Koloidní minerály jsou směsí makro a mikročástic minerálů, jsou vhodné pro správný
rozvoj a fungování organismu. Díky své tekuté formě, jsou velmi dobře vstřebatelné,
v násobně větších dávkách než minerály, np. ve formě tablet.
Látky obsažené v koloidních minerálech přispívají k udržení normálního stavu nehtů,
vlasů, k normální funkci imunitního systému a stavu pokožky, normální činnosti nervové
soustavy a k ochraně buněk před oxidačním stresem.
Nezapomeňte, že zdravý způsob života a vyvážená strava zajišťují řádné fungování organismu
a dobrou kondici.
Dávkování: Dospělí: 5 ml (1 lžička) 3x denně. Dle přilozené odměrky. Případná usazenina
je přirozená. Před použitím protřepat. Doporučujeme rozředit v 200 ml vody.
Upozornění: Nepřesahovat doporučenou denní dávku. Není určeno jako náhrada pestré
stravy. Produkt je určen pouze dospělým. Nevhodné pro osoby alergické (přecitlivělé)
na některou z látek ve složení produktu. Není určeno těhotným a kojícím ženám. Výrobek
je vhodný pro vegetariány a vegany.
Číslo výrobnej šarže a minimálna trvanlivosť uvedená na uzávere.
Číslo výrobní šarže a minimální trvanlivost uvedená na víčku.
Skladování: Ukládejte mimo dosah dětí. Nezmrazovat! Po otevření skladovat v ledničce.
Chraňte před přímým slunečním světlem.
Skladovanie: Skladovať mimo dosahu detí. Chrániť pred priamym slnečným žiarením.
Po otvorení skladovať v chladničke, nie viac ako 2 mesiace. Nezmrazovať!
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Výživový doplnok je zmesou makro a mikročastíc minerálov, ktoré organizmus potrebuje
k správnemu fungovaniu. Vďaka svojej tekutej forme sú veľmi dobre vstrebávané, z 98% tj
až dvadsať krát vo väčších dávkach než minerály v tuhom stave.
Zloženie minerálov prispieva k udržaniu zdravých nechtov (zinok, selén), vlasov (zinok,
meď, selén), normálnej funkcii imunitného systému (zinok, železo, meď, selén) , stavu
pokožky (zinok, jód), normálnej činnosti nervovej sústavy (meď, jód) a k ochrane buniek
pred oxidačným stresom (zinok. meď, selén).
Nezabúdajte, že zdravý spôsob života a vyvážená strava zaisťujú riadne fungovanie
organizmu a dobrú kondíciu.
Dávkovanie: Dospelí: 5 ml 3x denne. Podľa priloženej odmerky. Prípadná usadenina
je prirodzená. Pred použitím pretrepať. Odporúčame rozriediť v 200ml vody.
Upozornenie: Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy.
Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Nevhodné pre deti, tehotné
a dojčiace ženy. Nevhodné pre osoby alergické (precitlivené) na niektorú z látok, uvedených
v zložení produktu. Vhodné pre vegetariánov a vegánov.
Zloženie/Složení (v prepočte na dennú dávku/v přepočtu na denní dávku – 15
ml): Aktívne zložky: Zinok (síran zinočnatý heptahydrát) 4,5mg / 45 % *; Železo (síran
železnatý) 4,25mg / 30,32 % *; Meď (síran meďnatý) 0,45 mg / 45 % *; Jód (jodičnan
sodný) 78,00µg / 50% *; Selén (Seleničitan sodný pentahydrát) 22,20µg / 40,36% *;
Molybden (Molibdenan sodný dihydrát) 19,50µg / 39 % *; Ostatné zložky: voda, CO2.
* NRV – % denný referenčný príjem minerálnych látok / % referenční hodnoty příjmu.

