ЗДРАВЉЕ

Зеолит чува зубе,
десни и негује кожу
Маска за лице негује кожу, враћа еластичност и одлаже симптоме старења коже, док је
паста за зубе потврђено ефикасна код очувања здравља зуба, десни и усне дупље
Пише: ИВАНА ЛАБОВИЋ

У

многобројним студијама научника и лекара широм
света потврђено је да је природни минерал зеолит делотворан у
борби против болести савременог
доба – стреса, несанице, отежаног варења, алергија, дијабетеса,
триглицерида и холестерола. Зеолити се у природи налазе у вулканским стенама и океанима, а
њихову структуру чини кристална
решетка са изменљивим јонима
калијума, натријума, калцијума
и магнезијума. Они се отпуштају
у организму, а штетни и токсични
јони олова, живе, кадмијума, арсена и цезијума заузимају њихово
место и тако се избацују из организма. Након њиховог одстрањивања, на ред долазе и пестициди,
микотоксини (најпознатији је
афлатоксин) и хербициди, па се
после чишћења успоставља равнотежа у организму и он правилније
функционише.
Зеолит клиноптилолит, који се
примењује код људи, потпуно је
природна, нетоксична супстанца,
без нуспојава, која се у потпуности
избацује из организма. Не изазива
никакве нежељене ефекте, а након
узимања активно делује четири до
шест сати.

У литератури постоји значајан
број података, чак и клиничких
студија, које потврђују оправданост коришћења зеолита у медицинске сврхе, не само у превенцији, већ и у лечењу бројних
болести.
Однедавно, у Србији се могу
пронаћи и паста за зубе и маске за
лице са зеолитом.
Зео-медик универзална
маска за лице
Маска је припремљена мешањем зеолита и природног минералног блата (пелоида) који
садржи 12 минералних састојака
у специфичном односу с потврђеним балнеолошким својствима.
Намењена је за козметичко-терапијску спољну примену у циљу
неге, поправљања квалитета и

ба, а маска се препоручује за све
типове коже. Маска је изузетно
ефикасна и препоручује се код:
n Појачаног лучења лојних и
знојних жлезда
n Смањеног тургора и
еластичности коже
n Умора коже
n Акни, других врста бубуљица
и митисера
n Херпеса
Препоручена употреба: Маска се
употребљава наношењем на кожу
у танком слоју. Уклања се лако, водом, након 45 минута.
Зео-медик паста за зубе с
природним зеолитом
Паста је потпуно природно
средство за свакодневно прање
зуба, намењено свим категоријама потрошача. Природан зеолит

чавање ширења парадентозе и заустављање крварења десни и спречавање настајања гљивичних и
бактеријских инфекција.
Етарско уље жалфије захваљујући свом изузетном антисептичком и антиинфламаторном
дејству смањује могућност настанка каријеса и упале десни. Садржи
камфор, цинеол и тујон, танине.
Танини утичу на смањење лучења
пљувачке које најчешће настаје
уколико дође до упале десни.
Етарско уље нане садржи првенствено ментол, који освежава
дах, има благо хладећи ефекат
што омогућава смањивање отока
упаљених десни. Има и антибактеријска својства. Прве ефекте можете приметити већ након 15 дана
редовне употребе – зуби ће вам би-

Због природног порекла, дозвољена је свакодневна
употреба маске за лице, а препоручује се за све типове коже.

Паста за зубе од зеолита доказано
делује након 15 дана употребе

отклањања патолошких промена
на кожи. Због природног порекла
дозвољена је свакодневна употре-

је основна компонента пасте за
зубе, а многобројна клиничка
испитивања потврдила су позитивне ефекте зеолита у нези и
очувању здравља зуба, десни и
усне дупље. Позитивни ефекти
се односе на уклањање наслага на
зубима, уклањање каменца, спре-

ти сјајнији, а крварење десни ће се
постепено смањивати.
Зео-медик паста за зубе употребљава се тако што се на четкицу нанесе мала количина пасте
и нежно масирају зуби и десни.
Након неколико минута, уста се
исперу водом.
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