Colloïdaal Koper
Toepassing van koper
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bevordert een gezonde huid
ondersteunt gezond kraakbeen en regeneratie van pezen
speelt een cruciale rol bij de cellulaire energieproductie
helpt het geheel van bindweefsel in hart en bloedvaten te onderhouden
speelt een rol bij botvorming
speelt een rol in het metabolisme van de neurotransmitters norepinephrine, epinephrinum en
dopamine
functioneert als antioxidant
noodzakelijk voor een normaal ijzermetabolisme en de vorming van rode bloedlichaampjes
van koper is bekend dat het een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling en het onderhoud
van het immuunsysteem
koper verhoogt het lichaamseigen vermogen om ijzer op te nemen

Specificatie Crystal colloïdaal koper
•
•
•

Concentratie 5 ± 1 ppm
100% colloïdaal
Deeltjes grootte: 20 nanometer

Colloïdaal Platina
Toepassingen Platina
•
•
•
•
•
•
•

bevordert een toename van mentale focus en concentratie
bevordert een verhoogde mentale scherpte (alertheid)
ondersteunt een gezonde weefselregeneratie van het hartweefsel, de zwezerik en het gehele
endocriene systeem
bevordert verhoging van de creativiteit
bevordert helder dromen
ondersteunt reparatie van DNA
bevordert een verhoogd libido bij zowel mannen als vrouwen

Specificatie Crystal colloïdaal Platina
•
•
•

Concentratie 5 ± 1 ppm
100% colloïdaal
Deeltjes grootte: 10-15 nanometer

Colloïdaal Iridium
Toepassing Iridium
•
•
•
•

bevordert een beter cellulair metabolisme
bevordert verhoogde mentale scherpte
ondersteunt een gezonde weefselregeneratie
helpt mogelijkerwijs om een normale celfunctie te bevorderen

Specificatie Crystal colloïdaal Iridium
•
•
•

Concentratie 5 ± 1 ppm
100% colloïdaal
Deeltjes grootte: 20 nanometer

Colloïdaal Zink
Toepassingen zink
•
•
•
•
•
•
•
•

fungeert als een antioxidant
bevordert een gezonde huid
ondersteunt een gezonde kraakbeenregeneratie
bevordert een beter cellulair metabolisme
ondersteunt een gezonde weefselregeneratie
helpt mogelijkerwijs om een normale celfunctie te bevorderen
ondersteunt verbetering van mannelijke prestatie
ondersteunt een gezond immuunsysteem

Specificatie Crystal colloïdaal Zink
•
•
•

Concentratie 15 ± 1,5 ppm
100% colloïdaal
Deeltjes grootte: 20 nanometer

Colloïdaal Silica
Toepassingen Silica (kiezelaarde-Siliciumoxide)
•
•
•
•
•
•
•
•

is een essentieel element in het lichaam
bevordert een gezonde huid en verjongt het collageen en de elasticiteit
vermindert de aanwezigheid van fijne lijntjes en rimpels
ondersteunt een gezonde huid, kraakbeen en regeneratie van pezen
speelt een cruciale rol bij de botvorming en collageensynthese
draagt bij aan de instandhouding van het bindweefselgeheel in hart en bloedvaten
bevordert een beter geheugen en een algemeen gevoel van welbehagen
Crystal is een van de exclusieve wereldwijde leverancier van Crystal Silica

Specificatie Crystal colloïdaal Silica
•
•
•

Concentratie 300 ppm
100% colloïdaal
Deeltjes grootte: 6 nanometer

Doseringen
Platina
1-3 theelepeltjes 1 x per dag enige minuten onder de tong voordat men het doorslikt. De feitelijke
dosering is afhankelijk van de persoonlijke behoefte.
Iridium
1 theelepeltje 1 x per dag enige minuten onder de tong voordat men het doorslikt. De feitelijke
dosering is afhankelijk van de persoonlijke behoefte.
Silica
1 theelepeltje 1 x per dag enige minuten onder de tong voordat men het doorslikt. De feitelijke
dosering is afhankelijk van de persoonlijke behoefte.
Zink
1 theelepeltje 1 tot 4 x per dag enige minuten onder de tong voordat men het doorslikt. De feitelijke
dosering is afhankelijk van de persoonlijke behoefte.
Koper
1 theelepeltje 1 tot 3 x per dag enige minuten onder de tong voordat men het doorslikt. De feitelijke
dosering is afhankelijk van de persoonlijke behoefte.

