KOLOIDNÍ KOVY
V PRÉMIOVÉ KVALITĚ
SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME K TOMUTO DŮLEŽITÉMU
KROKU PRO VAŠE ZDRAVÍ

S koloidními kovy od Trimedea držíte v rukou důležitý zdroj pro zdravé tělo
a ducha. Tyto kovy, vyrobené vysokonapěťovou plazmatickou metodou,
zajistí vašemu tělu vysoce účinný přísun životně důležitých stopových a
ultrastopových prvků.
Naše doporučení začátečníkům k rychlému doplnění zásob: první litrovou
láhev je možné spotřebovat za 7 až 10 dní (= 70 až 100 ml denně ve 2 až 3
samostatných dávkách, 2 až 5 minut před polknutím ponechat v ústech), aby
se rychle zvýšila hladina potřebných látek v těle.
Jakmile bude dosaženo potřebné hladiny, pokračujte udržovací dávkou. Tak
je u každého odlišná*: čím přirozenější strava a čím kvalitnější půda, na níž
se pěstují potraviny, tím méně koloidů je nutné dodávat.

POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ
Především při malých koncentracích (5–10 ppm) a malé velikosti částic (< 20
nm) se koloidní kovy ukazují jako velmi účinné. Ideálně by měla být tekutina
ponechána 2 až 5 minut v ústech, aby mohly malé částečky projít přes ústní

sliznici přímo do krve. Kvůli elektrickému náboji by se měla k dávkování
používat plastová lžíce (ne kovová!) neboskleněná odměrka (40 ml).
Zevně lze koloidy vtírat do ohybu paže pod loktem nebo do zápěstí (např.
u malých dětí). Alternativně lze postižené části těla nastříkat tenkou
vrstvou tekutiny z rozprašovače. Při vnitřním užívání vstřikujte tekutinu
rozprašovacím dávkovačem do úst. Koloidy se tak dostanou přes ústní
sliznici přímo do krve.

Doporučené dávkování*
Dospělí

Děti

Malé děti

2x denně 1 polévková
lžíce (po cca 15–30 ml)

2x denně 1–2 kávové
lžičky (po cca 5–15 ml)

2x denně 1/2 až 1 kávová
lžička (po cca 3–10 ml)

Užívejte vždy ráno a večer před jídlem. U skutečných koloidů nehrozí riziko
předávkování, protože přebytečné částice budou vyloučeny. Koloidy se
neusazují ve tkáních.

Důležité upozornění
Odlišné koloidy by měly být užívány s odstupem alespoň 30 minut.

Jak chutnají koloidy?
Neutrálně, jako obyčejná voda, ve výjimečných případech lehce kovově,
při našich koncentracích 5–10 ppm však velmi zřídka.
*ZÁVAZNĚJŠÍ DOPORUČENÍ
nelze poskytnout, nebo každý člověk má:
•
•
•
•

různé stravovací návyky
různé tělesné předpoklady a aktivity
různé rodinné, profesní a sociální prostředí
regionálně odlišný obsah živin v potravinách, resp. individuální deficity nebo
projevy nedostatku

To lze sice statisticky zevšeobecnit, avšak jedinci to není příliš platné: Co
pomůže: Měli bychom se znovu naučit naslouchat svému tělu a rozpoznávat
jeho signály. A jedno je jisté: Naše koloidy Trimedea nemohou způsobit žádnou

škodu ani předávkování. Koloidy zůstávají v těle delší dobu (dny a týdny), a
jakmile je již tělo nepotřebuje nebo nedokáže využít, jsou vyloučeny.
Podle osobní situace by měl člověk nejprve užívat mozkově aktivní kovy, aby si
vytvořil určitou hladinu. Všechny procesy, které jsou řízeny mozkem, poté
budou probíhat efektivněji.
Kromě toho lze vzít v potaz individuální potíže a symptomy: např. bolesti,
zranění, záněty, mikrobiální dysbalance, psychické dysbalance, procesy
obnovy, krvetvorbu, imunitní systém... Člověk by měl pouze zvážit, co je
v současné chvíli nejakutnější a co lze v seznamu priorit odsunout.

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Láhve neodkládejte do blízkosti zdrojů elektromagnetických vln, elektrického
vedení a přístrojů, např. elektrických zásuvek, mikrovlnných trub, indukčních
sporáků apod. Dodržujte minimální vzdálenost 1 metr. Ideálně skladujte koloidní
kovy např. ve spíži, v ne příliš chladném sklepě. Optimální je tmavá místnost s
pokojovou teplotou.
Důležité: Chraňte před kontaktem s kovy. Při dávkování proto v žádném
případě nepoužívejte kovovou lžíci. Při pití přímo z láhve by mohlo dojít k
znečištění obsahu, proto doporučujeme užívat koloidy plastovou lžící nebo
skleněnou odměrkou.
Alternativně může použít i náš rozprašovací dávkovač. Trvanlivost 2
měsíce od otevření. I poté zůstává koloid poživatelný, mírně se pouze
snižuje jeho účinnost.
Skladujte mimo dosah dětí. Při užití příliš vysoké dávky: Není třeba žádné
nápravné opatření, pravé koloidy se v těle neusazují a netvoří sloučeniny.
Máte-li jakékoli dotazy k dávkování, kontaktujte nás na tomto telefonním čísle:
CZ +420 607 770 726
DE +49 178 6879424
AT +43 664-5023347

