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Argentum + concentrat 25 ppm -
480 ml ARGENTUM +

Argint coloidal-ionic cu nano particule (2nm) şi ioni
de argint în apă ultrapură (bidistilată) şi structurată

Acest produs este recomandat pentru terapii intensive. Administrat în cazul apariţiei feluritelor
simptome, afecţiunile vor avea o evoluţie redusă. Cicatrizarea rapidă a plăgilor şi arsurilor este un
argument care situează acest produs în topul celor cu acţiune imediată.

Pentru uz intern Argentum+®25 Concentrat poate fi administrat în două moduri:

    ca atare, nediluat, cu o linguriţă sau măsura din plastic sau sticlă.
    diluat în apă, ceai, lapte sau sucuri.

Acţiuni: imunomodulator, antiviral, antibacterian, antifungic, antiinflamator.

Pentru un efect sporit, se păstrează doza recomandată timp de 1-3 minute în cavitatea bucală.

Doze şi mod de utilizare:

    10ml pe zi, administraţi în două prize a câte 5ml (o lingură), dimineaţa şi seara, de preferat
înainte de mese. Această cantitate este suficientă pentru întreţinerea generală a sănătăţii în special
primavara, toamna şi în sezonul rece.
    20ml pe zi, administraţi în două prize, dimineaţa şi seara, de preferat înainte de mese. Această
cantitate este utilizată cu succes pentru potenţarea sistemului imunitar.
    Peste 20ml pe zi. La recomandarea medicului doza poate fi mărită şi adaptată în funcţie de reacţia
organismului. Atenţie! Este absolut necesar să se consume minimum 2,5l de apă pe zi pentru o
eficienţă mai mare în eliminarea toxinelor.
    Doza de şoc: Atunci când sesizaţi primele simptome ce semnalează apariţia unei răceli sau a unei
stări gripale, se recomandă folosirea unei doze de 70ml pe zi, în mai multe prize, timp de două sau
trei zile consecutiv, pentru a opri dezvoltarea agenţilor patogeni. Atenţie! Este absolut necesar să se
consume minimum 2,5l de apă pe zi pentru o eficienţă mai mare în eliminarea toxinelor.

Indicaţii: amenoree, amenoree psihică, amnezie, andropauză, anemie, anexită, anemie
megaloblastică, angină pectorală, angoasă, anorexie, anorexie psihică, anxietate, apendicită cronică,
arsuri, arteroscleroză, artralgii, artrită, artroză, astenie fizică, astenie musculară, astenie psihică,
atonie musculară, atripsie, atrofie musculară, boala fânului, boli infecţioase, bronşită, cataractă,
cefalee, cistită, colagenoze, colici intestinale, comoţie cerebrală (preventiv), confuzie mintală,
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constipaţie, convalescenţă, coxartroză, crampe musculare, decalcifiere osoasă, demineralizare,
depresie, dermită, eczemă, emfizem pulmonar, enterită, eripizel, escare, faringo-amigdalită, febră,
furuncul, gripă, gută, guturai, herpes, hipertensiune arterială, hipotonie musculară, hepatită
cronică, infarct miocardic (preventiv), infarct pulmonar (preventiv), infecţie cu escherichia coli (e.
coli), infecţie urinară, infecţii bacteriene cronice, inflamaţii, insolaţii, insomnie, insuficienţa
activităţii glandelor suprarenale, insuficienţă cardiacă cronică, insuficienţă renală cronică,
intervenţii chirurgicale (pre- şi postoperator), ipohondrie, iritabilitate psihică, keratită, labilitate
psiho-emoţională, laringită, leucocitoză, leucopenie, leucoree, litiază biliară, lumbago de cauză
artritică, mastită, menopauză, mialgii, micoză cutanată, miocardită, mononucleoză infecţioasă,
neurastenie, oreion, orjelet, orhită, panică, pareză, pericardită, pesimism, pioree alveolo-dentară,
plăgi (cicatrizare dificilă), pneumonie virală, polineuropatii, psoriazis, rahitism, ramolisment
cerebral, retard psihic, reumatism articular, rinofaringită, rinoree apoasă, rinoree purulentă,
rubeolă, rujeolă, scădere în greutate, scăderea imunităţii, scăderea memoriei (faza de prenescenţă),
schizofrenie, scleroză multiplă, senescenţă, sindrom Down, sinuzită cronică, spasmofilie, spondilită
ankilopoietică, stafilococie cutanată, sterilitate, stomatită, stres, susceptibilitate, tetanie, traheită,
tulburări ale reflexelor (diminuare), tulburări de atenţie, tulburări de digestie şi de absorbţie, tuse,
ulcer gastric şi duodenal, unghii deformate, uretrită, vaginită, varice, veruci, viroze, zona zoster.

Argentum+®25 Concentrat poate fi folosit şi în următoarele moduri:

    apă de gură;
    pentru îngrijirea cavităţii bucale (gargară);
    în inhalaţii;
    picături în ochi, nas, urechi;
    pulverizat pe arsuri sau plăgi (accelerează procesele de cicatrizare);
    în cosmetica de îngrijire a feţei şi a decolteului, ca tonic şi purificator al porilor pielii;
    pulverizat ca odorizant (pentru mirosurile neplăcute);
    pentru îngrijirea părului, a pielii şi a unghiilor;
    adăugat în apa de baie: 25ml/apa din cada plină pe jumatate (purificator al porilor pielii);
    băi de picioare şi băi de şezut: 10ml (le potenţează efectele);
    pentru întreţinerea igienei zonei intime. În spălături vaginale se foloseşte o cantitate de 5ml
Argentum+® Concentrat 25ppm. Se recomandă păstrarea soluţiei în zona respectivă 5-10 minute
pentru o absorbţie cât mai bună.
    clisme: se adaugă 10ml în soluţiile special pregătite;
    pulverizat după ras;
    în comprese sau cataplasme pentru o mai bună penetrare în ţesuturi a principiilor active;
    pulverizat pe faţă, ochi, tâmple, ceafă, în stările de oboseală datorate lucrului prelungit în faţa
calculatorului;
    pulverizat local în cazul înţepăturilor de insecte;
    pulverizat pe toată suprafaţa afectată în cazul arsurilor solare, în paralel cu consumul intern (doza
şoc);
    pulverizare pe întreaga suprafaţă a corpului în caz de febră, în paralel cu consumul intern (doza
şoc).

Efectele secundare ale utilizării produsului Argentum+® Concentrat nu există. Acest produs nu este
toxic sau alergenic, nu afectează ficatul, rinichii sau alte organe ale corpului. Pericolul acumulării
particulelor de argint în organism nu există. Având dimensiuni nanometrice, acestea se elimină în
mod natural în trei zile. Nu creează fenomene de dependenţă sau obişnuinţă, fiind posibilă
administrarea de lungă durată. Ionii de argint (Ag+) nu interacţionează cu niciun medicament sau
remediu.

Argentum+®25 Concentrat este un supliment alimentar şi nu trebuie să înlocuiască o dietă variată
şi echilibrată.



Condiţii de păstrare: A se păstra la temperatura camerei, ferit de razele soarelui. Nu se păstrează în
frigider. A se feri de obiecte magnetice şi de surse de radiaţii GSM, deoarece produsul conţine ioni
de argint cu sarcină electrică pozitivă, care pot precipita.


