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Link do produktu: https://sklep.adcreator.pl/biolit-mumio-altajskie-60-g-p-33.html

BIOLIT Mumio Ałtajskie, 60 g
Cena

307,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

BIO-013

Kod producenta

170577

Producent

Biolit

Opis produktu
Mumio Ałtajskie
Produkt składa się w 100% z oczyszczonego woskowca mumio, charakteryzującego się barwą brązowobrunatną. Pozyskany w
wydzielonych ałtajskich górskich jaskiniach, stanowi żywiczną elastyczną masę, odznaczającą się przyjemnym specyficznym
zapachem i gorzkim smakiem.

Mumio używane było już od tysięcy lat przez tradycyjnych systemy medycyny indyjskiej jako adaptogen oraz w celu
przywrócenia młodzieńczego wigoru, samopoczucia i wyglądu (tzw. rejuvenator). W publikacjach o mumio podkreśla
się zawartość licznych mikroelementów oraz substancji organicznych, wśród których można wymienić w szczególności kwasy
huminowe, a przede wszystkim kwas fulwowy.
Tworzenie się mumio – w aspekcie geologicznym – przypisywane jest procesom naturalnego przekształcania organicznego
niektórych roślin leczniczych zawierających flawony, odbywający się przez długi okres czasu w specyficznych warunkach
miejscowej przyrody skalnej.

DZIAŁANIE

Właściwości do stosowania
oraz wspomagania:
podnosi (wzmacnia) poziom energii życiowej;
zwiększa kondycję oraz wydolność fizyczną;
ma pozytywny wpływ na układ nerwowy – poprawia pamięć, zdolności uczenia się i koncentrację, ma działanie
neuroprotekcyjne (ochrona neuronów przed procesami degeneracyjnymi);
poprawia odporność na stres i zmniejsza stany lękowe;
ma funkcję odżywiania komórek oraz wspiera procesy regeneracji tkanek;
podnosi naturalną odporność (immunomodulator);
spowalnia (hamuje) procesy starzenia się organizmu;
ma funkcję pobudzającą tworzenie się tkanki kostnej;
reguluje poziom glukozy we krwi oraz sprzyja jego prawidłowemu utrzymaniu
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WSKAZANIA

Mumio zaleca się przy:
chronicznym zmęczeniu psychicznym lub fizycznym;
w stanach osłabienia organizmu;
w okresie rekonwalescencji;
w okresie wypalenia (wyczerpania) intelektualnego;
podczas napięcia nerwowego oraz zwiększonego stresu;
w stanach wzmożonej codziennej koncentracji;
w prowadzeniu aktywnego trybu życia;
podczas czynnej lub intensywnej aktywności fizycznej;
podczas częstych podróży.

SKŁAD
Zawartość składników, które wykazują efekty fizjologiczne w dziennej porcji produktu – 400 mg: mumio Asphaltum – 400
mg

Składniki: woskowiec mumio Asphaltum (Shilajit), oczyszczony.

DAWKOWANIE
Zalecane spożycie: niewielki fragment produktu wielkości 1/2 ziarna grochu pobrać końcówką łyżeczki.
Spożywać 2x dziennie około pół godziny przed jedzeniem lub 2. godziny po posiłku.
W celu łatwiejszego spożycia należy substancję rozpuścić w 100 ml płynu około 10-12 godzin przed spożyciem.
Mumio spożywać regularnie przez 4 tygodnie, potem zrobić przerwę na dwa tygodnie, a następnie – dla spodziewanej
skuteczności – powtórzyć spożycie prze kolejny miesiąc (4 tygodnie).
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