Oral Chelate – doustna Chelatacja
To wspaniały suplement diety, zawierający unikalny zestaw witamin, minerałów oraz innych
mikroelementów pomagających utrzymacorganizm w zdrowiu. Ponadto zawiera składnik chelatujący –
EDTA, który bardzo skutecznie pomaga w usuwaniu osadu z tętnic.
Czynniki chelatonowe to substancje, które chemicznie wiążą sie z metalami, zbędnymi minerałami lub
chemicznymi toksynami obecnymi w ustroju. Czynnik chelatonowy EDTA przechwytuje jon minerału lub
metalu i „wyprowadza” go z organizmu poprzez układ wydalania.
Stosowanie Oral Chelate ułatwia przepływ tlenu oraz składników odżywczych do wszystkich obszarów
naszego organizmu. Pomaga redukować i zapobiega tworzeniu osadów związanych ze stwardnieniem
tętnic. Wspomaga pracę gruczołów dokrewnych. Wspomaga utrzymanie odpowiedniego zaopatrzenia
w składniki odżywcze. Wspiera organizm, w utrzymywaniu stałego i odpowiedniego zaopatrzenia całego
ciała w krew bogatą w tlen. Wspiera tworzenie się i wydajność krwi, a także regenerację ścianek naczyń
krwionośnych. Wspiera pracę serca, napięcie mięśniowe i napięcie jelitowe.
EDTA nigdy nie ulega rozkładowi w organiźmie. Wnika do niego i zostaje usuniety jako EDTA.
Zawarte w Oral Chelate minerały i mikroelementy (m. In. Magnez, bori selen) są w organiźmie potrzebne
zaledwie w śladowych ilościach. Jednak ich brak może powodować poważne zaburzenia w
funkjonowaniu organizmu.
Kto powinien używać doustnej chelatacji? Każda osoba, chcąca uzupełnić dietę o niezbędne składniki
odżywcze oraz zapobiegać skutkom niedoborów witamin, minerałów oraz innych mikroelementów.
Doustnej chelatacji, można użyć:


do oczyszczania systemu krionośnego z toksycznych metali ciężkich oraz szkodliwych złogów
wapnia w tętnicach,



gdy chcemy rozrzedzić krew i zapobiegać powstawaniu skrzepów krwi, co zmniejsza ryzyko
zawału serca oraz udaru,



wspomóc swój organizm w obniżeniu ciśnienia krwi oraz poziomu cholesterolu,



do neutralizowania wolnych rodników, które są główną przyczyna arteriosklerozy, jak również
szybszemu procesowi starzenia, raka oraz artretyzmu.

ZALECANA PORCJA
1 tabletka dziennie, najlepiej podczas posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki dziennej.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-30 0C)
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić przed gorącem, światłem i wilgocią.
WYKAZ SKŁADNIKÓW
Witaminy: D, C, E, B6, B12, beta-karoten (prowitamina A), niacyna, kwas pantotenowy, tianina,
ryboflawina, kwas foliowy, biotyna.
Składniki mineralne: wapń, magnez, fosfor, cynk, potas, mangan, miedź, chrom, sód, bar, wanad.
Lizyna, L-arginina, EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy), glutation, selenometionina, błonnik, sól
sodowa karboksymetyloceluzy usieciowiona (substancja wypełniająca), stearynian magnezu (substancja
przeciwzbrylająca).
Suplement może być stosowany przez cukrzyków.
Suplement moze być stosowany przez wegan.
PRZECIWSKAZANIA
Kobiety w ciąży i planujące ciążę przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.
Suplement nie może stanowić substytutu zróżnicowanej diety. Przed zastosowaniem suplementu
skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
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