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 10 ppm Nanokoloidu Platyny
Pojemnik płynu: butelka 200 ml. z rozpylaczem.
Nanoplatyna w kosmetyce i urodzie.

Niechemiczny nanokoloid platyny silnie działa dermatologiczne, radykalnie zmniejszając
przebarwienia naskórka. Wzmacnia odczucie zapachów. Koloid ten może być żelowany, działając
odmładzająco oraz redukująco w odniesieniu do zdeformowanych komórek skóry. Wykazuje on
skuteczne zmniejszenie przebarwień, plam wątrobowych oraz plam naskórka, charakterystycznych
dla okresu starzenia się.
Stosowana zewnętrznie:
-działa odmładzająco,
-redukując deformacje w komórkach skóry.
-skutecznie rozjaśnia przebarwienia, plamy wątrobowe oraz plamy charakterystyczne dla okresu
starzenia się.
-zapewnia skórze zdrowy i świeży wygląd, wzmacnia jej jędrność.
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 Nano koloidów srebra i złota w
szczepionkach, więc tym bardziej dziwi zakaz unijnych dygnitarzy. 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.

Nanoplatyna w lecznictwie

Związki platyny są wykorzystywane w chemioterapii do zwalczania niektórych nowotworów.
Nanokoloid platyny rozkłada nawet bardzo rozcieńczoną wodę utleniona. Działając w krwi ludzi i
zwierząt, wspomaga proces katalitycznego niszczenia komórek rakowych występujących np. przy
białaczce. Tylko forma nanokoloidu platyny działa silnie niszcząco na komórki rakowe nie
wykazując przy tym tych ujemnych objawów i skutków, które cechują istniejące już na rynku
formy platyny koloidalnej. Stosowany w chorobach nowotworowych niechemiczny nanokoloid
platyny cechuje się wielokrotnie wyższą skutecznością od istniejących już na rynku światowym
innych podobnych preparatów platyny chemicznej. Cecha ta stanowi wynik połączenia ogromnej
powierzchni czynnej ze szczególną, gdyż monokrystaliczna forma cząstek.
Stosowana wewnętrznie:

Dorośli:
- Profilaktycznie: do 2 łyżeczki dziennie (ok. 5 ml., 0k.100 kropli).
- Przy schorzeniach przewlekłych: 2 razy dziennie 2 łyżeczki (4x2.5 ml)
- Kobiety w ciąży i karmiące jak wyżej po konsultacji z lekarzem
Dzieci:
- Połowę dawki dla dorosłych.
Przykłady zastosowań:
codzienne spryskiwanie skóry rano i wieczorem nanokoloidem platyny skutecznie usuwa plamy
starzeniowe i trwale eliminuje przebarwienia po uszkodzeniach chemicznych i fizycznych.
W przypadku rozszerzonych naczynek krwionośnych ze skłonnością do pękania regularne
stosowanie nanoplatyny powoduje obkurczenie i zasklepienie się rozszerzonych naczyń
włosowatych i poprawę stanu cery. Przy dolegliwościach alergicznych platyna nanokoloidalna
łagodzi objawy wysypki i rozjaśnia zmiany po wykwitach.

Opracowanie materiału:
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