MIEDŹ KOLOIDALNA
KRZEM KOLOIDALNY


•
MIEDŹ - KOLOIDALNA - Najsilniejsze
Właściwości Grzybobójcze, antybakteryjne, przeciw pasożytnicze, funkcjonowanie układ
krążenia i Krew, przeciw Wylewom, Udarom Mózgu, umożliwia wymianę tlenową
uaktywnia przyswajanie witaminy C, działanie hemoglobiny, syntezę żelaza, niezbędna w
wielu procesach organizmu
•
KRZEM KOLOIDALNY – około 5% organizmu to ciało Krzemowe Nie węglowe!!! Uelastycznienie pękających tkanek, Odbudowa Systemów, Stawy,
Kręgosłup, kolagen, niezbędny na Całościowe Sterowanie Regulowanie funkcji Organizmu,
układ nerwowy
Osobiście uzupełniam koloidem Krzemu i Miedzi pijąc, jednak Państwu według przepisów w
Polsce nie mogę polecić, pomaga MI osobiście uzupełniać niedobory miedzi w organizmie.
W innych krajach w medycynie naturalnej zaleca się stosowanie Koloidów niemal
codziennie.

Tekst ten Nie jest opisem żadnego konkretnego produktu !!!!
Ciekawe informacje o Srebrze i Złocie Koloidalnym można przeczytać również na:
Obecnie mogę jednorazowo odsprzedać nadmiar koloidów zakupionych wcześniej w
mydlarni jak na OLX
www.srebrokoloidalne.waw.pl; srebrokoloidalne@yahoo.pl; tel.791295189
Polecam producenta dobrego Srebra Koloidalnego i Złota Koloidalnego:
http://powrotdonatury.eu;
Biuro@powrotdonatury.eu; tel.48 6231518
UWAGA Ze względu na zmiany przepisów Unii Europejskiej nie można używać Wewnętrznie produktów zawierających
Koloidy - Srebra i Złota czy Miedzi i Krzemu Koloidalnej. Jeszcze ok. 3 lata temu można go było używać wewnętrznie. Te
Koloidy Występują naturalnie również w ogólnie stosowanej żywności. W wielu krajach świata można je stosować.
Spora ilość leków medycznych stworzono wyłącznie na ich.

Ja oczywiście osobiście Piję Te Koloidy oraz używam zewnętrznie oraz płuczę usta.
1. 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.
2. Srebro – Złoto -Miedź Koloidalna występuje naturalnie w przyrodzie i na co dzień wraz z żywnością
spożywane jest przez ludzi i dostaje się do organizmów, dlatego nawet dziecko go ma w sobie..
Tekst ten nie służy jako porada w leczeniu, czy diagnozowaniu, czy suplementowaniu czy jedzeniu. Proszę się nią
nie sugerować w żaden sposób przy podejmowaniu swojej decyzji. Jeśli się Państwo nie zgadzacie z zawartą tu
wiedzą proszę nie czytać niniejszego tekstu. Nie ponosimy odpowiedzialności za napisane tu treści.
Teksty te są zbiorem informacji ze stron internetowych
Teksty te zostaną dopiero poddane obróbce i kompilacji,, przepraszamy za formę.
Materiał jest kompilacją różnych materiałów oraz osobistej wiedzy i doświadczeń.

Krzem doskonale współpracuje ze Srebrem Koloidalnym i Miedzią
Koloidalną silnie działając całościowo, eliminując problemy u źródeł
najczęstszych uciążliwych chorób.

MIEDŹ KOLOIDALNA
To podstawowy środek przeciwko grzybicom – grzybom dużym i małym. W
rolnictwie Od lat stosowana jako antygrzybiczny środek ochrony roślin
(miedzian), Ważne! - bowiem ogłoszono ogólnoświatową pandemię grzybicza medical journal.
Miedź ma działanie dezynfekujące, silne właściwości antygrzybicze i antybakteryjne w jednym a w ciele jest
częścią składową wielu przeciwciał zwalczających szereg chorób. Wpływa na prawidłowe funkcjonowanie
układu krwiotwórczego, jak i do funkcjonowania komórek mózgu, metabolizmu oraz transport żelaza, na
metabolizm lipidów (np. cholesterolu) i właściwości mielinowej osłonki włókien nerwowych
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Niekontrolowanych rozrostów grzybic
Sporej części bakterii
Niektórych pasożytów
Alergii – zanieczyszczenie organizmu
Przewlekłych Problemów laryngologicznych, zatok, zatkanego wiecznie nosa
anemii
zaburzeń wzrostu
migren
osteoporozy
chorób układu krążenia
zaburzeń układu nerwowego
złego cholesterolu
zaburzeń oddychania tkankowego
poprawy wyglądu skóry i włosów
eliminowania przewlekłych grzybic skórnych, wyprysków
zwalczania owrzodzenia skórnego
zwalczania wolnych rodników, a tym samym zapobiegania procesom starzenia się naskórka

Miedź odgrywa bardzo istotną rolę przy utlenianiu witaminy C konieczna jest do wchłaniania i metabolizmu
żelaza oraz wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu krwiotwórczego. Żelazo nie może bez miedzi
wbudowywać się w cząstki hemoglobiny – czerwonych krwinek krwi roznoszących tlen po organizmie. Miedź
jest potrzebna do tworzenia białka i jest niezbędna jako budulec substancji tłuszczowych w mózgu wpływa na
syntezę dopaminy i rozwój układu nerwowego, oraz na regenerację tkanki poprzez syntezę kolagenu i elastyny.
Niedobór miedzi powoduje zaburzenia w procesach oksydacyjno-redukcyjnych, które objawiają się różnymi
chorobami, jak np. anemie, ograniczenia wzrostu i płodności, zaburzenia sytemu nerwowego (migreny), choroby
układu krążenia, a także osteoporoza.
Koloid Miedzi ma znakomite zastosowanie również jako składnik dezodorantów, gdyż redukuje nadmierną
potliwość i eliminuje przykry zapach rozkładu potu.

KRZEM KOLOIDALNYKrzem, czyli pierwiastek życia
1.
Krzem to życie. Krzem to młodość. Krzem to zdrowie. Krzem tworzy i ożywiający cały świat. Jego
zawartość w organizmie człowieka to naturalny klucz do zdrowia.
2.
Decyduje o życiu lub śmierci - wszystkich czynnościach w ciele człowieka.
3.
Krzem to Najważniejszy pierwiastek w ciele człowieka jest go UWAGA ok. 30% dla porównania węgla
jest jedna tysięczna część tego 1/1000. Można powiedzieć, że jesteśmy zdecydowanie tworem krzemowym a nie
węglowym.
4.
Około 70 pierwiastków nie jest przyswajalnych z powodu braku krzemu.
5.
Krzem ogłoszono przełomem w dziedzinie oddziaływania na nowotwory. Doskonale likwiduje nowotwory
raka od pierwszej do trzeciej fazy rozwoju. Powoduje ponad 95% prawdopodobieństwo likwidacji nowotworu. W
każdym stadium daje pozytywne rezultaty zwłaszcza przy współudziale Srebra Koloidalnego.
6.
Deficyt krzemu to poważna choroba. Cyt. ”Niedobór krzemu w organizmie doprowadza do takich
schorzeń jak Arterioskleroza i jej następstwa – nadciśnienie, miażdżyca tętnic, epilepsja, zwapnienie tkanek
miękkich, arytmia serca, wylew, zawał, zapalenie wątroby, rak, grypa, czy reumatyzm, zwyrodnienie stawów i
kręgosłupa, choroby skórne łuszczyca, zmarszczki , i zaburzenia psychiczne, przedwczesnej śmierci, zapobiega
zwiotczeniu skóry
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Wylew i zawał brak przy 20% potrzebnej dawki – 5 krotny brak
Cukrzyca to Brak krzemu to 25 % potrzebnej dawki
Rak to Brak krzemu to 28 % potrzebnej dawki
HCV przy braku krzemu 30% potrzebnej dawki
7.
Niezbędny do funkcjonowania tarczycy grasicy, nadnerczach, przysadce, płucach, mięśniach i krwi.
8.
Likwiduje CANDIDĘ
9.
Wypiera wapno – uelastyczniając tętnice i naczynia likwidując poważne choroby
10.
Jest budulcem miękkich struktur – tkanek łącznych, ścięgien, naczyń krwionośnych i układu trawiennego
oraz okostnej, chrząstek i maziówki stawowej
11.
Wiek człowieka przyjęto oceniać na podstawie ilości krzemu –z wiekiem organizm traci krzem. Jeżeli jego
ilość nie jest uzupełniana - życie zamiera.

12. W jednym z wywiadów dla „Live Extention” dr Ravin Jugdaohsingh ze szpitala St. Thomas
Hospital w Londynie stwierdził: „krzem powinien być głównym składnikiem w ludzkiej diecie,
jednak jego ilość zastraszająco zmalała .
13.
Krzem tworzy tkankę łączną i chrząstkę, podtrzymuje aktywność hormonalną oraz przeciwdziała zbieraniu
się w organizmie toksyn.
14.
Odtruwa organizm,
15.
Krzem jako jeden z niewielu Wydala pierwiastki ciężkie.
16.
Niezbędny do Ujędrniania i uelastyczniania tkanek i układów zapobiegając pękaniom i stanom zapalnym –
gromadzeniem się kancerogenów rakowych. Brak krzemu można przyrównać do sparciałej dętki, która pęka w
wielu miejscach powodując przewlekłe choroby jednakże Nasycenie krzemem przywraca funkcjonowanie
ogromnej części ludzkiego organizmu.
17.
Ważne - Stabilizuje ilość bakterii grzybów i pasożytów,
18.
W miejscach zranień jego ilość wzrasta 100 krotnie. W miejscach złamań kości, zerwań więzadeł, przy
tworzeniu się włókien kolagenowych oraz intensywnym rozroście komórek zawartość krzemu zwiększa się
pięćdziesięciokrotnie”
19.
Krzem odpowiada za komunikację z mózgiem. Jest podstawą Każdego rodzaju wymian
energoinformacyjnej w ciele. Przewodzi bodźce sterujące dla tkanek i narządów. Jest podstawą każdego życia.
20.
Od około 40 roku życia niezbędna jest suplementacja Krzemem
Przepisy Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 1 stycznia 2010 roku
zakazaływykorzystania krzemu organicznego do celów spożywczych. Przed tą datą był on w pełni legalny.
Krzem jest on głównym jego budulcem człowieka.

RAK - nowotwory
Krzem ogłoszono przełomem w dziedzinie oddziaływania na nowotwory. Doskonale likwiduje
nowotwory raka od pierwszej do trzeciej fazy rozwoju. Powoduje ponad 95% prawdopodobieństwo
likwidacji nowotworu. Przy uzdrawianiu, której może być preparatem wspomagającym.
Badania naukowców, m.in. dr Roberta Beckera i dr Boba Beck'a, wykazały, że również dobre Srebro
Koloidalne powoduje przemianę komórek nowotworowych na zdrowe. Krzem Jest środkiem
wzmacniającym i pobudzającym siły żywotne organizmu. We wszystkich stanach wyniszczenia,
zapalenia i zakażenia daje pozytywne rezultaty. A dodatkowo elektrolitycznie wytworzona na tej bazie
koloidalna postać krzemu powoduje całkowite zmniszczenie zarodników i ognisk tj. guzów powstałych
w wyniku infekcji nowotworowej - niezbędnym warunkiem powodzenia kuracji jest użycie dużych ilości
krzemu koloidalnego.

Deficyt krzemu w organizmie to choroba
Dlaczego więc nie zauważamy groźnego faktu: wylewy i zawały powalają tych, u których zawartość krzemu
wynosi 1,2 jednostek umownych w stosunku do wymaganych 4,7 jednostek umownych. Cukrzyca następuje na
skutek wielu etiologicznych czynników, jeśli zawartość krzemu wynosi 1,4 jednostek umownych lub mniej.
Wirus zapalenia wątroby może się rozwinąć, jeżeli zawartość krzemu obniżyła się do 1,6 jednostek umownych.
Rak rozwija się przy 1,3 jednostek umownych. Listę chorób można ciągnąć w nieskończoność. Pasożyty zjadają
człowieka żywcem. Procesowi adsorpcji zanieczyszczeń usuwanych z jelit również są potrzebne koloidalne
roztwory krzemu, które tworzą się we krwi i w jelitach tylko przy określonej i wystarczającej ilości krzemu.

O miażdżycy i krzemie
Niedobór krzemu w pokarmach i w płynach to poważna przyczyna wielu chorób. W pierwszym rzędzie
chorych naczyń krwionośnych – arteriosklerozy. Arterioskleroza i jej następstwa – wylew i zawał – to naturalne
rezultaty niedoboru krzemu w organizmie człowieka.
Krzem zawarty w tkankach ścianek naczyń uniemożliwia przedostawanie się cholesterolu do plazmy i odkładanie
się lipidów na ściankach naczyń. Z wiekiem poziom krzemu może obniżyć się.
Około 30 % ludzkiego ciała to ciało krzemowe. Jest on podstawowym pierwiastkiem budującym większość
systemów i układów również w procesach funkcjonowania i sterowania organizmu. Ujędrnia i uelastycznia
tkanki i układy zapobiegając pękaniom i stanom zapalnym. Nasycenie krzemem przywraca
funkcjonowanie ogromnej części ludzkiego organizmu. Brak krzemu można przyrównać do sparciałej dętki,
która pęka w wielu miejscach powodując wylanie się treści naczyń. Na wylewach zagnieżdżają się bakterie i
grzyby tworząc toksyczne składowiska odpadów swojej przemiany – to zarodzie ognisk raka. Cholesterol (kit
organizmu. Te miejsce pęknięć tworzą zaczątek środowiska rakowego, który organizm musi natychmiast usunąć.
Trzeba natychmiast dostarczyć dużej ilości krzemu by nie następowały dalsze pęknięcia, by przywrócić
elastyczność tkanek. Krzem, więc stanowi doskonałą ochronę przed miażdżycą – chorobą układu krążenia, która
często prowadzi do zawału, wylewów nadciśnienia. Analizy składu zdrowych naczyń krwionośnych i tych
objętych znacznymi zmianami miażdżycowymi pokazały jednoznacznie, że w chorych naczyniach poziom
krzemu był niższy. Krzem, zapewniający elastyczność ścianek naczyń i odpowiadający za komunikację z
mózgiem dotyczącą rozszerzania i zwężania naczyń, jest zastępowany przez wapń. Problemy skórne Niski
poziom krzemu pociąga za sobą problemy skórne takie jak łuszczyca. osteoporozą; miażdżycą.

Krzem i usuwanie toksyn - odtruwanie organizmu
Krzem usuwa z komórek toksyczne substancje, poprawia kondycję tkanki łącznej, wzmacnia zdolność obronną
organizmu przeciw zakażeniom, zwiększa wytrzymałość tkanki kostnej i zapobiega przedwczesnemu starzeniu
organizmu człowieka. Likwiduje podrażnienia i stany zapalne na skórze, poprawia wygląd skóry, zapobiega
przedwczesnemu zwiotczeniu skóry.

