ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΑΠΟ
ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ & ΤΟΞΙΝΕΣ
Στη µεγαλύτερη έρευνα που έγινε το 2001 στη Μεγάλη Βρετανία και η οποία αφορούσε 22.000 άτοµα (όχι ασθενείς), προέκυψαν τα εξής στοιχεία: το 76% δήλωσε
ανεξήγητη κόπωση, το 58% ανέφερε µεταπτώσεις ψυχισµού, το 52% απάθεια, έλλειψη ενδιαφέροντος και διάθεσης, το 50% άγχος, ανησυχία, φοβίες, το 47% κακή
ποιότητα ύπνου και αϋπνίες, το 42% κακή µνήµη και το 42% κατάθλιψη.
Είναι ολοφάνερο πως οι ζηµιές που κάναµε και δυστυχώς συνεχίζουµε να κάνουµε
στο περιβάλλον µας, η κακή διατροφή και η κακή ποιότητα νερού που πίνουµε, ο
αέρας που αναπνέουµε και η γενικότερη επιβάρυνση από µόλυνση, ευθύνονται σε
σηµαντικό βαθµό για την επιδείνωση της υγείας µας.
Πιο συγκεκριµένα τα βαρέα µέταλλα Υδράργυρος, Μόλυβδος, Κάδµιο, Αλουµίνιο κ.α.,
τα παίρνουµε αθροιστικά µε αυτά που τρώµε, πίνουµε και εισπνέουµε, όπως επίσης και
από τα σφραγίσµατα στα δόντια, από καλλυντικά ακόµη, και από εµβόλια και αρκούν
ελάχιστες ποσότητες για να µας βλάψουν.
Οι περιβαλλοντικές τοξίνες όπως διοξίνες, αµίαντος, PCB, αρωµατικοί υδρογονάνθρακες, DDT, µεταβολικοί DDE κ.α. συσσωρεύονται στους ιστούς όπως ο νευρικός,
ο συνθετικός, ο λιπώδης και έχουν αθροιστική δράση. Οι τοξίνες από το ίδιο µας το
παχύ έντερο, λόγω αλλαγής της χλωρίδας, λόγω κακής διατροφής, λόγω σήψης, δυσβίωσης, κακών συνηθειών προσθέτουν τοξικότητα.
Η επιβάρυνση από µαγνητικά, γεωπαθητικά, ηλεκτροµαγνητικά πεδία, από ακτινοβολία, διαταράσσουν περαιτέρω τη λειτουργία των κυττάρων και κατά συνέπεια του οργανισµού. Αν προσθέσουµε και την επιβάρυνση από χηµικά φάρµακα, από εθιστικές
ουσίες όπως τσιγάρο, καφές και συντηρητικά τροφίµων, γίνεται ολοφάνερο πως η
αποτοξίνωση από όλους τους παραπάνω παράγοντες είναι επιτακτική ανάγκη.
Πολύ καλή δράση στην αποτοξίνωση των ιστών και των κυττάρων του σώµατος επιτυγχάνεται από µια σειρά από φυσικές ουσίες, οι οποίες διαγνωσµένα παρουσιάζουν
πολύ καλά αποτελέσµατα:
Η Σπιρουλίνα µε υψηλή περιεκτικότητα σε φυσικά θρεπτικά συστατικά έχει ιδιαίτερη
δράση στην αποβολή τοξινών και βαρέων µετάλλων που επικάθονται στον συνδετικό
ιστό. Η φυκοκυανίνη που περιέχει η Σπιρουλίνα συµβάλλει στον έλεγχο φλεγµονών
και µειώνει τον κίνδυνο εµφάνισης κακοηθειών.
Η Χλωρέλλα έχει υψηλά επίπεδα απορροφητικότητας λόγω της κυτταρικής της δοµής.
Αποτελείται από Σελλουλόζη και είναι εξαιρετικά δύσπεπτη. Έτσι «κλειδώνει» τα βαρέα
µέταλλα, αλλά και άλλες βλαβερές τοξίνες και ακαθαρσίες, οι οποίες αποβάλλονται µε
φυσικό τρόπο µέσω του εντέρου µας.
Το Άγριο Σκόρδο απαλλάσσει τον οργανισµό από τα επίµονα κατάλοιπα του µεταβολισµού, καταστρέφει και αποµακρύνει τις δηλητηριώδεις ουσίες, ιδιαίτερα από τον
νευρικό ιστό, χρήσιµη ιδιότητα για αυτοάνοσες παθήσεις.
Ο Κορίανδρος είναι γενικά επωφελής για το νευρικό σύστηµα. Έχει την ικανότητα να
περνά τον αιµατο-εγκεφαλιδικό φραγµό και να καθαρίζει τους ιστούς από τοξίνες,
φαρµακευτικές ουσίες, χηµικές ουσίες, βαρέα µέταλλα.
Ο Ζεόλιθος αποτελεί µια νέα ουσία η οποία λειτουργεί σαν σφουγγάρι και επιτυγχάνει σε µεγάλο βαθµό την απορρόφηση και αποβολή των δηλητηρίων και των βαρέων
µετάλλων.
Περιέχει όλες τις ουσίες του περιοδικού πίνακα σε µορφή ανόθευτη όπως βρίσκονται
µόνο στο βάθος της θάλασσας. Τα µόρια του ζεόλιθου έχουν αρνητικό φορτίο και
αφού ιονιστούν, δεσµεύουν τα θετικά φορτισµένα µόρια των ελεύθερων ριζών. Ένα
γραµµάριο µικροµετροποιηµένο επεξεργασµένου Ζεόλιθου έχει δράση για επιφάνεια
περίπου 500 m2. Για διατροφικό συµπλήρωµα χρησιµοποιείται επεξεργασµένος κόκκος ζεόλιθου 0,3-230 µm. Ο ζεόλιθος έχει 95% βιοδιαθεσιµότητα. Οι κόκκοι του ζεόλιθου διαπερνούν τη µεµβράνη του κυττάρου και εισέρχονται στο εσωτερικό του.
Ακόµη και σε µεγάλες δόσεις, ο ζεόλιθος δεν έχει καµία τοξικότητα ή παρενέργεια.
Οι ιδιότητες του ζεόλιθου είναι οι εξής:
• Αύξηση της αποδοτικότητας (σωµατική δύναµη), ρύθµιση οξεοβασικής ισορροπίας
και παρεµπόδιση της γήρανσης.
• Μείωση του στρες και οµαλοποίηση τον ύπνο.
• Μειώνει τις επιβλαβείς συνέπειες συνηθειών, όπως: καπνός, οινοπνευµατώδη ποτά,
καφές και παρενέργειες φαρµάκων κ.α.
• Ρύθµιση κυκλοφορικού, νευρικού συστήµατος και επίσης του πεπτικού συστήµατος.
Οι παραπάνω ουσίες όταν συνδυάζονται µεταξύ τους δίνουν ένα άριστο αποτέλεσµα,
προσφέροντας βαθιά αποτοξίνωση του οργανισµό σε κυτταρικό επίπεδο.
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