
KRZEM
Cztowiek nie potrafi zyc bez tego pierwiastka !
Dawniej zyja.c blizej natury miat go pod dostatkiem. Wedtug zaleceri specjalistow
organizm ludzki potrzebuje minimum 55 mg czystego krzemu dziennie przez caty
okres zycia. Obecnie badacze twierdza., ze owoce i warzywa dostarczaja. nam
jedynie 1/5 zapotrzebowania na krzem.

Pami^tac jednak musimy, ze cz^sc uzyskanego krzemu wydalamy codziennie
poprzez uklad moczowy. Coraz szerzej stosowana uprawa warzyw bez kontaktu z
gleba. powoduje, ze sa. one ubogie w mikroelementy absolutnie niezbe.dne dla
zdrowia czlowieka.

Amorficzna ziemia okrzemkowa Diatomit zapewnia:

yf Oczyszczenie organizmu ze ztogow pokarmowych

•y Zwalczanie pasozytow uktadu pokarmowego

•y Zdrowe wlosy, paznokcie i stawy

' Poprawa przemiany materii, zdrowa sylwetka

"y pH odczyn oboje.tny

Jak stosujemy Diatomit

Porcja produktu zalecana do spozycia w cia,gu dnia i sposob uzycia. Dorosli -
zacznij od spozywania 1 miarki dziennie (3 g) rozpuszczonej w szklance wody.
Stopniowo zwie.kszaj dzienna. porcj^ do 5 miarek (15 g). Tempo zwie.kszania
dziennej porcji i docelowa porcja zalezy od Twoich indywidualnych preferencji.
Zwykle zajmuje to od jednego do kliku tygodni. Obserwuj reakcje. swojego
organizmu. jezeli czujesz, ze tempo jest zbyt szybkie lub porcja zbyt duza zmniejsz
porcje. do 0,5 miarki (1,5g) i zacznij proces zwie,kszania porcji od pocza.tku. Stosuj
produkt przez kilka miesie.cy (do 6 miesie.cy). Pij 2 litry wody dziennie.

Dzieci (od 12 roku zycia) - maksymalna dzienna porcja dla dzieci jest mniejsza o
potowe., tj od 0,5 (1,5 g) do 2,5 miarki (7,5 g) - tak wi^c stosowanie mozesz zacza.c
od 0,5 miarki (1,5 g) lub jeszcze mniejszej porcji w zaleznosci od wtasnego uznania
i obserwacji dziecka.Jedna miarka odpowiada 1 ptaskiej tyzeczce od herbaty.

0 szerszym zastosowaniu Diatomitu piszemy na naszej
stronie internetowej:

www.perma-guard.com.pl

SilicaMed

DIATOMIT
AMOR

FOSSIL SHELL FLOUR

PERMA-GUARD, INC., BOUNTIFUL, UT4010
Przedstawicielstwo na Europe,: Sollaris TBS Sp. z o.o.
ul.Jana Kazimierza 279 lok. 3, 05-126 Stanislawow Pierwszy.
email: info@perma-guard.com.pl
Wyprodukowano w USA

all natural ingredients

PERMA-GUARD
PURE DIATOMACEOUS EARTH PRODUCT
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