Dane aktualne na dzień: 28-05-2022 02:27

Link do produktu: https://www.sklep-bio-natura.pl/silor-b-krzem-z-borem-invex-p-24.html

Silor+B Krzem z borem Invex
Remedies 1 l
Cena

130,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Invex Remedies

Opis produktu

SILOR + B
Suplement diety. Krzem z Borem 1 litr

Dystrybutor: Invex Remedies
Zalecana dzienna porcja produktu (45 ml) zawiera: krzem 12,63 mg, bor 7 mg
Działanie: SILOR+B odgrywa bardzo ważna rolę w ogólnym metabolizmie człowieka.
Dawkowanie: 3 razy dziennie po 15ml.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej, w ciemnym miejscu niedostępnym dla dzieci.

Krzem. Właściwości
Zawarty w produkcie krzem wpływa na:

utrzymanie dobrej kondycji włosów skóry i paznokci,
spowalnia procesy starzenia, jest niezbędny w syntezie kolagenu,
wzmacnia naczynia krwionośne zwiększając ich elastyczność,
zapobiega odkładaniu się cholesterolu,
wzmacnia system immunologiczny,
jest niezbędny w profilaktyce przeciw osteoporozie, chorobie Alzheimera, cukrzycy, chorobie nowotworowej i innych.

Krzem organiczny
Krzem jest jednym z podstawowych pierwiastków odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie organizmu drugim
najliczniej występującym pierwiastkiem po tlenie, jego ilość waha się w granicach od 100 do 500 ppm. Bierze aktywny udział
w syntezie tkanki chrzęstnej oraz łącznej. Jego obecność w organizmie gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie stawów oraz
naczyń krwionośnych. Spowalnia proces starzenia skóry, zapewniając jej gładkość i elastyczność. Powoduje że włosy i
paznokcie stają się elastyczne i grubsze. Zapewnia prawidłowy wzrost i rozwój organizmu. Poprawia prace nerek zwalcza
stany zapalne i astmę oskrzelowa, jest częścią systemu nerwowego i przekazuje impulsy z mózgu do innych narządów.
Poprawia pamięć, krążenie i podnosi wigor. Ponadto usuwa z organizm toksyczne substancje.
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Bor
Bor jest niezbędny dla zachowania właściwej gospodarki wapniowej organizmu i zapobiega utracie kośćca związanej z
osteoporozą i reumatoidalnym zapaleniem stawów. Wchłanialność wapnia bez obecności boru i krzemu nie jest możliwa. Bor
ponadto podnosi poziom hormonów sterydowych człowieka i ma wpływ na aktywność komórek mózgowych. Niedobór boru
pociąga za sobą zmiany w układzie kostnym i zahamowaniem tempa wzrostu.

SILOR+ B ze względu na swoje właściwości może być używany przez różne
grupy wiekowe. W szczególności jest polecany:

sportowcom,
kobietom po menopauzie,
ludziom w podeszłym wieku,a także wszystkim po 30 roku życia jako chemoprewencja.
Testowano mikrobiologicznie. Nie testowano na zwierzętach

SILOR B. SKŁAD
Skład: Kwas ortokrzemowy stabilizowany choliną, kwas borowy, Cytrynian potasu (nośnik), woda
--

Literatura o krzemie
Dr nauk medycznych Krzysztof Krupka w swojej książce "Krzem. Pierwiastek życia" podaje szerokie zastosowanie krzemu
dla zdrowia człowieka. Wymienia między innymi wzmocnienie systemu odpornościowego, gdzie wyjaśnia: "W tym przypadku
krzem potrzebny w celu zapewnienia sprawnej odnowy komórek układu odpornościowego. Krzem tworzy struktury mające
właściwości przyklejania do siebie organizmów chorobotwórczych. Tak więc krzem ma właściwości przeciwbakteryjne i
przeciwwirusowe. (...) Dobrym połączeniem jest suplementacja krzemu wraz ze znaną powszechnie rośliną Uncaria Tomentosa
(Vilcacora - również dostępną w naszym sklepie), co znacząco stymuluje układ odpornościowy."
Dr Krupka opisuje dalej wpływ krzemu na tkankę nerwową: "Układ nerwowy (mózg, rdzeń kręgowy, włókna nerwowe) jest
systemem dowódczo-komunikacyjnym całego ustroju. Aby zapewnić właściwe przesyłanie informacji w całym organizmie i
koordynację pracy wszystkich komórek, układ ten musi funkcjonować z maksymalną sprawnością. Reguluje to krzem, którego
zawartość w tkance nerwowej jest znacznie wyższa niż w innych tkankach. Gdy ilość krzemu jest zbyt niska, powstają
zaburzenia funkcji i zmiany chorobowe, głównie poprzez antagonistyczny wpływ krzemu na glin (aluminium), który jest
wybitnie toksyczny dla układu nerwowego. Bardzo dobre efekty uzyskuje się w połączeniu krzemu z rośliną Bacopa monnieri,
zaliczaną do ziół, które poprawiają zarówno stan psychiczny, jak i funkcjonowanie mózgu, zwiększając jego możliwości
intelektualne"
Autor opisuje także pozytywny wpływ krzemu na podwyższenie poziomu energii, prawidłowe kształtowanie się i regeneracji
tkanki łącznej, choroby sercowo-naczyniowe, choroby nowotworowe, zaburzenia układu hormonalnego.
Krzysztof Janusz Krupka "Krzem. Pierwiastek życia", Warszawa 2012, Instytut Energomedica

OPINIE
Karol Morawski 19-07-2018
Stosowany na stawy przy boreliozie. Efekt wysoce pozytywny.

Rekomendacja Gabinetu BioMora. Medycyna Alternatywna 10-05-2020
Zajmujemy się leczeniem alternatywnym chorób przewlekłych od 2010 roku. Silor B firmy Invex polecamy często do
oczyszczania z aluminium. Jakościowo jest to jeden z najlepszych preparatów, z jakimi pracowaliśmy. Ma naszą pełną
rekomendację!
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