Produkcja i dystrybucja:
Ecolevel Sp. z o.o. , Poland
tel: +48.22.2050140; fax: +48.22.2050141
office@ecolevel.eu , http://www.planet.ecolevel.eu
St enie: koncentrat 50 ppm Nanokoloidu Miedzi
Pojemnik p ynu: butelka 200 ml. z rozpylaczem.
Normy dobowego spo ycia miedzi w pokarmach s nast puj ce:
- niemowl ta do 7 miesi ca do roku ycia – 0,4 - 0,7 miligrama,
- dzieci od 2 do 4 lat - 0,7 - 1 miligrama,
- dzieci od 4 do 10 lat – 1 – 2 miligramów,
- dzieci powy ej 10 lat i osoby doros e - 1,5 – 3 miligramy.
1,0 miligram dziennie, tj. ok. 100ml koloidu o oznaczeniu 10 PPM, lub 20 ml koloidu o st eniu 50 PPM.
20 ml = ok. 8-9 ma ych eczek dziennie = ok. 80-90 pompek atomizera koloidu Ecolevel.
1 eczka ma a = ok. 2.5 ml = ok. 50 kropli = ok. 10 pompek atomizera koloidu Ecolevel
1 ka sto owa = ok. 5 ml = ok. 100 kropli
Jako uzupe nienie diety stosuj po ow dawek nanokoloidu miedzi w dawca dobowej.
Niedobór miedzi powoduje liczne choroby i schorzenia, jak:
- anemi i niskiego wykorzystywania witaminy C
- ograniczenie wzrostu i p odno ci,
- zaburzenia sytemu nerwowego (migreny),
- choroby uk adu kr enia,
- osteoporoz ,
- wiele zaburze metabolicznych,
- niew ciw przemian lipidów, prowadz
do schorze naczy wie cowych
lub zaburze psychicznych.
- ogóln s abo ,
- obni enie prawid owego oddychania tkankowego,
- nawet owrzodzenia skórne,
Mied jest niezb dna zarówno do prawid owego metabolizmu tkanki cznej, jak i do funkcjonowania
komórek mózgu. Mied dostarczona drog krwi wzmacnia w osy. Od miedzi zale y bowiem wzrost
prawid owej struktury rogowej w osa. Niedostatek miedzi skutkuje np. zbyt ma liczb „mostków
dwusiarczkowych”, które, jak ju wiemy wzmacniaj si i spr ysto w osów. W konsekwencji w osy staj
si s abe i poskr cane. Co wi cej, w przypadku niedoboru miedzi w organizmie dochodzi do zaburze w
gospodarce elazem, co jeszcze bardziej mo e niekorzystnie odbi si na stanie naszych w osów.
Biostatyczne w ciwo ci miedzi hamuj rozwój bakterii i grzybów na powierzchni pokrytej nanokoloidem.
Zapobiega to szerzeniu si chorób. Pokrywaj c powierzchnie klamek i zlewów w szpitalach nanokoloidem
miedzi mo na zapobiec rozprzestrzenieniu si wirusów, w szczególno ci za wirusów ptasiej grypy. Badania
sugeruj , e u ywanie nanokoloidalnej miedzi w szpitalach, mo e pomóc w zatrzymaniu rozprzestrzeniania
si wielu infekcji szpitalnych zmniejszaj c tym samym ryzyko zaka .
Nanokoloid miedzi dzia a niezwykle skutecznie na wirusy grypowe H5N1, H1N1 !!!
rodki naukowo-medyczne z Anglii, Ameryki po udniowej, Japonii, Irlandii, inne kraje poda y oficjalnie
skuteczno miedzi z walce z patogenami grypowymi. Po ok. 5.0-5.5 godz. w otoczeniu miedzi, nast puje
99.9% redukcja wirusów grypy. To bezcenna informacja przed nadchodz cym okresem grypowym.
Zalecamy w pierwszej kolejno ci zakup miedzi i pokrycie codzienne r k i twarzy, klamek drzwi, dodawa
do p ukania ubra w ostatnim p ukaniu, u ywa po powrocie z solarium, przed basenem i po powrocie z
basenu nanosi na cia o w postaci mg y z rozpylacza.
Zastosowanie w kosmetologii:
- Mied nanokoloidalna stosowana w kosmetyce wywiera dzia anie przeciw utleniaj ce, zwalczaj ce wolne
rodniki i zapobiega procesom starzenia naskórka.
- Ponadto mied poprawia wygl d skóry i w osów oraz wzmacnia system odporno ciowy.
- Mied ma znakomite zastosowanie jako sk adnik dezodorantów, gdy redukuje nadmiern potliwo i

eliminuje przykry zapach wynik y z bakteryjnego rozk adu potu.
- Mied doskonale si sprawdza w kosmetykach przeciwgrzybicznych, np. w zastosowaniu do stóp.
Nanocz steczki miedzi w ci gu kilkunastu minut "robi porz dek" z bakteriami i grzybami znajduj cymi si
na stopach, b
w obuwiu. Nanokoloid miedzi mo na stosowa zarówno bezpo rednio na stopy jak i do
wewn trz obuwia. Po odparowaniu wody, nanocz steczki miedzi osadzaj si na powierzchni skóry, tworz c
na stopach trwa warstw ochronn . Po godzinnej k pieli w basenie publicznym, warstwa ochronna miedzi
pozostaje nienaruszona na powierzchni naskórka. Nie bójmy si zatem korzysta z basenów.
- Poza tym, mied nanokoloidalna mo e by stosowana z dobrym wynikiem jako dodatek dezynfekuj cy
wod w basenach k pielowych.
Zastosowanie w gospodarstwie domowym:
Nanokoloid miedzi chroni wod pitn przed wieloma zanieczyszczeniami typu organicznego.
Poza tym nanokoloid miedzi skutecznie pomaga w walce z wiecznie ciemniej cymi fugami w azienkach.
Uniemo liwia rozwój grzybów na zawilgoconych cianach i sufitach. Efekt grzybobójczy mo na, wi c
uzyska samemu, spryskuj c odpowiednie miejsca w azienkach nanokoloidem miedzi.
Ogólnie o miedzi:
Mied (medycyna - dietetyka), jest pierwiastkiem ladowym wyst puj cym w ca ym organizmie. Z ogólnej
ilo ci, oko o 100 miligramów, ponad po owa znajduje si w mi niach i ko cu. Najwi ksza koncentracja
miedzi wyst puje w w trobie, mózgu, sercu i w nerkach. Mied wchodzi w sk ad wielu enzymów i bierze
udzia w wielu procesach przemian metabolicznych. Uczestniczy w syntezie hemoglobiny i razem z elazem
bierze udzia w dostarczaniu tlenu, szczególnie wra liwej na niedotlenienie, tkance nerwowej. Mied
wchodzi w sk ad enzymów niezb dnych w procesach tworzenia kolagenu, elastyny, melaniny i
hormonopodobnych zwi zków - prostaglandyn, bior cych udzia w regulacji ci nienia krwi, pracy serca,
gojeniu wrzodów
dka i likwidacji stanów zapalnych.
Przypuszcza si e niedobory miedzi mog mie zwi zek z wadami kr gos upa a zw aszcza skoliozy,
powstaj cej w wieku rozwojowym.
Du o miedzi znajduje si w owocach morza, w orzechach, podrobach, w grzybach, w li ciastych warzywach
zielonych, w pe noziarnistych produktach zbo owych i w wodzie z instalacji o miedzianych rurach. 100
gramów gotowanej w troby zawiera oko o 3 miligramów miedzi, jedna ostryga – ponad 2 miligramy, owoc
awokado – 1 miligram, banan – 0,26 miligrama, 100 gramów szpinaku gotowanego – 0,13 miligrama,
kromka chleba razowego – 0,06 miligrama, gotowana marchew – 0,06 miligrama. Bardzo ma o miedzi
zawieraj , mleko i ma o przetworzone produkty mleczne, margaryny i miód.
(*) Naukowcy z Izraela wysun li hipotez zgodnie, z któr spanie na tkaninach zawieraj cych w ókna
nasycone tlenkiem miedzi ma pozytywny wp yw na skór .
Ka da osoba poddana badaniu zosta a sfotografowana przed jego rozpocz ciem, a tak e w drugim i
czwartym tygodniu jego trwania. Eksperci (dermatolog oraz kosmetolog) ocenili zdj cia badanych osób, z
wyró nieniem kilku charakterystycznych cech skóry. Rezultatem badania by a redukcja zmarszczek, kurzych
apek oraz ogólna poprawa wygl du, zarówno w drugim jak i czwartym tygodniu obserwacji . Ró nice by y
statystycznie istotne (wykonano test Wilcoxona dla par obserwacji oraz rozk ad chi-kwadrat). Spanie na
poduszce z poszewk zawieraj ca tlenek miedzi przez 4 tygodnie spowodowa o widoczn redukcj
zmarszczek. U wi kszo ci ochotników bior cych udzia w do wiadczeniu efekty poprawy wygl du skóry
twarzy by y widoczne ju w drugim tygodniu po rozpocz ciu badania.
(*) ród o: G. Borkow, J. Gabbay, A. Lyakhovitsky, M. Huszar. ‘Improvement of facial skin characteristics
Rusing copper oxide contaning pillowcases: a double – blind, placebo – controlled, paralel, randomized
study’. International Journal of Cosmetic Science, 2009, 31, 437 – 443.
Opracowanie materia u:
ECOLEVEL Sp. z.o.o, Poland

