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Introducere

Zeolitul lichid imbogatit cu DHQ reprezintă tratamentul alternativ, terapia naturala eficienta, sau pur si simplu, medicamentul
homeopat foarte eficient in combaterea inmultirii celulelor canceroase, eliminarea de metale grele precum si in tratarea
diverselor afectiuni grave. Zeolitul lichid imbogatit cu dihidroquercetin (DHQ) ajuta organismul la detoxifiere si imbunatateste
alcalinitatea acestuia, iar odata intrat in interiorul celulei canceroase, distruge in totalitate nucleul. Efectele binefacatoare ale
Zeolitului lichid imbogatit cu DHQ sunt cunoscute de mii de ani de catre medicina homeopata traditionala indiana, medicina
chineza si medicina populara rusa.

Zeolitul lichid imbogatit cu DHQ reprezinta un produs sigur si natural, capabil sa stopeze cancerul si evolutia sa, si este
recomandat tratamentul cu acesta in multe forma de cancer, intoxicatie cu metale grele, intoxicatia cu xenoestrogeni, intoxicatia
cu pesticide, iradiere, gastrita hiper acida, autism, etc .
Echipa Zeoliti va prezinta aceasta brosura in scop informativ si educativ. Echipa Zeoliti intotdeauna va recomanda sa consultati
medicul specialist in orice problema de sanatate pe care o aveti, pentru a beneficia de sfaturi medicale pertinente.
Utilizarea alternativelor la medicina alopata este din ce in ce mai cautata in secolul in care traim. De exemplu, Zeolit lichid
imbogatit cu DHQ, ajuta la eliminarea toxinelor si a metalelor grele din organism, si impreuna cu un produs puternic pentru
oxigenare celulara precum OxyDHQ, poate constitui un tratament foarte eficient.
In timpul acestui proces, eliberarea de oxigen liber si de hidrogen va ajuta la stabilizarea elementelor toxice din organism prin
legaturi polare si prin încarcare electrica. Toxinele devin apoi solubile si pot fi eliminate mai usor de catre organism si astfel, dati
un impuls propriului sistem imunitar pentru a incepe sa atace singur celulele straine. De asemenea, puteti adauga un puternic
adjuvant nutritional pentru a permite o absorbtie mai usoara a vitaminelor, mineralelor si antioxidantilor, pentru a consolida in
continuare motorul de lupta cu care este inzestrat propriul nostru organism.
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Ce este Zeolitul?

Zeolitul este un mineral vulcanic, mai precis un aluminosilicat
incarcat negativ, ce atrage toxinele incarcate pozitiv (toate
toxinele sunt încarcate pozitiv), blocandu-le in structura sa de
forma unei custi. Incarcatura ionica se transforma intr-una
pozitiva atunci cand mineralul este incarcat cu toxinele pe care
le absoarbe. Celulele normale au o incarcatura neutra, in timp
ce, celulele canceroase au o incarcatura electrica negativa. Cu
alte cuvinte, moleculele de zeolit care devin pozitive ulterior
absortiei toxinelor, atrag in cele din urma celulele infestate.
Odata patruns in celula canceroasa, zeolitul o distruge. Partea
tri-metalica a zeolitului distruge nucleul celulei si citoplasma ei.
Unele celule sunt distruse in momentul în care citoplasma
explodeaza, altele in momentul in care peretele si membrana
cedeaza din cauza distrugerii nucleului. Datorita incarcaturii
ionice, zeolitul atrage doar celulele bolnave, fara sa afecteze in
vreun fel celulele sanatoase.
Sunt cunoscute mai multe tipuri de zeolit, cu diverse
intrebuintari. Acest lucru este foarte important de avut in vedere
atunci cand cititi si va documentati despre zeolit, pe internet sau
in literatura de specialitate. Forma de zeolit folosita in terapii si
continuta si de Zeolit lichid imbogatit cu DHQ este Clinoptilolitul.
Zeolitul natural se gaseste in peste 50 de structuri diferite si
peste 100 de tipuri sintetice. Tipul de zeolit banuit ca ar fi toxic
pentru organismul uman este denumit erionite, acesta
reprezentand o forma de fibre de zeolit, ce provine dintr-un
vulcan de pe platoul Anatolian din Turcia.

Zeolitul lichid ca forma de tratament pentru diverse afectiuni ce au la baza intoxicatia cu metale grele si toxine, a fost lansat cu
scopul de a veni in ajutorul bolnavilor sau a celor ce doresc sa-si imbunatateasca stilul de viata printr-un agent chelator de top.
Pana in momentul de fata, nu a fost raportat nici un caz de boala sau reactie adversa ca urmare a administrarii acestui supliment.
Zeolitul lichid imbogatit cu DHQ este fabricat in SUA, acest lucru reprezentand totodata o garantie a efectelor benefice asupra
organismului uman, avand in vedere strictetea cu care guvernul american permite vanzarea unor astfel de suplimente
alimentare. Produsul Zeolit lichid imbogatit cu DHQ este autorizat si in Romania, conform Normelor Europene.
Zeolit lichid imbogatit cu DHQ presupune o serie de procedee termo-mecanice si fizice pentru transformarea minereului de zeolit
in suspensie lichida, astfel, devenind zeolit lichid. In cazul zeolitului lichid, particulele sunt foarte fin micronizate si suspendate
apoi in lichid. Zeolitul lichid imbogatit cu DHQ este compus din particule nanometrice de zeolit curatate si suspendate in solutie cu
DHQ.
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Ce fel de zeolit se gaseste în
Zeolitul lichid imbogatit cu DHQ si cum
actioneaza acesta?
Tipul de zeolit utilizat in produsul numit Zeolit lichid imbogatit
cu DHQ se numeste clinoptilolit. Clinoptilolitul este doar unul
dintre cele peste 50 de feluri de zeolit natural care exista. Se
gaseste in pamant, si se extrage din mina. Intrucat
clinoptilolitul este un minereu care se gaseste in pamant,
acesta poate fi deja contaminat cu diverse toxine. Astfel, ar
putea fi contaminat cu mercur, plumb, arsenic, aluminiu,
erbicide, pesticide si orice alta substanta ce este prezenta in
apa de ploaie, aer sau in sol. Zeolitul trebuie purificat si
imbogatit cu minerale mai inainte de a fi folosit ca supliment in
tratarea de afectiuni. Va vom impartasi mai multe despre
procesul de purificare mai tarziu.
Retineti ca atunci cand zeolitul este extras din pamant,
acesta este contaminat din cauza sarcinii sale negative;
astfel, orice substanta nociva existenta in pamant sau in
apa, a fost captata in structura de cusca a zeolitului.
Prin urmare, ce face zeolitul mai exact?
Ei bine, Zeolitul absoarbe toate toxinele despre care am
amintit anterior. Zeolitul atrage moleculele cu sarcina
electrica opusa (ca un magnet) si apoi conduce toxinele
adanc in forma sa de fagure, blocandu-le ca intr-o cusca. In
concluzie, particulele de zeolit ajung in fluxul sanguin, dupa
care sunt excretate impreuna cu toate otravurile absorbite din
organismul dumneavoastra.

Marturii
“Ma numesc Maria si folosesc Zeolit Lichid imbogatit cu DHQ. Sunt perfect
constienta de riscurile la care sunt expusi copiii mei, in ziua de azi, mai cu
seama de gradul deosebit de ridicat de intoxicatie prin alimentatie, dar nu
exclud nici produsele de ingrijire corporala. Aceasta perspectiva m-a
determinat sa le administrez si lor Zeolit Lichid, nu inainte de ale face
analizele. Acum un an in urma am aflat ca unul dintre cei trei copii ai mei
sufera o intoxicatie cu metale grele.
Eu si familia mea locuim in mediu rural. Copiii (7, 9 si 13 ani) i-am nascut si
cresc aici, beneficiind de o alimentatia corespunzatoare bazata pe
produse bio, organice, de la noi din gospodarie, fara conservanti, ori aditivi
alimentari de origine industriala. Cel putin in teorie, copiii mei nu ar trebui
sa prezinte niveluri atat de ridicate de toxicitate in organism, fara o sursa
identificata. Analizele baiatului meu indicau niveluri de Aluminiu si Plumb
periculos de mari la nivelul firului de par (indicator al ritmului de
dezvoltare). Ulterior, am constatat la toti copiii acelesi simptome. Cum
ziceam mai devreme, mi-am supus copiii la o serie de analize inaintea si
dupa administrarea Zeolitului Lichid imbogatit cu DHQ. Medicii le-au
recoltat probe de par, saliva si urina. Fiecare proba a testat continutul de
Aluminiu, Mercur, Plumb, Arsenic si Cadmiu.
Rezultatele analizelor de dupa cura cu Zeolit sunt uimitoare. Ele
releva scaderea semnificativa a nivelurilor de metale grele, atenuarea
toxicitatii, schimbarea acidozei, dar si modificarea multor alti indicatori in
organism. Am aflat ca pentru a determina gradul de toxicitate din
organism, medicii au folosit formula de masurare a nivelului metalelor
aflate in fluidele din circulatie, precum saliva si apoi eliminate (urina). Dupa
administrarea curei cu Zeolit Lichid Imbogatit cu DHQ, metalele grele au
fost eliminate in proportie de 90% din organismul copiilor .”
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Cunoasteti care sunt consecintele unei
intoxicatii cu metale grele?
Printre acestea se numara: tulburari psihice, depresie,
halucinatii si delir, pierderea echilibrului in cazul
intoxicatiei cu mercur, iritabilitate, comportament
agresiv, suicidar, dificultati de somn, oboseala cronica,
slabiciune, stare de rau inexplicabila, scaderea rapida in
greutate, pierderea poftei de mancare, pierderea auzului,
sensibilitate la lumina si senzatii tactile diminuate in
cazul intoxicatiei cu arsenic etc.
In fiecare zi apare o alta stire despre toxinele existente in
mediul inconjurator si despre expunerea noastra la acestea.
Jucariile pentru copii sunt toxice din cauza prezentei
plumbului, biberoanele sunt nocive ca urmare a toxinelor ce
se scurg in lapte din materia prima folosita; oamenii care
traiesc o viata sanatoasa si au fost testati, au descoperit ca
detin un numar incredibil de toxine in fluxul lor sanguin. Un
studiu recent a aratat ca foarte multi oameni prezinta inca
niveluri de DDT in sange, o substanta care a fost interzisa cu
multi ani in urma.
Un alt studiu efectuat pe copiii nou-nascuti a demonstrat
existenta a aproximativ 300 de substante chimice in sangele
din cordonul ombilical! Cordonul ombilical reprezinta viata
unui copil, prin intermediul acestuia se aduce hrana de la
mama si totodata se elimina deseurile. Lichidul amniotic
scalda embrionul in cresterea sa, iar cordonul ombilical aduce
oxigen embrionului si totodata nutrienti, precum si o gama
uimitoare de substante toxice industriale.

Din cele aproximativ 300 de substante detectate in sangele
din cordonul ombilical, 180 cauzeaza cancer, iar 217 sunt
toxice atat pentru creier cat si pentru sistemul nervos si
cauzeaza defecte la nasterea fatului.
Concluzionand, putem afirma ca toti oamenii de la mic la mare
au nevoie de suplimente pe baza de zeolit pentru eliminarea
metalelor grele si a toxinelor prezente in organism. Cel putin o
cura de Zeolit lichid imbogatit cu DHQ pe an este necesara
pentru a preveni aparitia unor boli grave determinate de
prezenta toxinelor si a metalelor grele in sange
Societatea se gaseste intr-o perioada de curenti convergenti:
apar noi date stiintifice cu privire la impactul produselor
chimice sintetice asupra sanatatii umane si a dezvoltarii;
ratele de boli cronice si dizabilitati par a fi in crestere;
reglementarea si gestionarea substantelor chimice
periculoase nu a reusit sa protejeze in mod adecvat sanatatea
publica; creste neincrederea publicului in ceea ce priveste
alimentele gasite pe rafturile magazinelor.Cele mai multe
produse existente in comert, sunt adevarate otravuri pentru
organismul nostru. Substantele ingerate pot cauza tulburari
de fertilitate, avorturi spontane, probleme de prostata si
testiculare, defecte la nastere, anumite tipuri de cancer,
slabirea sistemului imunitar. Curele pe baza de Zeolit lichid
imbogatit cu DHQ ne ajuta sa eliminam o mare parte din
aceste substante pe care independent de vointa noastra le
acumulam zi de zi in organism.

Marturii
„Ma numesc Valeriu (38 ani) si de 13 ani ma lupt cu oboseala cronica. Nu am un job foarte solicitant, dar nu reuseam sa-mi gasesc odihna.
Imaginati-va ca si dupa somn, ma simteam epuizat. Daca se punea problema de o plimbare de dupa-amiaza (cel mult 40 de minute), eram
nevoit sa-mi reorganizez orarul intregii zile, doar pentru asta, intrucat unul din efectele secundare ale acestei boli este febra musculara. A
doua zi ma trezeam cu senzatia ca am fost „lovit de camion”. De cand am inceput cura cu Zeolit, mi-am recapatat energia si pofta de viata.
Doar ca un exemplu va povestesc faptul ca miercurea trecuta mi-am petrecut-o ducand-o pe mama prin tot felul de vizite, pe la rude si
cunostinte, la amiaza am avut de livrat un colet la doua judete distanta si am condus cateva sute de km, iar seara m-am intors acasa. Doar
sofatul a presupus cel putin 5 ore de conducere continua si am reusit sa ma mentin activ si atunci, dar si dupa ce am ajuns acasa. Puterea de
concentrare de care dau dovada acum este uimitoare, am vlaga si pot munci din nou la capacitate maxima. ”
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Afectiuni tratabile cu ajutorul zeolitului

Intoxicatia cu metale grele
– are in vedere plumbul, manganul, mercurul, cadmiul etc. care ajung in organismul nostru ca urmare a poluarii apei, aerului si
alimentelor. Studiile efectuate pe esantioane reprezentative de europeni si americani arata ca in organismele a peste 25% dintre
noi, procentajul acestor metale grele este cu mult peste limita normala admisa. Iar consecintele intoxicatiei cu metale grele
conduc la aparitia unor boli din cele mai diverse, de la cele ale sistemului nervos, pana cele de metabolism sau tumorale.
Pentru prevenirea acestor afectiuni se recomanda cura cu zeolit, pe o perioada de minim 60 de zile, urmand a se administra cate
14 picaturi zeolit lichid pe zi. Zeolitul este denumit de catre cercetartori si mineralul capcana pentru metale grele, deoarece
acesta scapa organismul de toxine, prinzandu-le in structura sa moleculara, pentru ca apoi sa le elimine prin scaun.

Intoxicatia cu pesticide
- aceste substante nocive, pesticidele, ajung in organismul nostru in primul rand prin hrana pe care o consumam zilnic. Mai ales
in Romania, unde in ultimul deceniu s-au importat fara discernamant si fara scrupule, legume, fructe si carne imbibate cu
pesticide, provenite din tari non-UE, unde nu sunt respectate nici un fel de norme, intoxicatia cu pesticide reprezinta o problema
reala. Aceste substante chimice, folosite pentru cresterea productivitatii agricole, odata ajunse in organismul uman, produc in
scurt timp afectiuni alergice, scad imunitatea, cresc riscul de afectiuni tumorale.
Tratamentul cu zeolit, administrat in proportie de 14 picaturi de zeolit lichid de 3 ori pe zi, in cure de cate 30 de zile, urmate de 10
zile pauza, reprezinta un mijloc de interventie rapid, eficient, dar insa nu suficient. Pe timpul curei cu zeolit lichid, cat si dupa
aceasta, este absolut necesar ca si alimentatia sa fie cat mai curata, consumandu-se fie hrana certificata biologic, care se
gaseste si la noi in tara, fie alimente din mica agricultura autohtona, unde invazia de chimicale inca este foarte limitata.

Intoxicatie cu xenoestrogeni
– xenoestrogen este un cuvant compus, provenind din grecescul xenos, adica strain si estrogen, adica hormon feminin, fiind
vorba asadar de hormoni feminini straini ajunsi in organismul uman. Acesti hormoni sunt cu totii sintetici si provin din:
concentratele cu care sunt dopate animalele in crescatorii, pesticidele cu care sunt tratate culturile agricole, anticonceptionalele
de toate felurile, produsele cosmetice ce contin conservanti si alti agenti chimici de sinteza, plasticul din peturi si din diferitele
vase in care se depoziteaza apa sau hrana. Xenoestrogenii au fost identificati drept o sursa majora de aparitie a sterilitatii la
femei si barbati, explicand in buna masura explozia de cazuri de infertilitate din ultimele doua decenii. Si acesti xenoestrogeni pot
fi eliminati cu ajutorul zeolitului.
Se tin cure de zeolit cu o durata de 90 de zile, timp in care se administreaza cate 21 de picaturi de 3 ori pe zi de zeolit lichid.
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Iradiere
– intr-un studiu de medicina experimentala, facut la un institut de cercetari din Cehia, in 1995, animalele de experienta, intoxicate
in prealabil cu cesiu radioactiv, au fost impartite in doua loturi: cele din primul lot au fost tratate cu zeolit, in timp ce animalele din
lotul martor au fost hranite normal. La masuratorile facute la o saptamana, la doua saptamani si la sase saptamani dupa
inceperea experimentului, s-a remarcat la animalele din lotul tratat cu zeolit ca eliminarea cesiului radioactiv a fost de doua ori
mai rapida decat la lotul martor. Ca atare, zeolitul este, cel putin pana in prezent, cel mai eficient remediu pentru decontaminarea
radioactiva a organismului.
Administrarea de zeolit normalizeaza flora bacteriana a intestinului, ajuta organismul sa lupte cu virozele care ataca tubul
digestiv, reduce inflamatia la nivelul intestinului, reduce volumul si fetiditatea gazelor. Se tin cure de 14 zile timp in care se
administreaza 21 - 28 de picaturi de zeolit lichid.

Gastrita hiper acida si ulcer gastric
– la multi pacienti cu hipersecretie acida sau cu mucoasa gastrica lezata, administrarea de zeolit a ameliorat clar simptomele
dureroase. Zeolitul normalizeaza secretiile digestive, are un efect benefic asupra tesuturilor epiteliale care protejeaza stomacul,
mecanismul prin care produc aceste efecte terapeutice nefiind pe deplin explicat.
Cert este ca un tratament de 2-4 saptamani, timp in care se iau 14-28 de picaturi de zeolit lichid de 3 ori pe zi, are de multe ori un
efect benefic in aceste afectiuni. Rezultate bune s-au obtinut chiar si cu administrarea in timpul crizelor de gastrita, in multe cazuri
zeolitul ajutand la ameliorarea durerii.

Deficiente imunitare
– intr-un studiu facut intr-o policlinica particulara din Germania, unui numar de 61 de pacienti le-au fost administrate cate 3,6
grame (adica 6 capsule a cate 600 de miligrame) de zeolit, vreme 6-8 saptamani. Analizele facute dupa si in timpul acestui
tratament au obiectivat ca administrarea de zeolit duce la cresterea productiei de celule ale sistemului imunitar (limfocite si
macrofage) si la cresterea rezistentei organismului la infectii. Mai mult, la nici unul dintre pacienti nu s-a constatat vreun efect
advers in urma tratamentului cu zeolit. Acest studiu clinic este completat de cercetarile de laborator facute in Croatia, care au
aratat ca administrarea de zeolit ajuta si la cresterea numarului de anticorpi, care sunt armele chimice cu care lupta sistemul
imunitar impotriva infectiilor si a proliferarii celulelor canceroase.
Folositi 21-28 de picaturi zeolit lichid de 3 ori pe zi timp de 8 saptamani.

Infertilitate la barbati
– dezintoxicarea facuta prin administrarea zeolitului este o foarte buna premiza pentru tratarea sterilitatii masculine. Aceasta,
deoarece cel mai adesea sterilitatea aparuta la barbati este rezultatul dezechilibrelor hormonale care apar pe fondul intoxicarii
organismului cu substante cum ar fi xenoestrogenii, metalele grele, pesticidele, unii aditivi alimentari etc. Zeolitul este poate cel
mai bun remediu pentru a scoate rapid toate aceste toxine din organism.
Se tin doua cure, a cate 90 de zile fiecare, timp in care se iau pentru rezultate rapide 30 de picaturi de zeolit lichid. Intre cele doua
cure se face o pauza de minimum 21 de zile.

Autism
– Mentionam posibila actiunea zeolitului in autism, in conditiile in care in ultimii ani tot mai multi parinti din Statele Unite (tara in
care aceasta boala este o preponderenta tot mai mare, datorita amplorii pe care a capatat-o) au observat transformari
extraordinare la copiii lor in urma curelor cu zeolit.
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La unii copii autisti, cu varsta de peste 4 ani, carora le-au fost administrate cate 1200-2400 miligrame de zeolit pe zi, in cure de 60
de zile, urmate de 30-60 de zile de pauza, s-au observat progrese importante.

Atentie, produsul trebuie folosit gradual!
bebelus -- 1 picatura/zi pana la 3 picaturi/zi
copil de 9 kg -- 2 picaturi/zi pana la 4 picaturi/zi
copil de 18 kg -- 3 picaturi/zi pana la 12 picaturi/zi
copil de 27 kg -- 3 picaturi/zi pana la 15 picaturi/zi
copil de 45 kg -- 3 picaturi/zi pana la 25 picaturi/zi
copil de 70 kg -- 3 picaturi/zi pana la 30 picaturi/zi -- necesar 1 si 1/2 sticlute / luna

Adjuvant in hepatita virala
– studiile de medicina experimentala au scos in evidenta faptul ca administrarea de zeolit are efecte protectoare hepatice,
incetinind evolutia hepatitei cronice. De asemenea, studiile de laborator asupra efectului antiviral al zeolitului sunt incurajatoare.
Sunt semnalate si cazuri clinice, de pacienti cu hepatita virala de tip C, care si-au ameliorat considerabil starea de sanatate, in
urma curelor repetate cu zeolit.
Se recomanda cura de 12 saptamani, timp in care se iau cate 21 de picaturi de 3 ori pe zi.

Adjuvant in infectiile virale
– studiile de laborator si de medicina experimentala au aratat atat o actiune antivirala directa a zeolitului (contra virusului
herpetic, virusurilor coxsackie, adenovirusurilor etc.), cat si o imbunatatire a imunitatii sub actiunea acestui mineral.
Se administreaza zilnic 21 de picaturi zeolit lichid, un tratament durand 60 de zile si fiind repetat dupa o pauza de minimum trei
saptamani.

Tratamente interne severe
Boala canceroasa
- administrarea zeolitului s-a dovedit a fi extrem de benefica pentru prevenirea bolii canceroase, dar si a bolilor tumorale in
general. Pentru aceasta capacitate de preventie, vinovata este in primul rand calitatea extraordinara a zeolitului de a scoate din
organism substantele cu potential cancerigen. Insa acelasi zeolit are si efect imunostimulator (ajutand organismul sa elimine din
start celulele maligne), precum si efecte antitumorale directe.
Pentru prevenirea cancerului se recomanda sa se urmeze cate doua cure pe an, ambele a cate 60 de zile, timp in care se
administreaza cate 30 picaturi de zeolit lichid de 6 ori pe zi.
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Cancer de prostata
- in studiile de medicina experimentala, tratamentele cu zeolit aplicate in tumorile maligne ale prostatei (adenocarcinoame) au
avut o eficienta extraordinara. In multe cazuri, administrarea zeolitului in mod repetat conduce la stoparea cresterii sau chiar la
remisia totala a tumorii. Unii cercetatori sunt de parere ca administrarea zeolitului activeaza o gena din ADN-ul celulei maligne,
gena care declanseaza moartea programata (apoptoza) a celulei maligne.
Se tin cure cu o durata de doua luni, timp in care se iau cate 30 de picaturi de zeolit lichid de 6 ori pe zi. Dupa cura cu zeolit se face
o pauza de 12-20 de zile, dupa care tratamentul se reia, in total putandu-se face sapte cure cu zeolit pe an.

Cancer de piele
– cel mai eficient tratament in combaterea cancerului de piele este tratamentul intern pe baza de zeolit concomitent cu cel extern
cu zeolit pudra dermatologica. Tatamentele interne cu zeolit si-au dovedit eficienta in mai multe forme de cancer al pielii
(carcinom cu celule bazale, carcinom cu celule scuamoase, melanom).
Se tin cure cu o durata de 90 de zile, timp in care se administreaza cate 30 de picaturi de zeolit lichid de 6 ori pe zi. Extern, se
aplica zeolit pudra dermatologica pe zonele afectate de doua ori pe zi.

Cancer pulmonar
– din pacate, studiile de medicina experimentala si clinice privind actiunea antitumorala a zeolitului in cancerul cu aceasta
localizare sunt inca in curs de desfasurare. Cert este, insa, ca in prezent sunt cunoscute foarte multe cazuri de pacienti care dupa
ce au urmat cure repetate cu zeolit au stopat cresterea sau au facut sa intre in remisie tumorile pulmonare.
Se administreaza cate 30 de picaturi de zeolit lichid de 6 ori pe zi. Este un tratament eficient si in cazul bolnavilor care au fumat,
zeolitul pudra detoxifianta ajutand la detoxifierea rapida a organismului.

Cancer bucal si faringian
– pentru a creste eficienta terapeutica a zeolitului lichid, se consuma si multe sucuri proaspete de legume (mai ales de morcov, de
patrunjel, de cartofi cruzi), sucuri de zarzavaturi (patrunjel, leustean, telina, frunze de morcov), cereale fierte si mixate (hrisca,
grau si ovaz, in special). O alimentatie corecta, cu un aport nutritiv suficient si care, pe de alta parte, sa poata fi ingerata si
asimilata de bolnav, este esentiala in boala canceroasa cu aceasta localizare.
Se urmeaza acelasi tratament cu zeolit ca si in cazul cancerului pulmonar.

Cancer la san
– studii de medicina experimentala efectuate in Croatia au aratat faptul ca administrarea zeolitului inhiba vascularizarea si
cresterea tumorilor mamare. Se pare ca zeolitul impiedica si receptionarea semnalelor de diviziune de catre celulele maligne,
care astfel sunt impiedicate sa se inmulteasca.
Se recomanda cura cu o durata de 2 luni, timp in care se administreaza intern, cate 30 de picaturi de zeolit lichid de 6 ori pe zi.

Cancerul, in general
– studiile despre efectele antitumorale ale zeolitului sunt in plina desfasurare, rezultate partiale aratand ca acest mineral este o
speranta si in tratarea cancerului intestinal, genital, precum si in leucemia acuta si in cea cronica.
Ca adjuvant contra acestor afectiuni se recomanda curele cu o durata de 60-90 de zile, timp in care se iau cate 30 de picaturi de 36 ori pe zi. De regula, intre doua cure se lasa o pauza de 30 de zile.
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Efectele curei cu Zeolit lichid

Marturii
„Ma numesc Atilla, iar tatal meu sufera de leucemie LLC, emfizem si,
recent, a fost diagnosticat cu cancer esofagian. Dupa 5 (cinci) saptamani
de cura cu Zeolit, medicul oncolog a acceptat ca ar fi capabil sa ocoleasca
procedura de chimioterapie timp de cel putin 2 luni de zile, darorita
imbunatatirii vizibile a fluxului sanguin pe zona afectata. Tata i-a marturisit
medicului ca este pe cura cu Zeolit, iar acesta a acceptat in continuare
„tratamentul” tatei, ba chiar l-a incurajat sa continue, intrucat observa
imbunatatiri semnificative in zona de afectare. 3 saptamani mai tarziu,
dupa ce s-a uitat in gatul tatei, medicul a declarat ca e multumit de ceea ce
a observat si ca pacientul nu necesita ingrijiri de specialitate. Tata afirma
ca nu-l mai jeneaza gatul, si ca se simte mult mai bine. Chiar cred ca
Zeolitul face diferenta intre viata si moarte. ”

Zeolitul lichid nu se vrea a fi un remediu care vindeca orice fel
de afectiune si nici nu este destinat sa trateze cu precizie o
boala anume. El este pur si simplu un minereu natural care
indeparteaza toxinele si metalele grele din celulele corpului
nostru, permitand astfel sistemului imunitar sa preia controlul
si sa faca ceea ce stie el cel mai bine.
Cautand informatii despre zeolit si efectele acestuia in cazul
bolnavilor de cancer pe internet, veti gasi un numar mare de
site-uri care dezbat aceasta problema si recomanda produse
pe baza de zeolit. Sunt doua puncte foarte importante de care
trebuie sa tineti cont. Primul punct este acela ca zeolitul
trebuie sa fie purificat in mod corespunzator pentru a
putea fi utilizat ca supliment alimentar. Zeolitul, fiind extras
din mina, asa cum am explicat anterior, este contaminat cu
metale grele si toxine din mediul inconjurator. Foarte multi
oameni, care au descoperit si au auzit despre efectele
benefice ale zeolitului au incercat sa produca suplimente pe
baza de zeolit, fara a avea insa cunostintele sau expertiza
necesare pentru a procesa in mod corect formula lor, astfel
incat acestia vin cu tot felul de moduri de procesare a
zeolitului, care nu respecta in niciun caz formula originala
brevetata de producatorul din SUA care garanteaza calitatea
produsului si a ingredientelor folosite.

„ Ma numesc Katarina si in iunie 2006 am fost diagnosticata cu cancer de
col uterin. Medicul chirurg a considerat histerectomia ca metoda de
tratament. In ciuda faptului ca pe langa operatie, oncologul mi-a
recomandat si trei pana la sase cicluri de chimioterapie, am decis sa nu
folosesc tratamentele conventionale. Am tot cautat metode naturiste de
tratare a cancerului, pana cand niste prieteni mi-au prezentat produsul
Zeolit. Am utiliazat Zeolitul timp de 6 luni, iar rezultatele au fost uimitoare.
Inaintea operatiei de histerectomie, marker-ul din sange (CA125) indica
135,20 nivelul de afectare cancerigen in ml de sange. La 2 saptamani
dupa operatie, acelasi marker indica doar 115, iar acum este 10.
Rezultatul acesta remarcabil l-am dobandit fara chimioterapie, ori
radioterapie, ci doar cu ajutorul Zeolitului.”
„In iunie 1997, in urma unor serii de analize, mi s-a comunicat faptul ca
sufar de cancer la prostata. Medicul oncolog mi-a recomandat eliminarea
chirurgicala de urgenta a prostatei si tratament prin radioterapie. Stiind
care sunt urmarile radioterapiei, am hotarat, impreuna cu familia, sa nu
urmez acest tratament. Am renuntat la serviciile acestui medic si am
inceput sa ma hranesc doar cu alimente sanatoase, impreuna cu o
multime de vitamine. Cu 2 saptamani in urma am fost invitat la o
prezentare a Zeolitului. Ceea ce am auzit despre Zeolit, martutiile celor
care au consumat, ori inca mai consuma Zeolit, m-au entuziasmat si am
cumparat un flacon de Zeolit Lichid Imbunatatit cu DHQ. Din acea miercuri
seara am inceput sa consum zeolitul si am continuat timp de 4 zile. Luni
dimineata mi-am facut analizele de sange saptamanale, iar marti am fost
convocat de medicul curant in legatura cu rezultatele analizelor. In doar
100 de ore de folosire, Zeolitul a reusit sa-mi reduca P.S.A.-ul de la 11.40,
la 4.60; mi-a redus nivelul de colesterol de la 216- la 181, iar glucidele, de
la 190, au coborat pana la 116. Continui sa tin cura de intretinere cu Zeolit,
intrucat mi-a salvat viata.” (John H., UK)
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Un copil din 150 dezvolta autism sau o tulburare legata de autism pe la varsta de 8 ani, potrivit unui studiu lansat in februarie de
Centrul pentru Boli de control si prevenire. Copiii cu autism clasic au dificultati in comunicare, formarea de relatii si de adaptare la
schimbarile climatice; cei cu alte tipuri de tulburari din spectrul tulburarilor autistice au dificultati comunicative, in general, mai
putin severe, iar în unele cazuri usoare. Extrapoland din numarul de cazuri gasite, studiul a sugerat ca in jur de 560.000 de
americani cu varsta sub 21 de ani au luptat cu o astfel de afectiune. Un nou studiu publicat la 15 mai 2007 in Jurnalul de
Toxicologie si de sanatate a mediului, de catre Geier, in mod clar sugereaza ca exista o legatura de cauzalitate directa intre
expunerea la mercur din Thimerosal - vaccinuri conservate si tulburarile din spectrul autismului (ASD). Thimerosal
(49.55%mercur) este un compus foarte toxic folosit ca un conservant in unele OTC si a unor medicamente, inclusiv cele mai
multe vaccinuri antigripale administrate femeilor insarcinate, sugarilor, copiilor, adultilor si varstnicilor.
In luna iunie 2007 aceeasi revista a publicat un studiu de J.B. Adams intitulat "Mercur, plumb, zinc si in dintii de lapte ai copiilor cu
autism ". Potrivit autorilor, copiii cu autism au de 3 ori mai mult mercur in dintii de lapte. Ei continua cu o recomandare: "Prevenirea
expunerii la mercur ar putea impiedica multe cazuri de autism. Eliminarea metalelor grele poate ajuta la reducerea simptomelor
de autism, in special la copiii mici. "

Protectia impotriva radiatiilor cu zeolit
Protectia impotriva radiatiilor devine un subiect de mare
amploare in toate statele lumii. Poate un cristal poros foarte
putin cunoscut sa va ajute intr-o criza nucleara?
Toate proprietatile care fac ca zeolitul sa inghita toate
metalele grele si toxinele din organism, se aplica, de
asemenea, la metalele radioactive. Cesiu, radiu, bariu, toate
acestea au o sarcina pozitiva care le face susceptibile de a fi
absorbite de zeolit.
Zeolitul a fost utilizat in mod eficient in situatii de
radioactivitate? Absolut, zeolitul a fost imprastiat pe scurgeri
radioactive, pentru a ajuta la curatire, si tot zeolitul a fost dat
poporului pe cale orala pentru a-l ajuta sa scape de intoxicatii.
De fapt, dupa dezastrul nuclear cel mai renumit din toate
timpurile, petrecut la Cernobal, zeolitul a fost administrat

copiilor si adultilor care au fost expusi la particule radioactive.
Dupa cum am mentionat deja, cred ca toata lumea ar trebui sa
consume zeolitul lichid pentru a elimina toxinele pe care le
purtam in trupurile noastre. Ori de cate ori cineva sufera de
ceva care ar putea fi agravat de / sau cauzat de toxine,
substante chimice sau sensibilitati chimice, este evident
motivul pentru care zeolitul lichid ar putea fi considerat ca un
supliment exceptional in terapie. Ganditi-va la cresterile
incidentelor de lupus, scleroza musculara, fibromialgia,
sindromul oboselii cronice, alergii, sensibilitate la produse
chimice, oboseala cronica, pierderi de sarcina, ADHD, ADD,
autism, cancere de toate tipurile, boli de piele, si lista poate
continua cu si mai multe boli ... daca credeti ca ar putea exista
o legatura cu oricare dintre aceste boli si cresterea expunerii
la toxine si la substante chimice in mediul nostru, atunci are
sens sa iei in considerare eliminarea lor, nu credeti?

Marturii
„Ma numesc Kim si am 49 de ani. Dupa ce am suferit o histerectomie totala, in 1999 am fost diagnosticata cu LES, sau Lupus. Prima criza a
fost cumplita: nu ma puteam misca, nu puteam respira si cand nu aveam dureri cumplite in incheieturi, aveam o stare de continua epuizare.
Din cauza lupusului am dezvoltat si o boala pulmonara interstitiala. O lunga perioada am tinut tratamentele conventionale, inclusiv cele pe
baza de anti-inflamatorii deosebit de puternice, apoi parintii m-au intrebat daca nu vreau sa incerc un produs nou. Zeolit. Tot ce trebuia sa fac
era sa iau picaturile de Zeolit de 3 ori/zi. Am hotarat sa incerc, dar primele doua –trei saptamani nu am tinut tratamentul in mod
corespunzator, omitand sa iau al doilea set de picaturi, asa ca nu am observat nici o ameliorare a bolii. Stiam ca si mama folosea Zeolitul
pentru a trata un cancer, iar in cazul ei se puteau distinge diferente semnificative. Am reinceput sa consum Zeolit Lichid Imbunatatit cu DHQ
exact cand ieseam dintr-o criza de bronsita foarte severa, dar de data asta am respectat cu strictete regimul de administrare a picaturilor. In
3-4zile mi-a revenit energia. Am observat o diminuare treptata, dar accelerata a durerilor musculare si articulare (altadata permanente) si
puteam, din nou, sa respir adanc. Testele pulmonare s-au imbunatatit, reumatologul mi-a marturisit ca demult n-a vazut o asa regresie a
sclerozei articulare si crizele sunt ceva din ce in ce mai rare, iar toate aste se datoreaza Zeolitului Lichid Imbogatit cu DHQ. ”
„Ma numesc Mara si va povestesc despre Calin, fiul meu, care a fost hipersensibil la majoritatea substantelor din mediu inconjurator inca de
la nastere, dar indeosebi la alimente si produsele de curatat. O prietena mi-a recomandat Zeolitul Lichid, motivand ca l-a folosit, la randul ei,
intr-un caz similar. Din momentul in care am cumparat produsul, am inceput sa i-l administrez lui Calin. In mai putin de 6 luni, i-au disparut
simptomele de sensibilitate chimica. Cuvintele nu pot exprima bucuria, multumirea si eliberarea pe care o simt si azi. In sfarsit Calin poate
merge in vizita la un coleg acasa, fara sa fie nevoit sa ia cu el „trusa de prim ajutor”, iar eu nu-mi mai fac griji in privinta gustarilor pe care le
serveste acolo, ori in privinta produselor de curatenie folosite. ”
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Cat de mult Zeolit trebuie sa administrati?
Este necesar de mentionat din nou, ca aceasta brosura este lasata la accesul publicului larg, doar pentru scopuri informative, si
nu ar trebui sa fie interpretata ca sfaturi medicale. Sunteti responsabili pentru deciziile luate in ceea ce priveste sanatatea
dumneavoastra, si daca nu sunteti sigur, trebuie sa va consultati intotdeauna cu un profesionist de ingrijire a sanatatii, care este
familiarizat cu afectiunea dumneavoastra. Cantitatile expuse mai jos au fost folosite in conditii de siguranta si eficienta de catre
anumite persoane. Aceasta recomandare este pentru Zeolit lichid imbogatit cu DHQ.
1) Detoxifiere
administrati 10 picaturide 3 ori pe zi timp de 4 saptamani, apoi 3 picaturide 3 ori pe zi pentru tot restul vietii, cu pause de 6 luni.
2) Administrarea Zeolitului la copii autisti
exista un protocol utilizat in studiul cu zeolitul in legatura cu autismul, care este dupa cum urmeaza:
Utilizare lichid Zeolite pentru cei cu tulburari de autism
Lista de mai jos este folosita in procesul de incercare al zeolitului in cazul autismului. Asigurati-va ca ati revizuit comentariile de la
finalul sectiunii si sa adaptati in functie de situatia individuala si in conformitate cu instructiunile medicului dumneavoastra.

Urmati acest program:
Ziua 1 - 4: doua (2) picaturi, de 3 ori pe zi (zilnic: 6 picaturi)
Ziua 5 - 7: trei (3) picaturi, de 3 ori pe zi (zilnic: 9 picaturi)
Ziua 8 - 10: patru (4) picaturi, de 3 ori pe zi (zilnic: 12 picaturi) –doza maxima de utilizare, la varste mai mici de 5 ani
Ziua 11 - 13: cinci (5) picaturi ,de 3 ori pe zi (zilnic: 15 picaturi) – folosirea dozei maxime, la copii cu varsta intre 5-7 ani
Ziua 14 - 16: sapte (7) picaturi, de 3 ori pe zi (zilnic: 21 picaturi) – maxim de utilizare, varsta cuprinsa intre 8 – 10 ani
Ziua 17 - 19: opt (8) picaturi, de 3 ori pe zi (zilnic: 24 picaturi) – maxim de utilizare, varsta cuprinsa intre 11 - 13
Ziua 20 - 90: zece (10) picaturi, de 3 pe zi (zilnic: 30 de picaturi) – maxim de utilizare, la copii cu varsta cuprinsa intre 14 ani si mai
mari.
Nota 1:
Utilizarea dozei maxime depinde de varsta. Atunci cand copilul ajunge la doza maxima, va ramane la aceasta, se face exceptie in
cazul in care o schimbare a fost recomandata de catre investigatorul cazului.
Nota 2:
In orice moment, in cazul in care subiectul se confrunta cu efecte de detoxifiere, cum ar fi hiperactivitate, incapacitatea de a
dormi, letargie, eruptii cutanate, etc. care dureaza mai mult de 3 zile, parintele are optiunea de a sari peste una din cele trei doze,
si apoi sa inceapa din nou utilizarea de la urmatoarea valoare mica. Mentinerea valorii de utilizare mai mica de sase zile, înainte
de a reveni la programul standard. Cu acordul investigatorului, programul pentru orice subiect poate fi modificat in cazul in care
acest lucru este in interesul subiectului.
“Singurul efect secundar de care am luat cunostinta atunci cand se ia zeolitul lichid este deshidratarea, care este remediata cu
usurinta cu o hidratare corespunzatoare cu o multime de apa pura si alte lichide. Zeolitul lichid nu interactioneaza cu nici un
medicament, cu exceptia celor derivate din metale. Daca luati litiu (adesea prescris pentru boli maniaco-depresive), atunci puteti
lua zeolitul pentru eliminarea potentiala a litiului ca metal. Daca luati carboplatin (un agent de chimioterapie) sau orice alt
medicament pe baza de platina, atunci poate veti dori sa nu luati zeolitul cu o zi inainte, si cu o zi dupa tratamentul
dumneavoastra cu chimioterapie. Zeolitul nu mai circula in organism pentru o perioada maxima de aproximativ de 7 ore, tineti
minte, asta atunci cand decideti daca sa luati sau nu suplimentul. In altele decat cele 2 situatii specifice, zeolitul lichid apare in
conditii de siguranta, si nu are efecte adverse raportate de care sa stim.
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Zeolitul pentru animalele de companie

Da, chiar si animalele iubite pot prezenta boli generate de toxine, si zeolitul a fost folosit in conditii de maxima siguranta si cu
rezultate minunate pentru animalele care sunt bucuria vietilor noastre.
Masoara zilnic cantitatea de mancare ingerata a animalului de companie (masoara greutatea totala zilnica de alimente) si
adauga zeolit lichid imbogatit cu DHQ in proportie de la 10 picaturi pana la 30 de picaturi .
Animal sub 9 kg -- 1 - 3 picaturi/portie de mancare
animal de peste 9 kg -- 2 - 4 picaturi/portie de mancare
animal de peste 18 kg -- 3 - 12 picaturi/portie de mancare
animal de peste 27 kg -- 3 - 15 picaturi/portie de mancare
animal de peste 45 kg -- 3 - 25 picaturi/portie de mancare
animal de peste 70 kg -- 3 - 30 picaturi/portie de mancare -- necesar 1 si 1/2 sticlute / luna
Pur si simplu adaugati zeolit lichid imbogatit cu DHQ in alimente sau in apa si amestecati. Veti constata ca animalul
dumneavoastra de companie ar putea prefera produsele alimentare care contin zeolit in locul alimentelor fara el. Atunci cand se
da o posibilitate de alegere, animalele au capacitatea nativa sa caute forma cea mai benefica de nutritie.
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Marturii
„ Sam este retriever-ul meu si are peste 15 ani. In august 2005 l-am dus la veterinar pentru caotrolul anual si in urma examinarii a fost
diagnosticat cu cancer in zona cavitatii sinusale. Veterinarul imi explica faptul ca Sam este intr-o faza foarte avansata de cancer si ca cea mai
umana solutie in acel moment este eutanasierea, intrucat urma faza durerilor, a inapetentei (lipsa poftei de mancare), lipsa posibilitatii de
miscare si in final, decesul. Totusi, veterinarul i-a prescris 4 zile de antibiotice pentru infectiile asociate, iar cand voi fi pregatit, sa ma prezint
cu Sam la cabinet, pentru procedura. Doua zile mai tarziu Sam era letargic, respira greu si avea hemoragii nazale tot mai dese. Eu sunt
consumator de Zeolit Lichid si cand imi pregateam doza mi-a venit ideea de a incerca Zeolitul pe Sam. Nu aveam nimic de pierdut. Am
inceput cu 6 picaturi pe limba de 3 ori/zi. Am inceput in data de 17, iar pana pe 19 august, Sam nu mai avea hemoragii nazale si reusea sa
respire cu o oarecare usurinta; a 3-a zi, Sam, iesise din letargie si se putea deplasa afara, sa-si faca nevoile. Sam a supravietuit datorita
Zeolitului, mai mult, i-a revenit energia si pofta de viata. Realizez ca Sam are peste 15 ani si nu mai are mult de trait, dar este incredibil cum
Zeolitul i-a salvat si prelungit viata. ” (George, 65)
„ Ma numesc Terry si am un motanel sanatos si mare amator de Zeolite Lichid. In urma cu 2 ani, Tom, motanelul meu a fost diagnosticat cu
insuficienta renala cronica. Aceasta boala este foarte des intalnita, progresiva si fatala, mai ales in randul felinelor – animale de companie. In
ciuda numeroaselor si costisitoarelor tratamente pe care i le aplicam lui Tom, analizele lui erau din ce in ce mai urate. Creatinina si ureea din
sange aveau cote tot mai mari, iar eu ma asteptam la ce e mai rau. O prietena mi-a marturisit ca si-a „tratat” cainele cu Zeolite Lichid Imbogatit
cu DHQ (supliment naturist destinat oamenilor). Asa ca am achizitionat de pe net un flacon si am inceput sa-i pun cate 1-2 picaturi de 3 ori/zi
in laptic, sau in apa de baut. In mai putin de 6 luni, Tom era perfect sanatos. Analizele medicale erau perfect normale, lucru ce ne-a stupefiat
atat pe mine, cat si pe veterinar. In consecinta, am inceput sa folosesc si eu Zeolit Lichid intr-o cura de detoxifiere. Sunt deosebit de incantata
de Zeolit si efectele lui.” (Kristina, 26)

Zeolit lichid
îmbogățit cu DHQ

Sănătate în fiecare zi!
www.zeoliti.ro

de 10 ori mai eficient decât
orice tip de zeolit

Care brand zeolit este cel mai bun?

Stim ca exista o multime de optiuni astazi. Vor fi din ce in mai multe pe piata. Asta pentru ca zeolitul lichidul imbogatit cu DHQ s-a
dovedit a fi foarte sigur, si exista multe marturii care circula despre eficacitatea sa.
Trebuie sa fiti foarte atenti atunci cand cumparati suplimente pe baza de zeolit. Unele produse ar putea fi ineficiente. Cereti
intotdeauna autorizatiile si notificarile eliberate de organele abilitate ale statului pentru comercializarea unor astfel de produse.
Amintiti-va ca mai devreme in aceasta brosura, am amintit despre procedeul de extractie a zeolitilor din mina, si pentru ca sunt
extrasi din pamant, cum sunt acestia plini de toxine. Este foarte important ca aceste toxine sa fie eliminate din zeolit inainte de a-l
prelucra pentru realizarea unui supliment alimentar.
Zeolitul trece printr-un proces de purificare care implica o caldura foarte mare si o baie de acid usoara pentru a scapa de toxinele
din zeolit. Zeolitul este apoi testat pentru a ne asigura ca este pur si curat. Odata ce toxinele si otravurile sunt eliminate, Zeolitul
capata denumirea de Zeolit Activat, deoarece acum este gol si gata sa absoarba toate toxinele si metalele grele din corpul
dumneavoastra!
Zeolitul lichid original are adaugat in compozitia sa apa pura, magneziu, potasiu, calciu si dihidroquercetin pentru schimbul cu
metale din organismul dvs.
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Echipa Zeolite

Aceasta brosura este distribuita in mod gratuit de catre echipa Zeoliti.ro. Nu aveti dreptul sa copiati, in parte, sau in intregime,
continutul acestei carti. Informatiile cuprinse in aceasta brosura nu trebuie interpretate ca fiind sfaturi de natura medicala.
Aceasta publicatie se doreste informativa si educativa!
Daca suferiti de anumite afectiuni grave sau daca aveti incertitudini cu privire la administrarea unui supliment nutritional, va
recomandam sa consultati mai inainte medicul specialist.
Produsele mentionate aici nu pot fi folosite drept tratament in vindecarea, ameliorarea sau tratarea bolilor de care suferiti
dumneavoastra, intrucat nu sunt recunoscute drept medicamente, ci au doar caracterul de suplimente alimentare naturiste.
O sa regasiti in aceasta brosura o serie de marturii ale persoanelor ce au utilizat zeolit lichid pentru diferitele afectiuni de care
acestea au suferit. Marturiile prezentate sunt povestiri personale, ele nu sunt si nu trebuie interpretate ca o indicatie a ceea ce se
va intampla cu dumneavoastra in urma administrarii suplimentului zeolit lichid.

Multi dintre dumneavoastra alegeti sa cititi aceasta brosura pentru ca dumneavoastra insiva sau cineva apropiat este bolnav.
Credeti ca aceste informatii ar trebui sa ajunga si la alte persoane in scop educativ?
Ce spuneti de persoanele care ar putea utiliza produsul ca metoda de prevenire a unor afectiuni grave?
Daca aveti incredere in Zeolit lichid imbogatit cu DHQ, lasati sa circule liber aceasta brosura dupa ce v-ati insusit continutul.
Posibilitatea de a le oferi acces la informatii pretioase, este unul dintre scopurile de durata urmarite de www.ekilibrium.ro.

Echipa Zeoliti.ro

30 ml

Zeolit lichid
îmbogățit cu DHQ

de 10 ori mai eficient decât
orice tip de zeolit

Sănătate în fiecare zi!

Contact:
URL: www.zeoliti.ro
E-mail : contact@zeoliti.ro
Telefon : 0730514767 / 0769470786 / 0748099089 / 0748034404

