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Fortis-Aur, magneziu, zinc si argint
coloidal 20ppm 240 ml
ARGENTUM +

Combinația Zinc-Magneziu susține efortul de
lungă durată aducând în organism un aport
extraordinar de energie. Aurul are un dublu rol, este
tonic cardiac. Cardio-ul este un aspect esențial în
activitatea intensă, de lungă durată. Se diminuează
șansele apariției sindromului post-efort și secreția
“exagerată” de prolactină, amestecul reducând
considerabil senzațiile dureroase ce apar la nivel
muscular. Argintul joacă un rol important în
regenerarea rapidă a trupului, în cazul efortului fizic
al fibrelor musculare şi elimină rapid toxinele

cumulate în timpul arderilor. Vine cu un aport energetic deosebit.

Aurul coloidal îmbunătățește starea generală de vitalitate, normalizează producerea peptidelor
(hormonilor, neurotransmițătorilor), are efect neîntineritor, tonifiază inima, stimulează producerea
hematiilor. Câteva dintre beneficiile cele mai des enumerate în cazul utilizării aurului sunt: scăderea
rapidă a stresului, anxietății, a stărilor depresive. Aurul este bun la refacerea organelor slăbite.
Dinamizează voința, crește coeficientul de inteligență (până la 20 unități pe scara Stanford-Binet) şi
ajută la disiparea în scurt timp a stării agitație urmată de instalarea unei stării de bine în general.
Este un bun afrodiziac, crește libidoul aducând şi un plus de charismă şi sex-appeal. Asupra inimii
aurul este eficient în: echilibrarea funcției cardiace în general, tonifierea miocardului, reglarea
ritmului cardiac şi a tensiunii arteriale, reglarea fluxului sanguin, diminuarea cardiomiopatiei şi a
insuficienței cardiace. Aurul este utilizat în medicina modernă pentru asigurarea unei stări de
sănătate cât mai bună a articulațiilor, mai ales în boli grave cum ar fi artrita reumatoidă.

Zincul este un mineral important pentru organism, în mai multe moduri. Zincul menține sistemul
imunitar puternic, ajuta la vindecarea rănilor și sprijină creșterea normală. Zincul ajută la lupta
împotriva infecțiilor şi la vindecarea rănilor. Zincul, aplicat topic, este utilizat pentru a trata erupții
cutanate și iritațiile pielii. S-a arătat că zincul este bun și în cazuri de ulcere, acnee, anemie. În plus,
zincul a fost studiat ca un tratament pentru herpes, colesterol ridicat, artrită reumatoidă, HIV, și
multe altele.

Zincul ajută la buna funcționare a glandelor endocrine (hipofiza, tiroida, pancreasul, timusul și, mai
ales, a glandelor genitale care produc testosteron, la bărbați și estrogen, la femei). Crește libidoul și
potența sexuală, ajută la creșterea și dezvoltarea armonioasă a organelor reproducătoare, protejează
pielea împotriva îmbătrânirii, stimulează creșterea și pigmentarea părului. Crește tonusul muscular
şi stimulează contracția musculară. Echilibrează sistemul nervos vegetativ și sistemul nervos
central, conferind o foarte bună bază minerală a controlului de sine. Conferă dinamism şi tonus
energetic.

Magneziu coloidal elimină hiperemotivitatea, timiditatea excesivă, tracul. Înlătură neliniștea și
excitabilitatea nervoasă crescută. Favorizează sinteza insulinei. Este esențial în atenuarea
sindromului pre-menstrual. Regenerează pielea, unghiile și părul. Magneziu este de asemenea folosit
ca un laxativ pentru constipație și pentru prepararea intestinului pentru proceduri chirurgicale sau
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diagnostice. Este, de asemenea, utilizat ca un antiacid pentru indigestie acidă. Magneziu este folosit
pentru boli ale inimii și vaselor de sânge, inclusiv dureri în piept, bătăi neregulate ale inimii,
tensiune arterială ridicată, un nivel ridicat de colesterol „rău” (numit şi concentrație slabă de lipo-
proteine), nivel scăzut de colesterol „bun” (numit și concentrație ridicată de lipo-proteine), boli de
valve cardiace (prolaps de valvă mitrală) și atac de cord. Magneziul mai este utilizat în pentru
tratarea deficitului de atenție, anxietății, sindromul de oboseală cronică, boala Lyme, fibro-mialgie,
crampe musculare în timpul sarcinii, diabet, pietre la rinichi, dureri de cap (migrene), osteoporoză,
sindromul pre-menstrual (PMS), în caz rău de mașină/mare/altitudine, incontinență urinară,
sindromul picioarelor neliniștite, astm, febra fânului, scleroză multiplă, şi pentru a preveni pierderea
auzului.

Argintul coloidal ionic, în acest amestec, este un purificator general al organismului, un stimulant
şi echilibrant al sistemului imunitar, cu rol antiinflamator și antiinfecțios. Acționează preponderent
ca un revigorant şi regenerant celular, ajutând arderile şi oxigenarea la nivel celular.

Din punct de vedere psihic, folosirea produsului FORTIS™ generează un tonus general foarte bun, o
capacitate superioară de control a stresului, atât în eforturile fizice extenuante cât şi în eforturile
intelectuale. Generează dinamism, entuziasm. Ridică moralul și elimină inerția. Recomandat celor
care se mobilizează greu să acționeze și care nu duc lucrurile bun sfârșit.

Mod de administrare: Se recomandă administrarea zilnică a două doze a câte 10 ml fiecare,
dimineața şi seara, de preferință înainte de mese. Pentru un efect sporit, păstrați doza recomandată
timp de un minut în cavitatea bucală.

Produsul este testat micro-biotic și chimic, este 100% natural. Utilizarea lui Fortis în doza
recomandată nu prezintă risc de supradozaj, nu este dăunător pentru organism, nu are efecte
secundare şi nu interacționează cu medicamentele.

Compoziție: Particule nanometrice de aur, argint, magneziu şi zinc (de puritate 99.9%), apă distilată
şi structurată (<1µS/Cm).

Condiții de păstrare: A se menține la temperatura camerei, ferit de razele soarelui. Nu se păstrează
în frigider. A se feri de obiecte magnetice.


