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 25 ppm Nanokoloidu Z ota
Pojemnik p ynu: butelka 200 ml. z rozpylaczem.
Nanoz oto w kosmetyce i urodzie.
Wiedza o w ciwo ciach leczniczych z ota znana by a w Chinach od oko o 2500 p.n.e.
W Europie, do celów leczniczych, zacz to wykorzystywa ten szlachetny metal, dopiero od 1890 roku
po przeprowadzeniu bada przez Roberta Kocha. Okaza o si wówczas, e cyjanek z ota hamuje rozwój
bakterii gru licy.
24 karatowe z oto stosuje si w kosmetologii do zabiegów upi kszania: z oto zmniejsza powstawanie
zmarszczek regeneruje ju istniej ce, a ponadto nawil a skór i likwiduje przebarwienia skórne.
oto nanokoloidalne dzia a na zasadzie pompy jonowej: przyspiesza migracj sk adników aktywnych,
wymian jonow (g ównie mikroelementy), stymuluje proces oczyszczania organizmu drog skórn .
Stymuluje syntez kolagenu, przyczyniaj c si do rekonstrukcji tkanki skórnej.
oto nanokoloidalne dzia a koj co i antybakteryjnie. Uzyskuje si dzi ki niemu wra enie roz wietlonej,
pe nej blasku cery.
Nanoz oto w lecznictwie
Ju staro ytni wierzyli w cudown moc uzdrawiania z ota i w jego terapeutyczne w ciwo ci. Niektórzy
z nich uwa ali nawet, e kruszec ten kryje w sobie tajemnic d ugiego ycia. Zwolennicy tej teorii, pili
ynne roztwory z ota trzy razy dziennie, lub rano na czczo, gdy to mia o przywróci im m odo i wigor.
Pliniusz by przekonany, e ok ady ze z ota leczy y wrzody, hemoroidy i grzybic .
Arabowie do dzi uwa aj , e z oto wzmacnia serce, zwalcza palpitacje i dr enie ko czyn, a tak e pomaga
w stanach melancholii. W niektórych przypadkach, z oto rzeczywi cie jest skutecznym, wspó czesnym
medykamentem.
Dzia a odm adzaj co na leniwie pracuj ce organy. Poprawia pami i zdolno ci koncentracji - badania
wykaza y wzrost ilorazu inteligencji u osób za ywaj cych przez d szy okres czasu nanokoloidalne z oto.
Doskona e dzia a przy problemach z uczeniem si i zapami tywaniem.
Wspó cze nie zaleca si stosowanie preparatów ze z otem w razie chorób reumatycznych odpornych na inne
leki: artretyzm, reumatoidalne zapalenie stawów, uszczycowe zapalenie stawów. A ponadto dzia a
skutecznie w: cukrzycy, wypadaniu w osów, chorobach zaka nych, ropniach, liszajach, chorobach
alergicznych, dusznicy bolesnej, padaczce, chorobach wenerycznych, zapaleniu przydatków (jajników,
jajowodów), zapaleniu narz dów p ciowych u m czyzn i kobiet, przewlek ych dermatoz, nowotworów,
przewlek ego kataru, stanów zapalnych oczu, przewlek ych stanów zapalnych w troby.
Nanoz oto hamuje fagocytoz , procesy autoagresji, objawy chorób autoimmunologicznych - tocznia,
uszczycy, bielactwa, kolagenoz, przewlek ych wyprysków. Spowalnia opad krwinek - OB. Dzia a
przeciwzapalnie. Likwiduje objawy przewlek ych chorób alergicznych. Nanokoloid z ota wykazuje silny
wp yw przeciwtr dzikowy - szczególnie w po czeniu ze srebrem i miedzi koloidaln .
Nadmiar z ota w organizmie, jest wydalany z ci , moczem i potem. Ponadto preparatami ze z otem nie
mog si leczy osoby uczulone na z oto, kobiety w ci y lub karmi ce, osoby z niewydolno ci nerek.

Pewne jest, e koloidalny roztwór z ota regeneruje, odbudowuje i równowa y si y witalne w organizmie.
oto ma korzystny wp yw na uk ad pokarmowy i kr enie krwi (wszystkie p yny w organizmie maj
struktur koloidaln ).
Niechemiczne z oto nanokoloidalne mo na bez obaw stosowa razem z innymi lekami, poniewa nie
wchodzi z nimi w interakcje, a tylko skutecznie wspomaga leczenie i pobudza uk ad odporno ciowy.
Wspó czesna medycyna znalaz a wiele zastosowa dla z ota - zw aszcza w ród schorze naczyniowych
i onkologicznych - dwóch najwi kszych zabójców w naszej cywilizacji. Nanokoloidalne z oto jest niezwykle
skuteczne przy leczeniu rozleg ych oparze . Z oto w injekcjach stosowane jest w chorobie reumatoidalnej.
Wyst puj ce na rynku "z oto do injekcji" wykazuje jednak szereg niekorzystnych efektów ubocznych
wynikaj cych z zanieczyszcze powierzchniowych nanocz steczek. Tych efektów nie daje jednak nasze
oto, gdy wytwarzane na drodze fizycznej jest ono wolne od zanieczyszcze .
Doniesienia inne ze wiata:
Nanocz stki z ota o wielko ci kilku nanometrów (miliardowych cz ci metra), po wzbogaceniu zwi zkami
chemicznymi o odpowiednich w ciwo ciach fizykochemicznych, potrafi w kontakcie z bia kami rearan owa kszta t ich cz steczek: cz steczki bia ka z formy nieuporz dkowanej przechodz w ci le
okre lon struktur alfa helisy - informuje "Chemical Communications".
"Oddzia ywania pomi dzy dwoma bia kami zale ne s mi dzy innymi od kszta tu kontaktuj cych si
cz steczek. W wielu wypadkach struktura alfa helisy, jak przyjmuj bia ka, jest t , która inicjuje interakcje
oraz wp ywa na sposób przebiegu ró nych szlaków metabolicznych" - mówi profesor Vincent M. Rotello z
University of Massachusetts (USA)
Alfa helisa to uk ad przestrzenny, przyjmowany przez kolejne aminokwasy buduj ce cz steczk bia ka
(struktura II rz dowa bia ka), który przypomina schematycznie spr ynk . Ameryka scy nanotech- nolodzy
odkryli sposób wp ywania na kszta t bia ek poprzez dopro- wadzanie do ich reakcji z nanocz stkami z ota.
Cz steczki z ota s powierzchniowo modyfikowane zwi zkami, które maj charakter kationów i tworz na
nich dodatnio na adowan warstw . Gdy nanocz stki z ota o rednicy 2 nm, mia y w wodnym rodowisku
kontakt przez 24 godziny z ujemnie na adowanym bia kiem, które w normalnych warunkach przyjmuje
nieuporz dkowan struktur , powodowa y zmian struktury bia ka w alfa helis .
Wed ug naukowców, biokompatybilno modyfikowanych nanocz stek z ota pozwala na wykorzystanie
tego uk adu jako elementu ró nego typu terapii opartej na interakcji bia ek.
Zalecany sposób przyjmowania (podobnie jak dla nanokoloidu srebra):
(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.
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