Cosmoterra - Produkty pro látkovou výměnu a energii
Vlastnosti zeolitu:

BASENFIT BAD

Zeolity mají mnoho zvláštních biofyzikálních
vlastností jako například schopnost iontové výměny, adsorbční a detoxikační i antioxidační účinky.
Předpokladem vázání toxických těžkých kovů je
právě schopnost iontové výměny zeolitů, jimž tak
připisují detoxikační a odvodné vlastnosti.

Koupel pro regulaci acidobazické rovnováhy
Zásaditá koupel se zeolitem

Přísady v jedné dávce tj.:

v 26 g prášku

Uhličitan sodný

15 g

Obsah: 416 g prášku
16 dávek

Uhličitan draselný

7,5 g

z

Obj. číslo: 100416

Hydrouhličitan draselný

.c

Zeolith prášek

2,5 g
1g

mmol/v denní dávce = 375,37 mmol
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K regulaci acidobazické rovnováhy

Doporučený způsob použití:
2 x týdně zamíchejte 2 odměrky (= cca 26 g) produktu Basenfit Bad v mírně ohřáté vodě a ponořte
se do lázně celým tělem na 30 minut. Nepoužívejte
mýdlo nebo sprchové gely. Třikrát důkladně namasírujte tělo pod vodou masážním kartáčem. Po této
celkové lázni opět nepoužívejte mýdlo nebo sprchový gel, ale tělo jen opláchněte ve vlažné vodě
a následně osušte.
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Dynamická rovnováha kyselin a zásad uvnitř organismu je základem zdraví. Jednostranná výživa,
dlouhodobý stres, nedostatek spánku, škodlivé látky
v těle (toxické látky v životním prostředí, nikotin,
alkohol), dlouhodobé užívání medikamentů a určitá
onemocnění (např. diabetes) tuto rovnováhu narušují
metabolickým překyselením pojivové tkáně.

Pe

kn

Potravinami vytvářejícími zásady jsou především
brambory, zelenina, salát a ovoce a bylinkové čaje.
Kyselinotvorné potraviny (cukr, bílá mouka, těstoviny, maso, uzeniny, mléko a mléčné výrobky...) bývají zpravidla konzumovány příliš často. Poměr 80 %
zásad a 20 % kyselin by zhruba odpovídal rozdělení
v pojivové tkáni malého dítěte. U dospělých bývá
tento poměr často právě opačný! Zásadité elektrolyty
v koupeli Basenfit Bad "odnímají" díky svému alkalickému charakteru kyselost pocházející z látkové
výměny a odvádějí ji přes kůži do vodní lázně. Tato
tzv. transdermální neutralizace je účinným opatřením pro odstranění překyselení organismu a současně přitom podporuje vylučovací funkce ledvin
a střev.

Vhodné také pro použití jako ovin, zábal nebo
částečná lázeň.
Koupel nohou můžeme využívat denně; slouží
k jemnému a šetrnému odkyselení při onemocněních srdce a oběhového systému, posiluje křečové
žíly. Koupel nohou lze používat i tehdy, jestliže je
celková koupel kontraindikována.
Basenfit Bad můžeme rovněž s trochou vody rozmíchat na kašovitou hmotu a přikládat nebo používat jako zábal na klouby, svaly, tvář, pokožku
hlavy atp.

Zeolit
Zeolity jsou krystalické alumosilikáty vulkanického
původu. Prostorové uspořádání atomů zeolitu vytváří
kanálky a dutiny, které mohou jímat těžké kovy
a toxické látky, které se nacházejí v našem těle
(olovo, rtuť atd.).

Výhradní distributor: S C INTERNATIONAL - CZ, s.r.o., Komárovská 27, 617 00 Brno, www.PeknyZivot.cz

