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ELIKSIR Dr S?onia

  

Eliksir dr S?onia to produkt powsta?y z po??czenia dwóch wa?nych substancji o ogromnym potencjale tlenu i srebra. Te dwa pierwiastki o
niebywa?ych zdolno?ciach biobójczych (tlen i rozdrobnione srebro), zosta?y po??czone w jeden preparat o imponuj?cej mocy dzi?ki
wykorzystaniu fantastycznego zjawiska adsorpcji chemicznej zwanego tak?e chemisorpcj?. Eliksir dr S?onia ma szerok? palet? mo?liwo?ci w
zwi?zku z tym produkt stosujemy w razie potrzeby. 

Ocena: Nie ma jeszcze oceny 
Cena

99,00 z?

Ask a question about this product 

ProducentCOLWAY 

Opis 

Obejrzyj film na YouTube->https://youtu.be/aRNrC8kIXD0

 

Eliksir dr S?onia to produkt powsta?y z po??czenia dwóch wa?nych substancji o ogromnym potencjale tlenu i srebra. Te dwa pierwiastki o
niebywa?ych zdolno?ciach biobójczych (tlen i rozdrobnione srebro), zosta?y po??czone w jeden preparat o imponuj?cej mocy dzi?ki
wykorzystaniu fantastycznego zjawiska adsorpcji chemicznej zwanego tak?e chemisorpcj?.

Eliksir dr S?onia to specjalistyczny kosmetyk do skóry z problemami, która podatna jest na reakcj? z ró?nego rodzaju mikroorganizmami. Dwa
g?ówne zwi?zki produktu to tlen oraz aktywne srebro (srebro koloidalne). Dzia?anie biobójcze srebro koloidalnego sprawia ze preparaty je
zawieraj?ce maj? wiele zastosowa? od odka?ania skóry do zabezpieczania wszelkich powierzchni przed drobnoustrojami. Przyk?adowo srebro
koloidalne mo?na stosowa? zarówno jako ?rodek zabezpieczaj?cy przed przykrym zapachem rozk?adanego przez bakterie potu (likwidujemy tu
przyczyn? przykrego zapachu, czyli bakterie rozk?adaj?ce pot) jak i dodatek to p?ukania tkanin dzi?ki któremu hamowany jest rozwój mikrobów
w naszych ubraniach, mo?na go nawet stosowa? do odka?ania sprz?tu sportowego na si?owni.

Aby zrozumie? istot? dzia?ania tego produktu nale?a?oby przywo?a? pewne zjawisko porównawcze jakim jest fenomen ?ycia ludzi obcuj?cych
na codzie z rzek? Ganges, któr? sp?ywaj? niewyobra?alne ilo?ci zanieczyszcze?, fekaliów i rozk?adaj?cych si? zw?ok tak zwierz?cych, jak
ludzkich, a jednocze?nie dziesi?tki milionów ludzi t? wod? pij? i nie wybucha tam ?adna pandemia. W Gangesie jest 25 razy wi?cej tlenu, ni? w
jakiejkolwiek innej, wielkiej rzece na naszym globie. Oraz ogromne pok?ady drobin srebra w mule tego wielkiego ?cieku. Jakkolwiek brzmi to
nieprawdopodobnie - próbki wody badane przez naukowców ju? w 2009 roku zawiera?y 1,5 mln bakterii e. coli na 100 ml wody. Wed?ug
?wiatowych norm czysto?ci, woda zdatna do picia musi tych bakterii zawiera? poni?ej … 50 w 100 ml.

W niektórych miejscach poziom zanieczyszczenia Gangesu przekracza dopuszczalne normy 30 tys. razy. Có? z tego? Hindusi nie tylko wierz?,
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ale tak?e wiedz?, ?e ?wi?ta Rzeka leczy liczne infekcje, je?li oblewa si? cia?o jej wod?. Tak bowiem by?o od wieków i jest do dzi?.

oczyszczanie i dezynfekcja cia?a;
neutralizowanie przykrego zapachu powstaj?cego podczas pocenia si? cia?a;
higiena miejsc intymnych;
higiena stóp i r?k.

AKTYWNE SK?ADNIKI SREBRO
Biobójcze w?a?ciwo?ci srebra, szczególnie w zwi?zkach z tlenem, s? oczywi?cie znane od staro?ytno?ci i nikt ich nie kwestionuje. Antybiotyki
eksterminuj? zaledwie kilkana?cie rodzajów bakterii i cz?sto s? bezradne wobec wirusów oraz wszelkich mutacji. Dzia?aj? tak?e wolniej, gdy?
skutecznie mog? atakowa? komórki bakteryjne tylko w momencie, gdy te si? dziel?. Aktywne zwi?zki srebra zabijaj? ponad 650 patogenów i
czyni? to natychmiast. Jedynym warunkiem ich skuteczno?ci jest uzyskanie dost?pu do ?ród?a infekcji lub ogniska stanu chorobowego.

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzowa? tego produktu. 
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