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Virgo-Cupru coloidal ionic 480 ml
ARGENTUM +

Ajuta la pigmentarea și protejarea pielii,
parului și unghiilor. Elasticizează ţesutul
conjunctiv. Alături de vitamina C, cuprul joacă un
rol esenţial în procesul de sinteză a colagenului.

Soluţie coloidală cu Ph bazic, bogată în ioni de cupru, în apă distilată şi structurată, recomandat
pentru afecţiuni feminine. Cuprul reglează funcțiile hipofizei, tiroidei, gonadelor, suprarenalelor și
pancreasului, este important in metabolismul fierului si catalizator in procesul de formare a
globulelor roșii, este anti-anemic, tonic pentru sistemul nervos.

Cupru este un oligoelement activ în organismul uman şi joacă un rol esenţial în procesul de sinteză
a colagenului. Deficitul de cupru duce la apariţia prematură a ridurilor şi a problemelor de inimă.
Reglează funcțiile hipofizei, tiroidei, gonadelor, suprarenalelor şi pancreasului. Este important în
metabolismul fierului şi catalizator în procesul de formare a globulelor roşii. Este antianemic şi tonic
pentru sistemul nervos. Ajută la pigmentarea şi protejarea pielii, elasticizează ţesutul conjunctiv.
Joacă un rol important în producerea energiei celulare. Ajută la menţinerea integrităţii tesutului
conjunctiv în inimă şi vasele sangvine, este necesar în metabolismul neurotransmiţătorilor
noradrenalina, epinefrina şi dopamina, participă la dezvoltatea şi menţinerea sistemului imunitar.
Este folosit în caz de artrite şi infecţii. Este un bun antiinflamator, stimulează procesul metabolic
general. Sporeşte procesul de refacere a ulceraţiilor şi rănilor.

Produsul este testat microbiotic si chimic, nu contine nitrati, saruri, conservanti, aditivi, stabilizatori,
etc. Utilizarea lui Virgo in doza recomandata nu prezinta risc de supradozaj, nu este daunator pentru
organism, nu are efecte secundare si nu interactioneaza cu medicamentele.

Compozitie: Particule nanometrice de cupru (de puritate 99.9%), apa distilata si structurata (de
puritate <1µS/Cm).

Actiune: Tonica, remineralizanta.

Mod de administrare: Se recomanda administrarea zilnica a doua doze de 10 ml fiecare, dimineata
si seara, de preferinta inainte de mese. Pentru un efect sporit, pastrati doza recomandata timp de
1-3 minute in cavitatea bucala.

Conditii de pastrare: A se pastra la temperatura camerei, ferit de razele soarelui. Nu se pastreaza
in frigider. A se feri de obiecte magnetice si de surse de radiatii GSM, deoarece produsul contine
ioni de argint cu sarcina electrica pozitiva, care pot precipita.
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