Здравље

Зеолит

ЗЕОЛИТ ПОМАЖЕ И КОД:
 Лечења болести јетре
 Превенира мождани и срчани удар
 Повећава капацитет плућа
 Смањује ниво шећера у крви
 Помаже код болести централног
нервног система и код
мултипласклерозе
 Повећава густину костију
 Повећава енергију
 Унапређује расположење
 Идеалан је за тен
 Спречава прерано старење
 Обнавља ДНК

чистач
нашег тела

ВЕЋ ГОДИНАМА У СВЕТУ И НАШОЈ
ЗЕМЉИ ВЛАДА ПРАВА ПОМАМА ЗА
ОВИМ СНАЖАНИМ ДЕТОКСИКАТОРОМ,
АНТИОКСИДАНСОМ И МИНЕРАЛОМ КОЈИ
СНИЖАВА ХОЛЕСТЕРОЛ И ШЕЋЕР У КРВИ,
А ПОДСТИЧЕ И ЛУЧЕЊЕ СЕРОТОНИНА
ПОЗНАТИЈЕГ КАО „ХОРМОН СРЕЋЕ“
ПИШЕ ИВАНА ЛАБОВИЋ

З

еолит се већ вековима успешно користи у областима као што су медицина и пољопривреда, а овај минерал додаје се и сточној храни. Међутим,
у хуманој употреби нашао се однедавно и
за веома кратко време изазвао је праву
помаму и све више људи га редовно пије.
Светски научници у области фармаколошке медицине објавили су резултате
многобројних истраживања спроведених
током 20. века у којима су наведена сва позитивна дејства зеолита на људски организам. Доказано је да није у супротности
с класичним медицинским, дијететским
или алтернативним лековима и терапијама, као и да нема токсичну и леталну
дозу, односно, не постоји могућност предозирања. Организам, како кажу, препо-

знаје зеолит као сопствену супстанцу и не
постоји могућност стварања зависности.
Зеолит се не акумулира и не задржава у
организму, а активно делује четири до
шест сати, након чега се потпуно елиминише путем знојења, урина и дефекацијом.
Доказано је да овај „чудотворни минерал“, како га често зову, вишеструко
доприноси здрављу. Најважнија његова
особина је да из тела уклања токсине,
вирусе, алергене, канцерогене и друге
штетне супстанце које негативно утичу на имунитет, енергију и виталност
и потенцијално су велика опасност по
здравље.

СВЕ БЛАГОДЕТИ ЗЕОЛИТА
Овај минерал унапређује имунолошки систем, неутралише слободне радикале, уклања из организма тешке мета-

ИСТРАЖИВАЊА СУ ПОКАЗАЛА
ДА ЗЕОЛИТ ОДСТРАЊУЈЕ ОПАСНЕ
ХЕМИКАЛИЈЕ ИЗ ОРГАНИЗМА И ТАКО
ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛУЈЕ ПРОТИВ КАРЦИНОМА,
АЛЦХАЈМЕРОВЕ БОЛЕСТИ, ПОРОЂАЈНИХ
АНОМАЛИЈА, ДИЈАБЕТЕСА

АЛЕКСАНДАР ЂОРЂЕВИЋ,
дипломирани инжењер
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ле, пестициде, хербициде, афлатоксин,
амонијак, микотоксине, радиоактивне
честице, УВ зрачење, нуспродукте узимања лекова, контрацепцијских таблета,
хемотерапије, радиотерапије, дрога, алкохола, цигарета, компоненти вируса,
алергена. Зеолит тако потврђује теорију
да природа има лек за све. Тако и не чуди
што је традиционална дефиниција зеолита „истински алхемијски божански дар“.
- Његова најважнија функција је - снажан детоксикатор. Модерно друштво
данас избацује на хиљаде хемикалија у
околину од којих је 90 одсто потенцијално опасно по људско здравље. Многи токсини узрокују карцином, опасни су за
мозак и нервни систем. Истраживања
су показала да зеолит може одстранити
опасне хемикалије и тако превентивно
деловати против карцинома, Алцхајмерове болести, порођајних аномалија,
дијабетеса и многобројних савремених
обољења. Из организма уклања тешке
метале попут олова, арсена, живе, алуминијума, никла и кадмијума - објашњава Александар Ђорђевић, дипломирани инжењер.
Како објашњава, кристали зеолита
делују попут кавеза, а унутар њих се
налазе позитивни јони попут калцијума, магнезијума, калијума, цинка,
гвожђа. Ови есенцијални јони замењују
места с позитивно наелектрисаним
токсинима из тела који се чврсто везују

унутар кристалне решетке и комплетно
излучују из тела. Зеолит везује 40 одсто
тешких метала већ у гастроинтестиналном тракту, док 60 одсто токсина везује
у крвотоку, на ћелијском нивоу.
- Токсини се одстрањују према хијерархијском поретку. Најпре делује на
олово, живу, кадмијум и арсен, и овај
процес траје четири недеље, понекад и
нешто дуже. Затим, зеолит одстрањује
и друге токсине као што су хербициди,
пестициди, микотоксини и хемикалије из организма елиминишући их
путем урина и столице. У последњој
фази, након шест недеља, на ред
долазе вирусне компоненте - додаје Ђорђевић.
Листа његових позитивних
особина наставља се и даље.
Одличан је савезник у детоксикацији од алкохола, препоручује се
након хемотерапије и радиотерапије јер

значајно доприноси смањењу тегоба по- може узроковати тегобе локомоторног
пут повраћања, мучнине, губитка
система, болна леђа, остеопорозу,
тежине, а нестају и депресија и
реуматске поремећаје - артринесаница. Зеолит је важан и
Из организма тис, реуматски артритис,
у превенцији карцинома,
спондилозу, дископатију,
уклања тешке
јер је доказано да везује и
ишијалгију, као и гастриметале попут
неутралише нитрозамине
тис. Зеолит спречава и убу пробавном тракту који у олова, арсена, живе, лажава и ове тегобе - иститело доспевају путем прече наш саговорник.
алуминијума,
рађених намирница, циПробавни поремећаји
никла
гарета, пива.
веома су раширен здрави кадмијума
Снажан је имуностимуластвени проблем, јер исхрана
тор, а занимљиво је да повећау којој су заступљене индусва ниво серотонина, такозваног
тријски прерађене намирнице са
„хормона среће“. Има снажне антиок- смањеном хранљивом вредношћу погубсидансне ефекте јер слободне радикале но делују на организам. Зеолит подстиче
„хвата“ у своју решетку и избацује из тела. ресорпцију хранљивих материја, побољСпречава и ублажава алергијске реак- шава цревну флору и транспорт хранљиције, успешно лечи херпес, помаже у бор- вих материја. Одстрањује лоше бакерије
би против прехладе, грипа, кијавице.
и подстиче раст пријатељских бактерија у
- Због савременог начина живота пробавном тракту.
већина људи има превише закиУПОТРЕБА
сељен организам. Поремећена
кисело-базна
равнотежа
Интензивна терапија детоксикације
спроводи се у периоду од једног до два месеца, а код тежих облика интоксикације
препоручује се узимање зеолита у периоду од три месеца. Међутим, како нема
контраиндикација и не постоји могућност предозирања, може се узимати месецима без прекида. Уколико желите да
ипак направите паузу, узимајте зеолит
три месеца, направите паузу од недељу
дана и потом можете слободно наставити
да га пијете. Узима се око 30 минута пре
оброка, најбоље ујутро, пре доручка.
Превентивна количина износи три до
пет грама зеолита дневно, што је отприлике једна кафена кашика.

ZEOLIT KLINOPTILOLIT MIKRONIZOVAN

Z

eolit klinoptilolit je potpuno
prirodna netoksična
supstanca koja se u potpunosti
izbacuje iz organizma. Ne može
se predozirati, niti izazvati
neželjene efekte. Aktivno deluje 4-6 sati u organizmu.
PREVENTIVNA UPOTREBA
3-5 grama dnevno (jedna kašičica – priložena uz
preparat u 2 dl vode)
Dnevna doza se može povećati, pa i
udvostručiti (6-10 grama) i može se rasporediti u
dva ili tri uzimanja tokom dana, najbolje pola sata
pre obroka
Preporučuje se što veći unos tečnosti tokom dana,
kada se uzima zeolit – dve litre i više

ZEOMEDIC D.O.O ALEKSANDRA PETROVIĆA 25, 11080 ZEMUN
TEL/FAX 011/3753687

 AKTIVIRAN  DIJETETSKI PROIZVOD

POZITIVNI EFEKTI :
DETOKSIKACIJA TELA – uklanja teške metale, pesticide,
mikotoksine, naročito se dobro odražava na bolje
funkcionisanje nervnog sistema, čak i kod osoba koje boluju od
Alchajmerove bolesti, autizma ili demencije
SNAŽAN ANTIOKSIDANS – inaktivira veliku
količinu slobodnih radikala i tako štiti
organizam od preranog starenja, što se
posebno odražava na nervni, kardiovaskularni
i hormonski sistem
ODRŽAVA NIVO PH između 7,35 i 7,45, što je
optimalno za eﬁkasnu odbranu nervnih i ćelija
imunološkog sistema

WWW.ZEOMEDIC.COM
OFFICE@ZEOMEDIC.COM
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