
Glinka Mineralna do Regeneracji 
 

Jest to zbiór różnych składników niezbędnych do odbudowy, regeneracji niezbędnych 

składników które decydują o zdrowiu i długim, szczęśliwym życiu. To jest mieszanina 

wszystkiego co cenne. Sporządzany na podstawie innowacyjnych rozwiązań z dziedziny 
zdrowia i wiedzy o budowie i funkcjonowaniu organizmów. 

Jej powstanie poparte jest ogromną wiedzą inspirującą stworzenie kompleksowego 

środka uzupełniającego i równoważącego zawierającego zestaw wszystkiego co potrzebne 

w odpowiednich ilościach. Zawsze używanie bowiem jednego, choćby najlepszego środka 

prowadzi do wyjałowienia i wyniszczenia. 
 Ziemia okrzemkowa 

 Witaminy – kompleks Witamina A,D3, B1, B2, B3, E, PP,B12, B17 

 Kompleks minerałów ziem rzadkich Pallad Rod Iryd Wapń, Fosfor, Sód, Potas, Jod i 

inne 
 Znana skała ze stanu Maharastra w Indiach – zawiera pierwiastki Orme – 

nadprzewodnik energii życiowej. W Indiach od wieków spożywana dla poprawy 

świadomości i zdrowia. W krajach zachodnich jest sprzedawana w buteleczkach 30 ml i 

sprzedawana jako złoto ORME za 100$. 
 Mikroelementy ze skał wulkanicznych – zapewniają bujny rozkwit życia 

 Niezbędne sole w tym sól Himalajska 

 Minerały, witaminy, dodatki analogiczne z podawanymi dla ciężko pracujących 

zwierząt np. Koni – kompleks wysokowartościowych substancji rzadko występujących 
w ludzkiej diecie, jakże nieodzowne. 
 Mieszanki ziół podnosi jej walory uzdrawiające, Zachowują one smak, aromat i enzymy 

 Dobroczynne olejki eteryczne – charakterystyczny przyjemny zapach 

Ja Osobiście rozpuszczam łyżeczkę na szklankę wody. Wymieszam. Osad również można 

wykorzystać. Zaleca się dodać łyżkę Oleju z Lnu tłoczonego na zimno (zawiera kwasy 

Omega 3 lub innego. Niektóre witaminy rozpuszczają się w tłuszczach, a niektóre trzeba 

spotentyzować – rozetrzeć. 

Właściwości i działanie: przez zawartość witamin, aminokwasów, substancji mineralnych i 

pierwiastków śladowych odgrywa szczególną rolę w utrzymaniu zdrowia i polepszenia 

samopoczucia. Regularne stosowanie sprawia, że możemy w pełni realizować swój 

potencjał. 

Niestety według przepisów unijnych nie jest to rzecz do spożycia czy użycia zewnętrznego 

nie jest lekiem, nie jest suplementem, nie jest żywnością, nie leczy, nie diagnozuje, nie 

zapobiega chorobom, nie do spożycia. Jednakże części składowe występują naturalnie w 

przyrodzie, zwierzętach czy roślinach - więc w żywności - na co dzień wraz z żywnością 

spożywane jest przez ludzi i dostaje się do organizmów dlatego nawet dziecko je ma w 

sobie.. 

www srebrokoloidalne.waw.pl ; srebrokoloidalne@yahoo.pl 
tel. odbieram w miarę możliwości - wolę kontakt mailowy telefon. 791 295 189 

 

Przygotował Robert 
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