produkcja i dystrybucja:
Ecolevel Sp. z o.o. , Poland
tel: +48.22.2050140; fax: +48.22.2050141
office@ecolevel.eu , http://www.planet.ecolevel.eu
Stężenie: koncentrat 25 ppm Nano koloidu Złota
Opakowanie: Butelka 200 ml. Bez opakowania kartonowego od 2012 roku
Nano złoto w kosmetyce i urodzie.
Wiedza o właściwościach leczniczych złota znana była w Chinach od około 2500 p.n.e.
Złoto zmniejsza powstawanie zmarszczek regeneruje już istniejące, a ponadto nawilża skórę i likwiduje
przebarwienia skórne.
Złoto Nano koloidalne działa na zasadzie pompy jonowej: przyspiesza migrację składników aktywnych,
wymianę jonową (głównie mikroelementy), stymuluje proces oczyszczania organizmu drogą skórną.
Stymuluje syntezę kolagenu, przyczyniając się do rekonstrukcji tkanki skórnej.
Złoto Nano koloidalne działa kojąco i antybakteryjnie. Uzyskuje się dzięki niemu wrażenie rozświetlonej,
pełnej blasku cery.
Działa również antywirusowo. Medycyna rozważa stosowanie w szczepionkach na wirusy.
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.
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 Nano koloidów srebra i złota w
szczepionkach przeciwko grypie, sars, mers, korona wirus (badania trwają) . 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.
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.

Nano złoto w lecznictwie:
Już starożytni wierzyli w cudowną moc uzdrawiania złota i w jego terapeutyczne właściwości. Zwolennicy
tej teorii, pili płynne roztwory złota trzy razy dziennie, lub rano na czczo, gdyż to miało przywrócić im
młodość i wigor. Pliniusz był przekonany, że okłady ze złota leczyły wrzody, hemoroidy i grzybicę.
Arabowie do dziś uważają, że złoto wzmacnia serce, zwalcza palpitacje i drżenie kończyn, a także pomaga
w stanach melancholii.
Działa odmładzająco na leniwie pracujące organy. Poprawia pamięć i zdolności koncentracji - badania
wykazały wzrost ilorazu inteligencji u osób zażywających przez dłuższy okres czasu Nano koloidalne złoto.
Doskonałe działa przy problemach z uczeniem się i zapamiętywaniem.
Współcześnie zaleca się stosowanie preparatów ze złotem w razie chorób reumatycznych odpornych na inne
leki: artretyzm, reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów. A ponadto działa
skutecznie w: cukrzycy, wypadaniu włosów, chorobach zakaźnych, ropniach, liszajach, chorobach
alergicznych, dusznicy bolesnej, padaczce, chorobach wenerycznych, zapaleniu przydatków (jajników,
jajowodów), zapaleniu narządów płciowych u mężczyzn i kobiet, przewlekłych dermatoz, nowotworów,
przewlekłego kataru, stanów zapalnych oczu, przewlekłych stanów zapalnych wątroby.
Nano złoto hamuje fagocytozę, procesy autoagresji, objawy chorób autoimmunologicznych - tocznia,
łuszczycy, bielactwa, kolagenoz, przewlekłych wyprysków. Spowalnia opad krwinek - OB. Działa
przeciwzapalnie. Likwiduje objawy przewlekłych chorób alergicznych. Nano koloid złota wykazuje silny
wpływ przeciwtrądzikowy - szczególnie w połączeniu ze srebrem i miedzią koloidalną.
Nadmiar złota w organizmie, jest wydalany z żółcią, moczem i potem. Ponadto preparatami ze złotem nie
mogą się leczyć osoby uczulone na złoto, kobiety w ciąży lub karmiące, osoby z niewydolnością nerek.
Pewne jest, że koloidalny roztwór złota regeneruje, odbudowuje i równoważy siły witalne w organizmie.
Złoto ma korzystny wpływ na układ pokarmowy i krążenie krwi (wszystkie płyny w organizmie mają
strukturę koloidalną).
Nie chemiczne złoto Nano koloidalne można bez obaw stosować razem z innymi lekami, ponieważ nie
wchodzi z nimi w interakcje, a tylko skutecznie wspomaga leczenie i pobudza układ odpornościowy.
Współczesna medycyna znalazła wiele zastosowań dla złota - zwłaszcza wśród schorzeń naczyniowych
i onkologicznych - dwóch największych zabójców w naszej cywilizacji. Nano koloidalne złoto jest
niezwykle skuteczne przy leczeniu rozległych oparzeń. Złoto w iniekcjach stosowane jest w chorobie
reumatoidalnej. Występujące na rynku "złoto do iniekcji" wykazuje jednak szereg niekorzystnych efektów
ubocznych wynikających z zanieczyszczeń powierzchniowych nano cząsteczek. Tych efektów nie daje
jednak nasze złoto, gdyż wytwarzane na drodze fizycznej jest ono wolne od zanieczyszczeń.

Doniesienia inne ze Świata:
Nano cząstki złota o wielkości kilku nanometrów (miliardowych części metra), po wzbogaceniu związkami
chemicznymi o odpowiednich właściwościach fizykochemicznych, potrafią w kontakcie z białkami rearanżować kształt ich cząsteczek: cząsteczki białka z formy nieuporządkowanej przechodzą w ściśle
określoną strukturę alfa helisy - informuje "Chemical Communications".
"Oddziaływania pomiędzy dwoma białkami zależne są między innymi od kształtu kontaktujących się
cząsteczek. W wielu wypadkach struktura alfa helisy, jaką przyjmują białka, jest tą, która inicjuje interakcje
oraz wpływa na sposób przebiegu różnych szlaków metabolicznych" - mówi profesor Vincent M. Rotello z
University of Massachusetts (USA)

Alfa helisa to układ przestrzenny, przyjmowany przez kolejne aminokwasy budujące cząsteczkę białka
(struktura II rzędowa białka), który przypomina schematycznie sprężynkę. Amerykańscy nano technolodzy
odkryli sposób wpływania na kształt białek poprzez doprowadzanie do ich reakcji z Nano cząstkami złota.
Cząsteczki złota są powierzchniowo modyfikowane związkami, które mają charakter kationów i tworzą na
nich dodatnio naładowaną warstwę. Gdy nano cząstki złota o średnicy 2 nm, miały w wodnym środowisku
kontakt przez 24 godziny z ujemnie naładowanym białkiem, które w normalnych warunkach przyjmuje
nieuporządkowaną strukturę, powodowały zmianę struktury białka w alfa helisę.
Według naukowców, bio kompatybilność modyfikowanych nano cząstek złota pozwala na wykorzystanie
tego układu jako elementu różnego typu terapii opartej na interakcji białek.
Zalecany sposób przyjmowania (podobnie jak dla nanokoloidu srebra):
(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.
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