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Zeolit - klinoptylolit
Pomysł na detoks i nie tylko!

Pochodzi z wnętrza wulkanu
i posiada ciekawe właściwości.
Zeolit - klinoptylolit z powodzeniem można wykorzystać na
wiele sposobów!
Wysokoprzetworzona żywność, konserwanty
w wielu produktach, zanieczyszczenia powietrza… Długo można tak wymieniać, a dookoła każdego z nas aż roi się od chemii, która
zatruwa organizm każdego dnia. Właśnie
dlatego tak ważne jest systematyczne
oczyszczanie organizmu, czyli detoks. Można
go wykonać na wiele sposobów - jeden
z najpopularniejszych to odpowiednio dobrana dieta. Ale istnieją też bardziej wyszukane
pomysły.
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Prosto z wulkanu
Zeolit - klinoptylolit to naturalny minerał, który potraﬁ odkwaszać i oczyszczać
organizm. Skąd się wziął? Ma porowatą strukturę oraz powstał w skutek zetknięcia się lawy wulkanicznej z podziemnymi wodami alkalicznymi. Stosuje się go od
bagatela 20 lat w celu detoksu organizmu. Wnętrze jego kryształowej siatki wypełniają minerały: wapń, magnez, sód, potas, mangan, żelazo oraz tytan. Szczególnie bogaty jest jednak w krzem, który od tysięcy lat znajduje zastosowanie
w lecznictwie. Chodzi tu głównie o pielęgnację skóry oraz proﬁlaktykę zdrowotną. Najważniejsza w tym pierwiastku jest zdolność wchłaniania toksyn z organizmu.
Objawy zakwaszenia
Warto pamiętać, że nie tylko kumulacja toksyn szkodzi organizmowi. Równie
negatywne skutki wywiera zakwaszenie - zwiększone ryzyko zachorowania na
nowotwory to tylko jeden z wielu skutków ubocznych. Objawy zakwaszenia
organizmu mogą być różnorodne i warto je monitorować. Zaliczają się do nich:
• przedwczesne starzenie
• utrata radości życia
• brak sił oraz motywacji do działania
• senność oraz zmęczenie
• problemy z koncentracją
• bóle głowy
• rozregulowany układ trawienny
• kłopoty z cerą
• osłabione włosy, mięśnie, zęby i paznokcie
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Oczyść i odkwaś
swój organizm!

Detoxamina
w nanotechnologii
✔ zawiera zeolit - klinoptylolit
✔ 100% naturalna
✔ odkwasza i oczyszcza
✔ stymuluje odporność
✔ dostarcza mikroelementy
✔ regeneruje
✔ reguluje pH krwi
✔ neutralizuje nadmiar alkoholu
✔ idealna dla alergików

Przekonaj się sam!
Energetix Sp. z o.o.
Al. Korfantego 2
40-004 Katowice
Tel. 32 781 79 94
Tel. 504 237 286
oﬃce@energetix.com.pl

Gospodarkę kwasowo-zasadową organizmu najłatwiej jest
regulować dietą, ale problem polega na tym, że nie każdy
jest w stanie odpowiednio bilansować posiłki każdego dnia często żyjemy zbyt szybko. Zeolit - klinoptylolit jest ciekawą
alternatywą.
Detoks
Zeolit, który traﬁa do układu pokarmowego, zachowuje się
jak magnes. Wiąże w swojej strukturze dodatnio naładowane jony metali i pomaga usunąć je z organizmu:
• pochłania rtęć, ołów, kadm oraz pestycydy
• wiąże toksyny, które dostają się do organizmu razem
z żywnością
• pomaga usuwać izotopy radioaktywne
• wprowadza do organizmu minerały i pierwiastki śladowe
• nie pęcznieje podczas pochłaniania toksyn, dzięki czemu
nie rozpycha układu pokarmowego
Odkwaszanie
Ważną cechą zeolitu jest usuwanie toksyn jeszcze w jelitach,
dzięki czemu odciąża pracę wątroby oraz nerek. Ponadto:
• obniża poziom zbędnych lipidów
• eliminuje toksyczne zasady amonowe
• normalizuje wyniki prób wątrobowych
• przywraca wigor oraz dobry nastrój dzięki ustabilizowaniu gospodarki kwasowo-zasadowej
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Zobacz więcej na:
eshop.energetix.com.pl

• optymalizuje spalanie tłuszczów i pomaga zachować odpowiednią wagę ciała
• poprawia stan włosów, skóry i paznokci
• wpływa na zanik cellulitu i wygładzenie zmarszczek
• zwiększa możliwości ﬁzyczne o około 10%
• dzięki właściwościom antyoksydacyjnym likwiduje wolne rodniki
oraz dba o lepsze natlenienie
• przyspiesza regenerację organizmu
Badania wykazały jeszcze wiele innych, pozytywnych skutków
wpływu zelitu - klinoptylolit na organizm. Wspomaga układ odpornościowy, dzięki czemu sprawdza się w przypadku infekcji. Ponadto łagodzi skutki uboczne przyjmowania antybiotyków, neutralizuje nadmiar spożytego alkoholu oraz jest pomocy przy schorzeniach
reumatycznych i problemach z sercem. Niektórzy producenci preparatów z zeolitem poddają go również obróbce nanotechnologicznej, dzięki czemu jego działanie staje się jeszcze skuteczniejsze. Detoks i odkwaszanie organizmu wcale nie muszą być
trudne! ✤

