Ζεόλιθος MED® Οδηγίες χρήσης
Φυσική αποτοξίνωση του ήπατος και του οργανισμού, μέσω της απορρόφησης και την
αποβολής του υδράργυρου, του μόλυβδου, του κάδμιου, του αμμώνιου και της ισταμίνης.
Ο ζεόλιθος MED® μπορεί να χρησιμοποιηθεί
καθημερινά ως φυσικός, βιολογικός ρυθμιστής.
Προστατεύει την υγεία, μέσω της πρόληψης και
της ανακούφισης των συμπτωμάτων, τα οποία
προκαλούνται από την συνεχόμενη έκθεση σε
ρύπους όπως τα βαρέα μέταλλα.
Ο ζεόλιθος MED®, είναι φυσικός ορυκτός
κλινοπτιλόλιθος, ένα φυσικό προϊόν, ο οποίος
μπορεί να δεσμεύσει, σαν σφουγγάρι, τους ρύπους
όπως τα βαρέα μέταλλα, τις ελεύθερες ρίζες και τις
τοξίνες από το γαστρεντερικό σωλήνα και να τους
αποβάλλει από το ανθρώπινο σώμα με φυσικό
τρόπο. Είναι μη αφομοιώσιμος από τον οργανισμό
και εκκρίνεται φυσικά με τα κόπρανα μέσω των
εντέρων χωρίς να επιβαρύνει τον ανθρώπινο
μεταβολισμό.
Ο ζεόλιθος MED® μπορεί να απορροφήσει τα εξής:
• Αμμώνιο, Αλουμίνιο
• Βαρέα μέταλλα όπως υδράργυρος, μόλυβδος, και
κάδμιο,
• Ισταμίνη.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΗΨΗΣ
Ζεόλιθος MED® detox εξαιρετικά λεπτή πούδρα
έως 10 μικρά
Εάν δεν έχει συνταγογραφηθεί διαφορετικά από το
γιατρό σας, παρακαλούμε να το χρησιμοποιήσετε
για περιορισμένο χρονικό διάστημα. (π.χ. 40
ημέρες)
Ξεκινήστε με μία φορά την ημέρα, μισό (1/2)
κουταλάκι του γλυκού (1 γραμμάριο), αναμεμειγμένο
σε ένα ποτήρι νερό (περίπου 250 ml), κατά
την διάρκεια ή πριν από ένα γεύμα. Εάν είναι
απαραίτητο, η εφαρμογή μπορεί να αυξηθεί
σταδιακά, σε 2 φορές, μέχρι και 3 φορές ημερησίως.
Πίνετε καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας αρκετά
υγρά, τουλάχιστον 1,5 λίτρο.
Σε διαφορετική περίπτωση και για χρήση σε παιδιά,
ακολουθήστε τις συμβουλές του θεράποντα ιατρού
σας.

ΠΡΟΛΗΨΗ

Ζεόλιθος MED® detox εξαιρετικά λεπτή πούδρα
έως 10 μικρά – Κάψουλες (500 mgr)

Σαν προληπτική φροντίδα, λαμβάνεται υπόψη
κάθε μέτρο το οποίο μπορεί να εμποδίσει ή να
επιβραδύνει μια βλάβη στην υγεία του οργανισμού
(ασθένεια, τραυματισμό) ή να την κάνει λιγότερο
πιθανή.

Εάν δεν έχει συνταγογραφηθεί διαφορετικά από το
γιατρό σας, παρακαλούμε να τις χρησιμοποιήσετε
για περιορισμένο χρονικό διάστημα. (π.χ. 40
ημέρες)

Η πρόληψη είναι το καλύτερο φάρμακο. Ο ζεόλιθος
MED® μπορεί να δεσμεύει τους ρύπους που
βρίσκονται ήδη στο πεπτικό σύστημα, ακόμη και
προτού αφομοιωθούν από το σώμα, βοηθώντας έτσι
στην αποφυγή ασθενειών που σχετίζονται με την
αυξημένη συγκέντρωση αυτών των ρύπων.
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΑΠΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Η μεγάλη συγκέντρωση τοξικών ενεργών μετάλλων
όπως ο υδράργυρος, ο μόλυβδος, το κάδμιο, το
αλουμίνιο αλλά και άλλων ουσιών όπως το αμμώνιο
και η ισταμίνη στο ανθρώπινο σώμα, μπορεί να είναι
η αιτία μιας σειράς χρόνιων ασθενειών. Οι ιδιότητες
δέσμευσης και καθαρισμού αυτών των ουσιών,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά, σε μια
θεραπεία.
Ο ζεόλιθος μπορεί επίσης με την ίδια λογική να
χρησιμοποιηθεί σε ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα
ισταμίνης και ασθένειες που προκαλούνται
από αυτό, όπως αλλεργίες, ασθένειες του
γαστρεντερικού σωλήνα, δυσλειτουργία του ήπατος
ή αυξημένη ένταση στο ήπαρ μέσω των ενώσεων
αμμωνίου.

Ξεκινήστε μία φορά την ημέρα, μία έως δύο (12) κάψουλες, με ένα ποτήρι νερό (περίπου 250
ml), κατά την διάρκεια ή πριν από ένα γεύμα. Εάν
είναι απαραίτητο, η εφαρμογή μπορεί να αυξηθεί
σταδιακά, σε 2 φορές, μέχρι και 3 φορές ημερησίως.
(Συνολικά 6 κάψουλες) Πίνετε καθ’ όλη την διάρκεια
της ημέρας αρκετά υγρά, τουλάχιστον 1,5 λίτρο.
Σε διαφορετική περίπτωση και για χρήση σε παιδιά,
ακολουθήστε τις συμβουλές του θεράποντα ιατρού
σας.
Ζεόλιθος MED® detox πολύ λεπτή πούδρα – 27
μικρά
Εάν δεν έχει συνταγογραφηθεί διαφορετικά από το
γιατρό σας, παρακαλούμε να τη χρησιμοποιήσετε
για περιορισμένο χρονικό διάστημα. (π.χ. 40
ημέρες)
Ξεκινήστε με μία φορά την ημέρα, ένα κοφτό (1)
κουταλάκι του γλυκού (3 γραμμάρια), αναμεμειγμένο
σε ένα ποτήρι νερό (περίπου 250 ml), κατά
την διάρκεια ή πριν από ένα γεύμα. Εάν είναι
απαραίτητο, η εφαρμογή μπορεί να αυξηθεί
σταδιακά, σε 2 φορές, μέχρι και 3 φορές ημερησίως.
Πίνετε καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας αρκετά
υγρά, τουλάχιστον 1,5 λίτρο.

Σε διαφορετική περίπτωση και για χρήση σε παιδιά,
ακολουθήστε τις συμβουλές του θεράποντα ιατρού
σας.
ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΨΗΣ
Η συνέπεια στη λήψη, έχει επίδραση στα
αποτελέσματά της, η οποία μπορεί να μειωθεί με την
παράλειψη μιας δόσης. Επιλέξτε το σωστό χρονικό
διάστημα για σας, σύμφωνα με τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με τον Karl Hecht, Dr. med. Dr. med. habil.
Prof. for experimental and clinical pathological Physiology at Charité / Humboldt- University in Berlin, οι
ακόλουθοι χρόνοι συνίστανται για εσωτερική χρήση
σε ανθρώπους, σύμφωνα με τη χρονοβιολογία:
6:00 – 8:00
13:00 – 15:00
18:00 – 20:00
θεραπεία για τη νύχτα: 22:00
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Σε περίπτωση λήψης άλλων φαρμάκων πρέπει
να τηρηθεί μια περίοδος αναμονής τουλάχιστον 2
ωρών. Αποφύγετε το αλκοόλ, την καφεΐνη ή τα όξινα
ποτά και φαγητά όπως γκρέιπφρουτ, πορτοκάλι,
λεμόνι και χυμό ανανά.
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκύψει
δυσκοιλιότητα εάν δεν έχουν καταναλωθεί αρκετά
υγρά. Αυτή η επίδραση εξαρτάται από την δόση
και μπορεί να αποφευχθεί με την κατανάλωση
αρκετών υγρών ή και τη μείωση της δοσολογίας. Αν
προκύψει δυσκοιλιότητα, η πρόσληψη υγρών θα
πρέπει να αυξηθεί, η δοσολογία να μειωθεί και όταν
είναι απαραίτητο, θα πρέπει να ζητείται η γνώμη του
θεράποντα ιατρού σας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά ηλικίας 6
ετών και κάτω. Κλείνετε πάντα το δοχείο μετά τη
χρήση. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό μέρος σε
θερμοκρασία δωματίου. Η ημερομηνία λήξης είναι
τυπωμένη στο κάτω μέρος της συσκευασίας. Μην
χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία
λήξης.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Κλινοπτιλόλιθος ζεόλιθος
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ
Το περιεχόμενο και οι συσκευασίες μπορούν να
απορριφθούν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τα
γυάλινα βάζα Violet πρέπει να απορρίπτονται στο
πράσινο ανακυκλώσιμο γυαλί (αν διατίθεται).
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
ZeoBent Handels GmbH
Weißen 2
D-07407 Uhlstädt-Kirchhasel Germany
Phone +49 (0) 36742 673937
E-Mail: info@zeolith-bentonit-versand.de
Web: www.zeolith-bentonit-versand.de

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Ο ζεόλιθος MED® δεν είναι φάρμακο ή
αντικαταστάτης ενός φαρμάκου. Προκειμένου να
υποστηρίξει την αποτοξίνωση και τη βιο-ρύθμιση
πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής πρόσληψη υγρών,
τόσο κατά τη λήψη του (0,2 λίτρα νερού) όσο και
κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας (ημερήσια
πρόσληψη νερού 2-3 λίτρα). Εάν βρίσκεστε σε
μια ιατρική παθολογική κατάσταση, είστε έγκυος
ή γαλουχείτε, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε
τον θεράποντα ιατρό σας πριν από τη χρήση του
ζεόλιθου MED®. Αυτό ισχύει επίσης για τη χρήση
του προϊόντος από τα παιδιά. Το προϊόν δεν πρέπει
να εισπνέεται ή να έρχεται σε επαφή με τα μάτια. Σε
περίπτωση που συμβεί αυτό, ξεπλύνετε με άφθονο
νερό. Τερματίστε την εφαρμογή αν παρατηρήσετε
μια μη φυσιολογική επίδραση.
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