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Z eolit klinoptilolit je sasvim prirodna netoksična supstanca 
koja se u potpunosti izbacuje iz organizma. Ne može 

se predozirati, niti izazvati neželjene efekte. U organizmu 
aktivno deluje 4-6 sati. 

Preventivna uPotreba
•	3-5 grama dnevno (jedna 

kašičica – priložena uz 
preparat, u 2 dl vode). 
•	Dnevna doza se može povećati, 

pa i udvostručiti (6-10 grama) i 
može se rasporediti u dva ili tri 
uzimanja tokom dana, najbolje 
pola sata pre obroka.
•	Kada se uzima zeolit, 

preporučuje se što veći unos 
tečnosti tokom dana (dva litra i 
više).

DetoKSiKaCiJa teLa – 
uklanja teške metale, pesticide, 
mikotoksine, naročito se dobro 
odražava na funkcionisanje 
nervnog sistema, čak i kod osoba 
koje boluju od Alchajmerove bolesti, autizma ili demencije

SnaŽan antioKSiDanS – inaktivira veliku količinu 
slobodnih radikala i tako štiti organizam od preranog 

starenja, što se posebno odražava na nervni, 
kardiovaskularni i hormonski sistem

oDrŽava nivo PH – između 7,35 i 7,45, što 
je optimalno za efikasnu odbranu nervnih i ćelija 

imunološkog sistema

PuDer za KoŽu - delotvoran kod lečenja 
herpesa, smanjuje otok i bol kod opekotina i 
ujeda insekata, pospešuje zarastanje rana i 
sprečava širenje gljivica, bakterija i virusa
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Зеолити се у 
природи 
налазе 

у вулканским 
стенама и 
океанима, а 
њихову структуру 
чини кристална 
решетка са 
изменљивим јонима 
калијума, натријума, кал-
цијума и магнезијума. Они 
се отпуштају у организму, 
а штетни и токсични јони 
олова, живе, кадмијума, 
арсена и цезијума заузимају 
њихово место и тако се изба-
цују из организма. 

Након њиховог 
одстрањивања, на ред долазе 
и пестициди, микотоксини 
(најпознатији је афлатоксин) 
и хербициди, па се по-
сле чишћења успоставља 
равнотежа у организму и он 
правилније функционише. 

Зеолит клиноптилолит 
је потпуно природна, 
нетоксична супстанца, 
без нуспојава, која се у 
потпуности избацује из 
организма. Не изазива ника-

кве нежељене 
ефекте, а на-

кон узима-
ња активно 
делује четири 
до шест сати.

У литератури 
постоји значајан 

број података, чак 
и клиничких студија, 

које потврђују оправданост 
коришћења зеолита у 
медицинске сврхе, не само у 
превенцији, већ и у лечењу 
бројних болести.

Даме ће сигурно за-
нимати деловање зеолит 
клиноптилолит пудера за кожу 
који помаже у затезању коже 
и смањивању бора. Пудер 
је делотворан и код лечења 
херпеса, регулисања знојења 
и уклањања непријатних 
мириса ногу, а у летњем 
периоду корисно је знати 
да смањује оток и бол код 
опекотина и уједа инсеката. 
Доказано је да поспешује 
зарастање рана и спречава 
ширење гљивица, бактерија 
и вируса. 

зеолит негује кожу
Чудотворни минерал, осим што помаже 
имуном систему и виталним органима, 
умногоме доприноси смањивању бора, ле-
чењу херпеса и зарастању рана
Пише: ИВАНА ЛАБОВИЋ

Користи од обиља минерала у 
природном зеолиту:

Не изазива ни-
какве нежељене 
ефекте, а након 

узимања активно 
делује четири до 

шест сати

n Омогућава јетри да увек има неопходан спектар ензима 
за пречишћавање штетних супстанци (детоксикацију).
n Магнет је за токсичне елементе – тешке метале, 

пестициде и слободне радикале. 
n Активира одбамбени механизам организма и бори се 

против болести изазваних отровима који се акумулирају 
у цревима (лоша пробава, горушица, пролив, затвор и 
паразити). 
n Увећава апсорпцију минерала и других састојака хране, 

изазивајући пораст енергије и емоционално задовољство.
n Потпомаже разлагање песка и камена у бубрегу, а дело-

творан је и код остеопорозе и реуматског артритиса.
n Помаже у неутралисању алергена из хране, пића и 

окружења, као и снижавању шећера у крви и нивоа липида 
(триглицерида и холестерола).
n Делотворан је при редукцији рефлукса желудачне 

киселине, регулисању варења и пробаве.
n Помаже у сузбијању вирусних, бактеријских и гљивичних 

инфекција, регулише ритам спавања и подстиче лучење 
серотонина – „хормона среће“. 


