
Bor i jod są niezwykle ważnymi składniki biorącymi kluczową rolę  
w wielu procesach metabolizmu organizmu. Jod jest jednym  
z najbardziej cennych mikroelementów w organizmie. Reguluje  
wiele procesów hormonalnych. Bor, sprzymierzeniec w regulacji  
gospodarki wapniowo- fosforanowej. Mineralizuje kości.

Magnez bezpośrednio wpływa na działanie organów  
i mięśni. Niedobór magnezu powoduje szereg  
dolegliwości.  
 
• skurcze i drgania mięśni  
• podatność na złamania ryzyko poronienia lub  

problemów z rozwojem płodu w pierwszym okresie 
ciąży  

• problemy z pamięcią, koncentracją i przyswajaniem 
wiedzy  

• nerwowość, nadpobudliwość i nagłe wybuchy złości  
• zaburzenia w prawidłowej pracy mięśnia sercowego 

i układu krwionośnego.  
 
Mineralizator magnezowy do ciała. Wysokoskoncentro-
wany olejek zawierający aktywny magnez. Stosowany 
w kosmetyce, masażach, przy intensywnym uprawia-
niu sportu oraz do szybkiej suplementacji magnezu. 
Produkt pochodzenia naturalnego. 

Produkt sporządzany jest z najwyższej jakości  
surowców. Do produkcji w naszym laboratorium  
stosowana jest ultraczysta woda dejonizowana,  
wytwarzana metodą podwójnej osmozy. Stosowany 
chlorek magnezu posiada wysoką czystość i pozbawio-
ny jest szkodliwych dodatków. 

Krzem jest mierałem który nie tylko wpływa na zdrowie lecz również 
na urodę. Jest niezbędny do syntezy tak ważnych związków jak kwas 
hialuronowy, elastyna, kolagen. Sprzyja przeciwdziałaniu krzywicy  
i chorób kości. Ma niebagatelną rolę w procesach myślowych  
i zapamiętywaniu. 

Dzienne zapotrzebowanie magnezu:  
• dzieci od 1-3 lat – 80 mg,  
• dzieci od 3-9 lat – 130 mg,  
• chłopcy od 10-18 lat – 240-410 mg,  
• dziewczęta od 10-18 lat – 240-360 mg,  
• kobiety – 310-320 mg,  
• mężczyźni – 400-420 mg,  
• kobiety ciężarne – 360-400 mg,  
• kobiety w okresie laktacji – 320-360 mg.
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Oliwka magnezowa zawierająca w swoim składzie 32% chlorku  
magnezu. Komponujemy swoje preparaty wyłącznie na bazie  
najwyższej jakości surowców. Wszystkie one są badane w naszym  
laborotorium. Nie zawierają szkodliwych substancji takich jakie  
metale ciężkie. 

Potas i Wapń pełnią niezwykle istotną rolę w organizmie.  
Wapń jest składnikiem budulcowym i od jego dostarczania zależy 
stan i funkcjonowanie układu kostnego. Potas jest antagonistą sodu  
w organizmie. Umożliwia prawidłową regulację zawartości wody.

Siarka to pierwiastek mineralny, który zajmuje czwarte miejsce  
w hierarchii makroskładników niezbędnych człowiekowi do życia.  
Siarka jest także podstawowym składnikiem keratyny - białka skóry 
włosów i paznokci, oraz kolagenu, który odpowiada za młody wygląd 
skóry.

Oliwka magnezowa zawierająca w swoim składzie 50 % chlorku  
magnezu. Komponujemy swoje preparaty wyłącznie na bazie  
najwyższej jakości surowców. Wszystkie one są badane w naszym  
laborotorium. Nie zawierają szkodliwych substancji takich jakie 
metale ciężkie. 

Żelazo i miedź to pierwiastki bez których nie może obyć się żaden 
zdrowy organizm. Żelazo wchodzi w skład hemoglobiny umożliwia-
jąc sprawny transport tlenu do każdej z komórek. Miedź uczestniczy 
w tworzeniu i prawidłowym funkcjonowaniu krwinek czerwonych, 
układu krążenia czy metabolizmie tłuszczy i węglowodanów.

Oba te pierwiastki odpowiadają za najważniejsze elementy  
funkcjonowania naszego organizmu. To nie tylko wygląd zewnętrzy 
lecz również wigor i potencja. Oba te elementy, w połączeniu  
z magnezem, stymulują odporność ale również wspierają działanie 
gruczołów. Polecane szczególnie mężczyznom.


