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Krzem Organiczny OrSi płyn 1000g
 

Cena: 133,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1000 ml

Postać płyn

Producent DORSIM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Krzem organiczny OrSi 

Opakowanie: 1000 g 

Skład: Aqua, silicum organicum, natrium chlorosum.
100 ml produktu zawiera: woda 99,960 ml, krzem 0,038 ml, chlorek sodu 0,002 ml. 

Działanie: Krzem Organiczny OrSi cechuje ponad 70% przyswajalność przez organizm. Nie wykazuje działań i skutków ubocznych.
Krzem, jako biopierwiastek ma bardzo bogate właściwości i odgrywa ważną rolę w naszym organizmie. Stosowanie Krzemu w
przeszłości od dawien dawna wywary z ziół zawierających związki krzemu stosowano w medycynie ludowej do leczenia: trądziku
różowatego, grzybic, stanów zapalnych skóry, kruchości paznokci. Krzem w płynie jest bezpieczny dla organizmu: nie obciąża wątroby
(tak, jak przyjmowanie tabletek), jest łatwo przyswajalny, nie wywołuje skutków ubocznych, jest całkowicie nietoksyczny. W organizmie
ludzkim znajduje się około 0,0068% krzemu, a ilość jego maleje z wiekiem. Najwięcej krzemu jest w aorcie, kościach i macicy. Co
pozbawia nas Krzemu? Najaktywniejszymi, a zarazem najgroźniejszymi „pożeraczami” krzemu w organizmie człowieka są robaki i
grzyby. Rozmnażając się w zastraszającym tempie, okupują niemal wszystkie tkanki ludzkiego organizmu. Robaki - płaskie, obłe i
przywry, a także bakterie i grzyby wykorzystują nasze organy i krew jako miejsce zamieszkania i źródło pożywienia. Niedobór Krzemu
powoduje: łamliwość paznokci, wypadanie włosów, pogorszenie stanu skóry. Prowadzi też do szybszego starzenia się skóry,
zwiększenie kruchości kości, zmniejsza się też odporność na alergie i stany zapalne skóry. Szczególnie potrzebny jest kobietom w ciąży
oraz starszym osobom, ale także zdrowi, silni ludzie potrzebują go około 35 mg na dzień. Krzem a Cukrzyca - ludzie chorzy na cukrzycę
mają obniżony poziom krzemu. Krzem zabezpiecza wyspy trzustkowe przed samouszkodzeniem, jeśli jego poziom jest dostateczny.
Jednoczesne stosowanie żelu i płynuZapewnia bardzo dobry dostęp do wszystkich tkanek i narządów. Dlatego OrSi daje korzystne
rezultaty we wspomaganiu leczenia chorób będących skutkiem efektów niedokrwiennych, miażdżycy, zapalenia żył powstałych na tle
cukrzycowym oraz przewlekłych zaburzeń metabolizmu wątroby i pracy układu pokarmowego.

Krzem w płynie stosowany jest w celu:
- niwelowania skutków niezdrowego trybu życia (przewlekłego stresu, złego sposobu odżywiania, zatrucia toksynami środowiskowymi
itd.)
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- oczyszczania organizmu, wzmacniania go (Krzem powoduje powrót sił witalnych)
- zapobiegania rozwijaniu się schorzeń kostno - stawowych, stymulowania odbudowy struktury beleczkowej tkanki kostnej przez co
wydatnie hamuje rozwój osteoporozy, a w miejscach złamań i niedozrostów aktywuje ich pełną mineralizację
- wzmacniania zdolności obronnej organizmu przeciw zakażeniom 
- zapobiegania przedwczesnemu starzeniu się skóry 
- pomocy w długotrwałym leczeniu wszystkich chorób (lepszego przyswajania przyjmowanych leków)
- oddziaływania na skórę (pośredni wpływ na nawilżenie skóry, warunkowanie prawidłowej syntezy kolagenu, działanie
przeciwgrzybiczne, aktywność przeciwzapalna, działanie przeciwtrądzikowe)
- wzmocnienia paznokci, przyspieszania porostu włosów oraz w dużym stopniu zapobiegania ich wypadaniu
- likwidowania bólu w stawach poprzez wzmożoną odbudowę chrząstki stawowej i utrzymuje na odpowiednim poziomie płyn w stawach
- stosowanie codzienne płynu wpływa znacząco na odbudowę struktury i kształtu tkanki łącznej, dając niezwykłe efekty odmładzające i
przeciwzmarszczkowe, widoczne po dobrej kondycji skóry, włosów i paznokci.

Przeciwwskazania: Ciąża (ze względów prawnych ciąża jest okresem chronionym i bez wskazań lekarskich nie należy stosować
Krzemu). Nie stosować u osób nadwrażliwych na jakikolwiek składnik. Osoby chore, przyjmujące wiele leków przed zastosowaniem
Krzemu powinny skonsultować się z lekarzem. Stosowanie Krzemu u dzieci poniżej lat 3 powinno być skonsultowane z lekarzem
prowadzącym.

Sposób użycia: Profilaktycznie 3 x 10 ml (łyżeczka do herbaty) dziennie, leczniczo W zależności od przypadku i schorzenia 3 x 30 ml
dziennie.

Status: Suplement diety 

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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