TRACE MINERALS
RELAX

Samenstelling
Ingrediënten: Fulvinezuur en sporenelementen uit onderaardse zuivere grond uit Azië en ZAmerikaanse landen. Bijzonder krachtig organisch elektrolyt voor een optimale celwerking.
Werking
Dit product is rijk aan sporenelementen en wordt geoogst uit zuivere ondergrondse opslagplaatsen in Azië
en Amerikaanse landen. Trace minerals bevat ook Fulvic Acid of fulvinezuur, onderdeel van het
humuscomplex in rijke gecomposteerde grond. Het wordt slechts in minieme hoeveelheden door het werk
van duizenden verschillende positieve micro organismen gevormd als er voldoende organisch materiaal in
de juiste omstandigheden en voldoende zuurstof aanwezig is. Is biologisch buitengewoon actief. Hierdoor
is het in staat om andere elementen aan zich te binden en zodoende het actieve fulvinezuur complex te
vormen. Gewoonlijk bevat fulvinezuur meer dan 70 verschillende mineralen in zijn complexe structuur. In
ideale organische natuurlijke staat om optimaal opgenomen te worden door planten en dieren en mens.
Veel mensen hebben door hun leef- en voedingswijze (ernstige) tekorten aan deze essentiële stoffen. Vrij
van zware metalen zoals kwik, lood en arseen.
Indicaties:
• Bij tekort aan sporenelementen
Ondersteunend:
• Kalmerend en sedatief effect
• Littekenweefsel herstel
• Normaliseren van de zuurgraad (pH) van het lichaam (base vormend)
• Verbetering enzymatische processen
• Verbetering transport en opname van mineralen uit de voeding
• Verdediging tegen schadelijke micro-organismen
Contra-indicaties:
• Geen bekend
Bijwerkingen: Bij gebruik van de normale dosering zijn bij Trace minerals geen
bijwerkingen of toxiciteit geconstateerd.
Combinaties met andere preparaten: Goed te combineren.
Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding: Toegestaan.
Dosering en gebruik:
De advies dosering is driemaal daags 1 tot 2 druppels in een glas water innemen.
Presentatie: Flesje van 100 ml.
Houdbaarheid / wijze van bewaren:
De vervaldatum (t.h.t. einde) staat vermeld op de verpakking en/of het etiket.
Het product donker bewaren bij kamertemperatuur (15-25 ºC).
Buiten bereik van kinderen houden.
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