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Link do produktu: https://www.butikzdrowia.pl/mms-chloryn-sodu-28-100ml-p-124.html

MMS - chloryn sodu 28% - 100ml
Cena

41,50 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

Germany

Opis produktu
Chloryn sodu (NaClO2) znany jako preparat MMS
Produkt do dezynfekcji urządzeń sanitarnych i uzdatniania wody pitnej.
Producent - Germany
Preparat chemiczny. Nie stosować do oczu i na skórę. Chronić przed dziećmi.
Butelka w nakrętce zawiera zakraplacz.
Uwaga produkt dezynfekujący

Charakterystyka produktu:
Rodzaj opakowania: butelka z ciemnego szkła
Pojemność: 100 ml
Sposób przechowywania: zakupiony chloryn sodowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, nie
narażając na zbyt wysokie temperatury i oświetlenie
Producent: Za powstanie produktu odpowiada niemiecki producent, natomiast dystrybucją na rynek polski zajmuje się
Chem Point Sp. z o.o.
Chloryn sodu 28% jest dostępny w butelce z ciemnego szkła o pojemności 100 ml. Taka forma opakowania pozwala na
ochronę zawartości przed utratą cennych właściwości w wyniku narażenia na działanie promieni słonecznych. Buteleczkę
zawierającą chloryn sodowy (MMS) wyposażono w specjalny zakraplacz, który ułatwia dozowanie płynu i pozwala uniknąć
niepotrzebnego marnowania specyfiku. Umieszczona na opakowaniu etykieta zawiera zbiór najważniejszych informacji na
temat zakupionego środka. Wśród nich znajduje się między innymi: data ważności, wzór chemiczny produktu, pojemność,
ostrzeżenie dotyczące konsekwencji niewłaściwego stosowania Chlorynu Sodu oraz dane dystrybutora.

Co to jest Chloryn sodu?
Chloryn sodu (MMS) to produkt, który znajduje zastosowanie w procesie uzdatniania i dezynfekcji wody. Dzięki swoim
właściwościom, w szczególności zdolności do likwidowania bakterii, wirusów oraz do usuwania metali ciężkich Chloryn Sodu
jest popularnym środkiem do dezynfekcji. Z powodzeniem można używać go do dezynfekowania urządzeń sanitarnych, jednak
odradza się jego bezpośrednie stosowanie chlorynu sodowego przez ludzi z uwagi na niebezpieczeństwo wystąpienia
negatywnych konsekwencji i ewentualnego zatrucia organizmu.

MMS
Chloryn Sodu występuje również pod nazwą Miracle Mineral Solution, w skrócie MMS. Oznacza to Cudowny Preparat
Mineralny, który zaczął funkcjonować na rynku około dziesięć lat temu. MMS to nic innego, jak roztwór chlorynu sodu
ustabilizowany w wodzie destylowanej. Zgodnie z niektórymi teoriami, jego nazwa wzięła się stąd, że może on znakomicie
wspomagać odporność organizmu sprawiając, że będzie on mógł samodzielnie zwalczać takie choroby, jak malaria,
nowotwory, czy pozbywać się niekorzystnych bakterii.

wygenerowano w programie shopGold

Właściwości chlorynu sodu (MMS)
Chloryn Sodu posiada właściwości potwierdzone przez Główny Inspektorat Sanitarny, co znacznie umacnia
wiarygodność wszelkich zasług, jakie się mu przypisuje. Działanie chlorynu sodowego (MMS) sprowadza się do likwidowania
wirusów, bakterii i grzybów, które posiadają negatywny wpływ na organizm i znacznie obniżają komfort funkcjonowania.
Dzięki swoim właściwościom chloryn sodowy sprawdzi się w procesie uzdatniania wody i dezynfekowania urządzeń.
Jeśli chodzi o bezpośrednie spożywanie chlorynu sodu przez człowieka, zdania są podzielone. Główny Inspektorat Sanitarny
odradza takie stosowanie, jednak ten środek posiada grono swoich oddanych zwolenników, którzy regularnie go stosują,
lub deklarują, że dzięki niemu pozbyły się przykrych chorób i dolegliwości.

Chloryn Sodu (MMS) zastosowanie
Jakie konkretnie zastosowanie posiada chloryn sodu? Poza zastosowaniem przy sterylizacji narzędzi i
uzdatniania wody do picia, chlory sodu może być stosowany również w medycynie niekonwencjonalnej. Jeśli
połączy się go z kwaskiem cytrynowym, uzyskamy dwutlenek chloru, który cechują właściwości antybakteryjne.
Jim V. Humble, inżynier i podróżnik twierdzi, że taki specyfik jest w stanie pozbyć się pleśni, pasożytów,
wirusów, a nawet komórek nowotworowych. Humble twierdzi również, że regularne stosowanie MMS może
stanowić ochronę i pomoc w zwalczaniu opryszczki, grypy, astmy, cukrzycy, gruźlicy oraz różnego rodzaju
chorób pasożytniczych. Stosowanie chlorynu sodowego (MMS) zaleca się także wszystkim osobom, które cierpią
na żółtaczkę, miażdżycę oraz zapalenie dziąseł.
Właściwości wzmacniające organizm, które przejawia chloryn sodu, pomogą w podbudowaniu naturalnej
odporności organizmu. Nietrudno zauważyć, że Humble rysuje naprawdę wszechstronne i kompleksowe
działanie MMS*. Większość jego hipotez nie uzyskała jednak jeszcze oficjalnego potwierdzenia. Jedyne, czym
dysponuje, to pozytywne wypowiedzi osób, które zdecydowały się na włączenie tego środka do swojej diety.
Chloryn sodu jest także doceniany i znajduje zastosowanie w amerykańskim przemyśle spożywczym, zwłaszcza
mięsnym, gdzie od pięćdziesięciu lat wykorzystuje się go ze względu na jego bakteriobójczy charakter.

Opinie na temat chlorynu sodu
Z jakim odbiorem i opiniami spotyka się chloryn sodu MMS? W przypadku chlorynu sodowego opinie są podzielone. W gronie
osób mających styczność z chlorynem sodowym znajdują się zarówno osoby ostrożne i zachowawcze, jak i na nieco bardziej
odważne, które zdecydowały się na jego regularne stosowanie. W drugiej z wymienionych grup, nie brakuje zadowolonych
konsumentów, którzy deklarują, że zawdzięczają tej substancji życie i obwołują ją mianem wręcz cudownego środka. Nie
brakuje świadectw o tym, że MMS błyskawicznie, ponieważ w ciągu trzydziestu minut, pomógł zmniejszyć gorączkę i pozbyć
się ciężkiej grypy.
W opinii osób chorych na łuszczycę chloryn sodu wykazuje pozytywne działanie, a większość osób, które stosowały ten środek,
zachęca innych do kuracji z wykorzystaniem MMS. Wszystko należy jednak czynić z rozwagą. Z niektórych opinii dowiemy się
bowiem, że niektóre osoby podczas stosowania chlorynu sodu odczuwały przykre dolegliwości w postaci wymiotów i bólu
brzucha. Zanim zdecydujemy się na włączenie MMS do swojej diety, należy zapoznać się z wszelkimi dostępnymi informacjami
na jego temat, z listą możliwych skutków ubocznych tak, aby dokonać w pełni świadomego wyboru. Dzięki temu
* więcej informacji znajduje się książce PRZEŁOM Cudowny Suplement Mineralny, odkrycie XXI wieku. Jim Humble
Wskazówki użytkowania w celach pro-zdrowotnych przekazuje właściciel udostepniający produkt na portalu
butikzdrowia.pl, zarejestrowany w Międzynarodowej Społeczności Wolnej Wymiany pod nr WE11981
POLECANY razem z aktywatorem - kwaskiem cytrynowym 50%
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