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Link do produktu: https://www.ecoworld24.com/zloto-nanokoloidalne-p-5.html

NANO ZŁOTO KOLOIDALNE
(nanokoloidalne) 250ML
25PPM koncentrat.
Cena

69,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Nano złoto koloidalne (250ml) 25ppm
Wyjątkowe właściwości lecznicze złota były znane w Chinach już od ok. 2500 r. p.n.e. W starożytnym Egipcie natomiast
wierzono, że złoto (dzisiaj stosowanego jako nano złoto koloidalne) jest źródłem młodości i przywraca chorych do zdrowia.

Dzisiaj koloidalne złoto ma zastosowanie między innymi w kosmetyce. Produkty z jego zawartością stosuje się przy
regeneracji tkanki skórnej, nawilżania i usuwania przebarwień skóry. Nano złoto działa oczyszczająco, przyśpiesza
wymianę jonową mikroelementów i reguluje migrację składników aktywnych w organizmie. Jego właściwości wpływają na
syntezę kolagenu, dzięki czemu tkanka skórna jest szybciej odbudowywana. Złoto nanokoloidalne działa także antybakteryjnie
i kojąco, nadając skórze powiew świeżości. Posiada również właściwości przeciwzapalne, wpływa korzystnie na układ
krwionośny i pokarmowy. Jest także dedykowane alergikom w celu łagodzenia przewlekłych chorób.
Nano złoto koloidalne ma zastosowanie zewnętrzne między innymi w celu:
przeciwdziałania powstawaniu zmarszczek i ich likwidowania
oczyszczenia organizmu poprzez skórę
leczenia trądziku, ropni i liszajów
złagodzenia zapalenia oczu, stawów czy narządów płciowych

Koloidalne złoto uznawane jest przez wielu lekarzy za wyjątkowy środek wpływający na poprawne działanie organizmu.
Polecane jest głównie do stosowania przy:
chorobach reumatycznych
rozległych oparzeniach
wypadaniu włosów
artertyzmie
leczeniu stanów zapalnych
chorobach wenerycznych
Nano złoto wzmacnia także serce i działa uspokajająco w przypadku palpitacji serca i drżenia kończyn. Jest także stosowane
jako środek niewlujący skutki stanów melancholii.
Czym jest nano złoto koloidalne?
Jest to preparat nanokoloidalny, który składa się z mikroskopijnych cząsteczek złota zawieszonych w demineralizowanej
wodzie. Pozbawione są one ładunków elektrycznych, przez co nie opadają na dno ani nie wypływają na powierzchnię. Nano
złoto wytwarza niewielkie ładunki elektryczne które się odpychają, dzięki czemu cząsteczki pozostają w ciągłym ruchu.
Niejonowe złoto nanokoloidalne wytwarzane jest w opatentowanej w USA technologii pozyskiwania fizycznego. W
przeciwieństwie do procesu chemicznego uzyskiwane w ten sposób nanokoloidy złota nie posiadają zanieczyszczeń i
substancji szkodliwych dla organizmu. Nasze niejonowe nanozłoto produkowane jest z metalu o czystości 0,999, dzięki czemu
preparat jest czysty i w 100% bezpieczny.
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Złoto koloidalne - dawkowanie
Oferowany przez nas koncentrat nano złota koloidalnego można rozcieńczać w zależności od potrzeb. Dla zwiększenia
skuteczności produktu można stosować wyższe stężenie nanokoloidów. Koncentrat można również sotosować bez
rozcieńczenia.
Koloidy oferujemy również w dużych opakowaniach przeznaczonych dla przemysłu spożywczego,
kosmetycznego czy medycznego.

ZAPRASZAMY OSOBY I FIRMY ZAINTERESOWANE DYSTRYBUCJĄ NASZYCH PRODUKTÓW
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