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Jednym z najważniejszych dla funkcjonowania organizmu pierwiastków jest
krzem, chociaż niekoniecznie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Tymczasem
jego niedobory mogą prowadzić do bardzo negatywnych konsekwencji.

Krzem bierze udział w kluczowych dla działania organizmu procesach biologicznych. Należą do nich

od zmiany błon komórkowych, tworzenia tkanki łącznej, chrząstek, kości po nadawanie

elastyczności i sile naczyniom krwionośnym. Jego niedobory prowadzą do niejednokrotnie

przerażających konsekwencji, jak zachwianie prawidłowego działania mózgu, co niesie skutki dla

całego organizmu. Prowadząc do osłabienia reakcji obronnych organizmu, zmęczenia,

dekoncentracji, zmniejszenia aktywności intelektualnej, osłabienia pamięci i wielu innych,

negatywnych skutków.
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By zaradzić tym ryzykom, naukowcy Centrum Badawczo Rozwojowego GLOKOR z Gliwic stworzyli

napój do kompleksowego oczyszczania i regeneracji organizmu, zawierający łatwo przyswajalne

związki krzemu. Napój jest jeszcze przedmiotem badań laboratoryjnych i udoskonalania. Jego

przyjmowanie przynosi szereg pozytywnych skutków:

- Należy zaznaczyć, iż Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR wszystkie swoje działania planuje i

wykonuje wyznając zasadę zrównoważonego rozwoju. To jest to co od razu jest zauważalne podczas

rozmowy w ich laboratoriach. Jest to ich kolejny produkcji z serii Science Food – komentuje dla Gazety

Przekrój Gospodarczy Jan Juszczyński, prezes CBR GLOKOR - Obecnie projekt jest w fazie

poszukiwania inwestora docelowego, który stanie się beneficjentem rozwiązań naukowców z Gliwic. Nazwa

handlowa zostanie nadana w uzgodnieniu z Inwestorem. Jestem przekonany, że odkrycie to

zrewolucjonizuje rynek.

Wcześniej pisaliśmy już o szczególnym chlebie, będącym wynikiem badań naukowców z gliwickiego

centrum:

TEN CHLEB ŻYJE!

Tweetnĳ   

TAGI:

JAN JUSZCZYNSKI  GLOKOR  CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE  KRZEM  INNOWACJE  ZDROWIE

Jednak konsekwencje niedoboru krzemu nie ograniczają się bynajmniej do funkcji mózgu.

Prowadzi on takoż do obniżenia odporności, zaburzeń procesów metabolicznych, rozwoju

osteoporozy i chorób stawów, zwiększenia ryzyka zachorowań na gruźlicę, choroby układu

krwionośnego czy wystąpienia przypadków udarów.

Nasza skóra staje się gładka i promienna. Dzięki swoim właściwościom regeneruje

strukturę tkanek i wygładza powierzchnię skóry.

Poprawia strukturę paznokci.

Poprawia w znaczący sposób strukturę włosów.

Poprawia w sposób widoczny wygląd skóry. Dzięki swoim właściwościom zwiększa

się elastyczność i nawodnienie skóry, znika efekt suchej skóry i podrażnień.

Wzmacnia układ odpornościowy. Efekty są zauważalne po kilku dawkach.

Zwiększa wchłanialność wapnia oraz witamin do organizmu

Zaobserwowano przyśpieszenie procesu powrotu do zdrowia po przeziębieniach

Zaobserwowano przyśpieszony proces usuwania z organizmu skutków upojenia

alkoholowego.

Wiąże i usuwa z organizmu alkohol i jego produkty uboczne w wyniku rozpadu.

Pomaga oczyszczać organizm z toksyn, alergenów, soli metali ciężkich

Wspomaga proces stabilizowania poziomu cukru i cholesterolu w organizmie

Pomaga unikać powikłań przy cukrzycy

Wspomaga proces obudowy mikroflory błony śluzowej układu pokarmowego

Wspomaga i łagodzi proces tolerancji organizmu po chemioterapii i radioterapii

Wspomaga proces leczenia grzybicy

Lubię to! Udostępnij
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