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Electronum-Platina,aur si argint
coloidal 20ppm 480 ml
ARGENTUM +

În plus faţă de produsul Elixirium (amestec omogen
de Aur şi Argint), prin adăugarea Platinei produsul
capătă valenţe noi, fiind antistres, antidepresiv,
anxiolitic, cardiotonic, dezobstruant,
imunostimulator, nervin, regenerant endocrin şi
reintineritor. În această combinaţie, acţiunea
potenţatoare a argintului face ca efectele aurului şi
ale platinei să fie resimţite imediat şi mult mai
eficient decât dacă ar fi luate separat. 

Efectul purificator la nivel energetic se resimte în toată fiinţa, cu predilecţie în zona capului şi a
inimii.

Combinaţia aurului cu argintul tonifică structura fizică conferindu-i vigoare, regenerează şi
revitalizează întregul organism, conferă longevitate, întăreşte structura bioenergetică, rafinează
trăirile emoţionale, ajută la diminuarea traumelor afective (prin rafinarea trăirilor şi prin întelegere
superioară), îmbunătăţeşte memoria, creşte IQ (coeficientul de inteligenţă) şi EQ (coeficientul de
inteligenţă emoţională), amplifică luciditatea, acuitatea perceptuală şi claritatea mintală, favorizează
meditaţia. Excelent în tratamentele de purificarea a limfei, a sângelui şi a zonei intime. Redă tonusul
şi vitalitatea organismului. Creşterea magnetismului la niveul privirii este primul semn remarcat în
procesul de rejuvenare.

Mod de administrare: Se recomandă administrarea zilnică a două doze a câte 10 ml fiecare,
dimineaţa şi seara, de preferinţă înainte de mese. Pentru un efect sporit, păstraţi doza recomandată
timp de 1-3 minute în cavitatea bucală.

Condiţii de păstrare: A se păstra la temperatura camerei, ferit de razele soarelui. A se feri de
obiecte magnetice deoarece produsul conţine ioni de argint cu sarcină electrică pozitivă, care pot
precipita.

Produsul este testat microbiotic şi chimic, nu contine nitraţi, săruri, conservanţi, aditivi, stabilizatori,
etc. Utilizarea produsului în doza recomandată nu prezintă risc de supradozaj, Electronum nefiind
dăunător pentru organism, nu are efecte secundare şi nu interacţionează cu medicamentele.

Compozitie: Particole nanometrice de aur, platină şi argint (de puritate 99.9%), apă distilată şi
structurată (de puritate <1µS/Cm).
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