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Bliss-Aur, cupru, magneziu si
argint coloidal 20ppm 480 ml
ARGENTUM +

Aurul coloidal  stimulează secreţia glandelor
pituitare şi pineale, echilibrează activitatea
neuronală din cele două emisfere cerebrale. Elimină
stresul, anxietatea şi stările depresive. Dinamizează
voinţa şi reduce dependenţele psihice. Fiind un
excelent afrodiziac, creşte sex-apeall-ul şi
magnetismul erotic. Rol esenţial în tonifierea inimii.
Este revitalizant, armonizator şi rejuvenant.

Cuprul coloidal reglează funcţiile 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 şi a părului,
elasticizează ţesutul conjunctiv. Alături de vitamina C, cuprul joacă un rol esenţial în procesul de
sinteză a colagenului.

Magneziul coloidal elimina hiperemotivitatea, timiditatea excesivă, tracul. înlătură neliniştea şi
excitabilitatea nervoasă crescută. Favorizează sinteza insulinei. Este esenţial în atenuarea
sindromului premenstrual. Regenerează pielea, unghiile şi părul.

Argintul coloidal ionic, în cest amestec, este un purificator general al organismului, un stimulant
şi echilibrant al sistemului imunitar, cu rol antiinflamator şi antiinfecţios. Actionează preponderent
în celula nervoasă şi în glandele endocrine, în special cele genitale.

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 un minut în cavitatea bucală.

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

Compozitie: Particule nanometrice şi ioni de aur, argint, cupru si magneziu (de puritate 99.9%),
apă distilată şi structurată (de puritate <0,1µS/Cm).

Conditii de păstrare: A se menţine la temperatura camerei, ferit de razele soarelui. Nu se
pastrează în frigider. A se feri de obiecte magnetice.
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