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 Srebra
Pojemnik p ynu: butelka 200 ml. z rozpylaczem.
Srebro koloidalne, znane w medycynie wspó czesnej od prawie stu lat, jest lekiem naturalnym.
Srebro koloidalne jest:
- Bezpieczne, Nie kumuluje si w organizmie i zostaje w ci gu kilku dni wydalone
- Nietoksyczne, w postaci koloidalnej jest przyswajalne w oko o 98-99 %
- Dzia a jak antybiotyk, zabija ponad 650 patogenów, gdzie antybiotyk selektywnie, przypadkowo 2-4
- Niszczy grzyby i ple , zabija paso yty
- Wspomaga rozwój komórek, nie akumuluje si w organizmie, nie podra nia b on luzowych
- Nie uzale nia, nie zawiera wolnych rodników, oczyszcza wod , dzia a przeciwzapalne
- Odka a powierzchnie zewn trzne, nie podra nia luzówek oczu, nie reaguje z lekami
- Wzmacnia odporno organizmu, jest bezpieczne dla kobiet w ci y i matek karmi cych
Ze wzgl du na silne dzia anie bakteriobójcze, srebro koloidalne okaza o si wysoce skuteczne
w zapobieganiu i leczeniu infekcji i chorób, cznie z AIDS, gronkowcami i paciorkowcami.
Stosowanie zewn trzne:
Koloidalne srebro stosowane do: skaleczenia rany, zadrapana, do zakraplania do nosa czy oczu - nie
podra nia komórek i tkanek. Stosuje si je przez nanoszenie roztworu Koloidalnego Srebra bezpo rednio
na skór przy pomocy kataplazmów (ok adów), rozpylacza (spray) w przypadku takich podra nie jak::
- Oparzenia w tym s oneczne ,tr dzik , wysypka, sw dzenie skóry, opryszczka
- Zaka enia dro ami, brodawki mi kkie skóry, zmiany skórne
- Infekcje uszu i oczu, ostre zapalenie spojówek, grzybice skóry
- Ospa wietrzna, zapalenie skóry, otwarte rany i skaleczenia
- Uk szenia owadów, uszczyca, kurzajki
Irygacje, proporcja jedna do 4 eczek na litr wody (10ppm) lub 1 eczka na litr dla st enia 50ppm.
Zaleta tego takiego roztworu jest równie oczyszczanie wody., jak równie przywraca fizjologia okr nicy.
Stosowanie wewn trzne:
Koloidalne srebro mo na aplikowa doustnie, aby leczy prawie wszystkie dolegliwo ci. Roztwór jest
wch aniany równie z jamy ustnej przez luzówk do krwioobiegu. Niekiedy roztwór stosuje si doustnie
i miejscowo, jak w przypadku tr dziku. Srebro jest usuwane przez nerki, uk ad ch onny i jelita.
Przyk ady stosowana wewn trznego:
- Grypa, katar, zapalenie migda ków, czyraki, wi d odbytu, rze czka, dyzenteria, czerwonka bakteryjna
- Hemoroidy, obfite bia e up awy, zapalenie p cherza moczowego, zatrucie toksynami we krwi
- B onica, zapalenie naj drza, ró yczka, artretyzm, zapalenie op ucnej, posocznica, reumatyzm, cholera
- Cukrzyca, pó pasiec, egzema, zaka enia gronkowcami, paciorkowcami, zapalenie
dka, syfilis
- Zapalne problemy jelitowe, gru lica, zapalenie naczy ch onnych, AIDS, Malaria, zaka enia dro ami
- Paso yty krwi, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, przezi bienia, zapalenie okr nicy, biegunka
- Przerost prostaty
- Ostry go ciec stawowy
- Koklusz, zapalenie p uc
- Dur brzusznyDawka maksymalna. (nie zaleca si przekracza )
Ca kowita ilo srebra, której nie powinno si przekracza w dziennym spo yciu dla doros ego o wadze 72
kg wynosi 1,09 miligrama dziennie, tj. ok. 100ml srebra koloidalnego o oznaczeniu 10 PPM, lub 20 ml
srebra koloidalnego o st eniu 50 PPM.
20 ml = ok. 8-9 ma ych eczek dziennie = ok. 80-90 pompek atomizera koloidu Ecolevel.

Zalecany sposób przyjmowania:
(dawki poni ej przeliczone na st enie 50 PPM)
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
Doro li:
- Profilaktycznie: do 2 eczki dziennie (ok. 5 ml., 0k.100 kropli).
- Przy przezi bieniach, infekcjach i grypie: 4 razy dziennie 2 eczki (4x5 ml).
- Przy schorzeniach przewlek ych: 4 razy dziennie 2
eczki (4x2.5 ml)
- Dla podniesienia witalno ci: do 12 eczek dziennie (do 30 ml)
- Jako rodek wspomagaj cy trawienie: przed posi kiem ok. 1 eczka (2,5 ml).
- Kobiety w ci y i karmi ce jak wy ej po konsultacji z lekarzem
Dzieci:
- Po ow dawki dla doros ych.
Oczyszczanie organizmu:
W celu oczyszczenia organizmu mo na zastosowa 21 dniowa kuracj Srebrem Koloidalnym. W czasie jej
stosowania, dla zwi kszenia i przyspieszenia efektów dzia ania zaleca si nie spo ywanie mi sa, ryb i jaj,
zmniejszenie produktów nabia owych, produktów konserwowanych chemicznie, oraz u ywek (papierosy,
alkohol itp.). Podczas trwania takiej kuracji, nale y pi dziennie, co najmniej 1.5 litra do 2 litrów czystej nie
gazowanej wody dziennie, dok adnie prze uwa przyjmowany pokarm i w miar mo liwo ci zadba o 20
minutowy spacer na wie ym powietrzu. Poleca si równie picie w niewielkich ilo ciach ma lanki
i serwatki.
Dawkowanie w oczyszczaniu:
- Przez pierwsze 5 dni nale y pi po 1.25 ml dziennie (ok. 4-5 pomp. atomizera lub 20 kropli)
- Nast pne 5 dni po 2.5 ml dziennie (1 eczka)
- Kolejne 5 dni po 7.5 ml (3 eczki)
- Kuracj ko czymy przyjmuj c po 4 ml przez 6 dni ( ok. 2 eczki)
Skutki uboczne:
sporadycznie mo e wyst pi reakcja Herxheimera, b ca efektem oczyszczania organizmu
z nagromadzonych toksyn, które uwalniaj c si do krwioobiegu mog powodowa krótkotrwa e: zm czenie,
e samopoczucie, lekk biegunk (je eli tak si stanie, bakterie jelitowe mog by uzupe nione poprzez
podanie np.: Lakcidu), a tak e pozorne pogorszenie si stanu ogólnego zdrowia.
W takich przypadkach na pocz tku stosowania nale y zmniejszy dawk o po ow .
Przechowywanie:
Przechowywa w szczelne zamkni tej butelce lub innym opakowaniu, w ciemnym miejscu, w temperaturze
pokojowej, z dla od pól magnetycznych (telewizor, kuchenka mikrofalowa, komputer itp.).

Opracowanie materia u:
ECOLEVEL Sp. z.o.o, Poland

