
ZEOMINERAL ENTERO – produs parafarmeceutic

  

Produsul Zeomineral entero este substanță minerală100% natuarală, sub dormă de pulbere pentru
administrare internă pe cale orală, fiind un amestec în raport corespunzător a doi zeoliți. Zeolitul
este  substanță  minerală de  origine  vulcanică  cu  proprietăți  de  absorbție  și  conținut  de
oligoelemente. Produsul nu conține conservanți, nici alte substanțe auxiliare. 

Sindromul de intestin iritabil este un grup de simptome care se datorează vieții moderne, legat de
funcționarea intestinelor. Principalele simptome: diaree, balonare, arsuri de stomac, simptome
neurotice ale sistemului digestiv. Prin administrarea regulată, conform prospectului a produsului
Zeomineral entero conferă o soluție eficace și naturală ale simptomelor amintite. 

Recomandări: 

- reducerea, dispariția diareei, balonării, arsurilor de stomac.

-  profilaxia,  reducerea  și  tratarea  simptomelor  alergiei  alimentare,  intoleranțelor
alimentare, infecțiilor enterale, forme ușoare ale toxiinfecțiilor alimentare 

-  produs  parafarmaceutic  corespunzător  pentru  tratamentul  adjuvant,  reducerea
simptomelor  în  îmbolnăvirile  cronice  ale  aparatului  digestiv,  sindromului  de  intestin
iritabil, colitei ulceroase, colecistopatiei. 

Explicația modului de acționare a produsului: zeoliții  sunt substanțe minerale, hidrosilicați de
aluminiu cu structură cristalină tridimensională, fiind construiți ca elemente structurale primare
din tetraedre de siliciu și oxid de aluminiu. Grație structurii speciale ale mineralelor zeolitice,
dispun de proprietăți de adsorbție, de filtru molecular și de schimb ionic. Au capacitatea de a
lega cantități mari de gaze, apă, soluții apoase, ioni ale metalelor grele, molecule organice (de ex.
toxine),  microorganisme.  Datorită  proprietăților  de  filtru  molecular,  sunt  capabili  de  a  filtra
substanțele amintite și din soluții apoase. 

Caracteristicile produselor Zeomineral 

Cercetărorii  au  demonstrat  că  numeroase  boli,  precum și  îmbătrânirea  precoce,  se  datorează
radicalilor  liberi.  Radicalii  liberi  care  îmbolnăvesc  celulele,  pot  fi  neutralizați  de un mineral
vulcanic  special.  Acest  zeolit  detoxifică  celulele.  Cei  care  sunt  interesați  de  alimentația
sănătoasă, știu cât de importante sunt organismului substanțele minerale și probabil că și cunoasc
efectele benefice și detoxifiante ale pământului mineral. Dar ceea ce au reușit să  descopere în
ultimii  ani  despre  substanța  minerală  vulcanică  numită  zeolit,  i-a  uimit  pe  laici,  medicii
naturopați și medici deopotrivă. Componentele pulberii minerale ENTERO sunt zeolitul și argila
minerală. 



Particulele purtătoare de sarcini electrice ale zeoliților au capacitatea de a penetra membrana
celulară, ajungând în citoplasmă, unde – grație sarcinii electrice și suprafeței speciale  - leagă
substanțele  nocive,  produse  în  urma  metabolismului  celular.  Proprietățile  caracteristice  ale
cristalelor zeolitice este că sunt poroase, având găuri, canale microscopice. Dacă aceste cristale
intră  în  contact  cu  impurități,  resp.  soluții,  atomii  aflați  în  pori  se  înlocuiesc  cu  substanțele
soluției. Pe lângă aceasta, suprafața granulelor are sarcină electrică negativă, astfel leagă radicalii
liberi pozitivi. 

Produsul zeolitic găsește automat locurile unde există cea mai mare diferență de sarcină electrică
și le neutralizează.  Ca agent de suport  are capacitatea de a transporta direct în celule alte
substanțe naturale. Văzând rezultatele, mai mulți cercetători au recunoscut efectul benefic al
zeoliților. 

Zeolitul  are  structură  cristalină  cu  coordonare  tetraedrică,  substanța  fiind  oxid  de  siliciu-
aluminiu,  în  ale  căror  canale  se  găsesc  ioni  negative  de  calciu,  magneziu,  sodiu  și  potasiu.
Acestea  stabilizează  și  reglează  echilibrul  electrolitic  al  organismului.  Dimeniunea  de  0,4
nanometri al canalelor sunt perfect corespunzătoare pentru legarea și neutralizarea amoniului și
ionilor de metale grele. Efectul de adsorbție și absorbție a zeoliților față de toxine, precum și
efectul  puternic  antioxidant  detoxifică  puternic  organismul,  precum  și  ajută  la  inițierea
mecanismelor  de  autovindecare  ale  organismului.  (adsorpția =  (legarea  la  suprafața
zeoliților) este procesul de aderare a unui gaz,  aburilor sau lichidelor la o suprafață solidă.
Adsoprbția are rol important în curățarea gazelor, respectiv lichidelor. În acest caz impuritățile
sunt  legate  cu ajutorul  unui  adsorbant  care este  un material  solid  poros.  Absorpția este  un
fenomen fizico-chimic prin care moleculele gazelor sau aburilor prin contact cu un corp solid se
absorb). 

Zeolitul este foarte eficace în întărirea sistemului imunitar și profilaxia
îmbolnăvirilor. 

Zeoliții  oferă  ajutor  în  tratamentul  adjuvant  al  cancerului,  diabetului,  arterosclerozei și  a
infarctului miocardic. De la începutul cercetărilor clinice au fost adunate multe date cu privire la
faptul că  în timpul chimioterapiei  prin tratamentul cu zeoliți  pot fi reduse efectele secundare
nedorite.

Zeolitul nu are efecte toxice nici în cantitate mare. Conform rezultatelor de până în prezent, are
capacitatea  de  a  reduce,  respectiv  de  anula  efectele  nocive  ale  alimentației  nesănătoase,
tratamentelor medicamentoase, efectele mediului poluat. Se pare că în multe dintre cazuri natura
oferă cel mai bun remediu pentru boli. 

Zeolitul  funcționează  ca  antioxidant,  susține  sistemul  imunitar,  ajută  la  eliminarea
metalelor grele, a toxinelor și ajută la menținerea pH-ului echilibrat în organism, precum și
în inițierea mecanismului de autovindecare al corpului. 

Purtător  excelent de substanțe active, conținut de bio-oligoelemente. 
Bioelemente adiționale: Fe, Mg, Ca, Na, K 
Bio-oligoelemente: Li, B, I, Br, Si, Ti, Mn, Co, Cu, Zn, Se, Mo, Bi, V, Rb 



70% din produsul Entero este siliciu, iar 30% celelalte elemente. 

Câteva proprietăți importante ale produsului Zeomineral entero: 

Biocoerența înseamnă că zeolitul distruge bacteriile parazite prin deterioarea membranei celulare
ale  acestora.  Dar  nu  atinge  flora  bacteriană  umană  –  membrana  celulară  a  florei  noastre
bacteriene fiind mai tare, mai rezistentă. 

Efectul biologic al unelor elemente importante ale unor oligoelementelor: 

Mangan – vitamin K, cu effect cheie în coagulare și osteoliză funcționează numai în prezența
manganului,; sinteza de ADN-ARN 
Vanadiu   -  are effect de imitare  a insulinei;  reduce nivelul de colesterină,  ajută la creșterea
volumului muscular 
Molibden – face parte din enzima răspunzătoare pentru utilizarea fierului; are effect de stimulare
enzimatică, împiedică formarea cariilor dentare, se încorporează în smalțul dentar 
Bismut – tratamentul laringitei, amigdalitei, precum și material de bază în medicația infecțiilor
pielii 
Seleniu – stabilitatea membranei celulare; are rol în eliminarea metalelor grele, reduce nivelul de
mercur și cadmiu 
Zinc– reglarea metabolismului, funcționarea sistemului muscular, vindecarea rănilor 
Siliciu –  respirația  celulară,  sinteza  de  colagen  și  cartilaje,  conținutul  de  apă  a  țesuturileor
conjunctive 
Bor – reduce eliminarea de Ca, Mg, din acest motiv ajută osteoliza; reglarea glicemiei 
Cr – producția de insulină
Litiu – starea psihică, conferă efect pozitiv asupra depresiei maniace 

Zeolitul  mărunțit,  pulverizat  în  mod  special  și  extern  are  efecte  benefice. Particulele
coloidale  ale  mineralelor  vulcanice  din  produsele  cosmetice   formează  substanța  activă.
Celelelalte substanțe active sunt pe baza vegetală (uleiuri volatile naturale, extrase din plante
medicinale concentrate, vopsele naturale – oxizi de metale, minerale, beta caroten. Din punctul
de vedere al efectului este importantă granulația pulberii zeolitice. Această mărime a granulației
în  acest  caz  este  de  dimensiunea  nanometrelor.  Mineralele  zeolitice  de  mărimea  micronilor,
datorită mărimii  se absorb în interstițiul celular, ajungând astfel substanțele active în cele
mai adânci straturi ale pielii. Cu produse cosmetice tradiționale nu este posibilă alimentarea
țesuturilor în  adâncime. 

Siliciu: Oxidul de siliciu este tot atât de important tuturor vietăților ca și oxigenul sau apa. 

Siliciul este al doilea cel mai des întâlnit element pe Pământ după oxigen. În organism este un
oligoelement. Este indispensabil pentru elasticitate, flexibilitate și soliditatea structurii. Fiecare
vietate are nevoie de siliciu pentru oase, cartilaje, cornuri, pene, copite. Plantele de asemenea
folosesc acest element pentru țesuturile de susținere și pentru sistemul imunitar. Este principalul



component al  membranei celulare.  Fără aceasta nutrienții  nu se absorb în totalitate. Organele
noastre nu ar funcționa fără acest oligoelement.  

Detoxifiere – curățare 

Pe acest plan are importanță sporită. Nu există agent patogen (virusuri, fungi, paraziți,
bacterii,  viermi) care poate supraviețui în prezența siliciului. Nu există zonă pe care nu
sterilizează. Curăță fiecare celulă în parte, intestinele, circulația limfatică, vasele de sânge
și  pielea.  Îndepărtează  substanțele  chimice  depuse  și  elimină  metalele  grele.  Deoarece
omoară agenții patogeni, are efect antiinflamator puternic și învinge infecțiile. 

În sistemul limfatic  efectul  siliciului  este creșterea  numărului  de limfocite  și  se  intensifică
fagocitoza,  adică aceste celule înglobează agenții  patogeni și prin acest  proces distrug marea
majoritate ale patogenilor. 

La nivelul intestinelor efectul siliciului are următorul efect: suprafața unui gram de siliciu
absoarbe 300 m2 de lichid inflamator, ori gaze, toxine și le elimină din organism, în timp ce
fortifică flora intestinală naturală.   

O singură particulă, mărită de 7 000x arată ca un cilindru plin de găuri. 

Acest cilindru  dispune de sarcină eelctrică negativă foarte puternică.  Milioanele  de astfel  de
cilindri  prin  mișcările  lor,  trecând  prin  tubul  digestiv,  în  timp  ce  se  mișcă,  atrag  și  absorb
bacteriile, fungiile, paraziții, virusurile, endotoxinele, rămășițele de substanțe pesticide, droguri,
metale grele și viermi. Acestea cad în capcană în acești cilindri și se excreta din corp. Toate
„murdăriile” se îndepărtează și sistemul imunitar va funcționa din nou. 

Peretele intestinal al intestinului subțire și gros se curăță de la mucusul nociv depus în decursul
anilor. După aceasta: 

 Digestia și metabolismul devin normale.
 În intestinul gros curat nu se formează polipi, tumori, ulcerații.
 Nutrienții se absorb complet și sistemul imunitar va funcționa mai bine



 Vitalitatea crește, totodată și nivelul energetic
 Crește capacitatea fizică și psihică
 Îmbunătățește somnul
 Reduce hipertensiunea arterială!
 Reduce nivelul de colesterol!
 Dispar venele varicoase de la suprafață.

Înfrumusețare exterioară, slăbire 

Îmbunătățește în măsură semnificativă țesuturile conjunctive al organismului.  Tot aici aparțin
țesuturile  conjunctive,  tendoanele,  cartilajele  și  țesuturile  osoase (cartilajele  se  găsesc  pe
capetele oaselor, în structura cartilaginoasă a nasului, urechilor,  laringelui, faringelui), mușchii,
și ligamentele tendoanelor. Astfel pot fi evitate sau vindicate bolile reumatice, iar structura pielii,
dinților, unghiilor și părului se va îmbunătăți considerabil. Pielea se va curățua, devine elastic, iar
părul se fortifică, devine lucioasă. Doarece acționează ca solvent al grăsimilor nesănătoase, chiar
și celulita dispare, iar după un timp are ca efec slăbire. Schimbarea devine vizibilă și se simte în
una-două luni de administrare. 

Părul căzut crește din nou, scade nivelul de cholesterol, se vindecă mai repede rănile și fracturile,
problemele  de  piele  se  vindecă,  se  normalizează  digestia,  dispare  durerea  de  spate,  se
îmbunătățește capacitatea fizică și psihică, dispare tinitusul și se pot enumera mai departe, în
funcție cine ce problem are. 

Cristalele, dar în special cristele de siliciul, sunt cele mai bune transmitere energetice la nivel
celular.  Siliciul  în  sine  favorizează  capacitatea  de  acaparea  energiei  de  către  celule,   nu
accidental sunt componente importante ale acestora. 

Fracturile 

Siliciul răspunde pentru absorbția celor mai multe substanțe minerale, dar în principal a calciului
în oase. Dacă în cazul fracturilor administrăm și siliciu, pe lângă substanțele minerale necesare,
fracturile și rănile se vindecă mult mai repede. Deja multe analize au dovedit și faptul că dacă
corpul  uman  are  nevoie  primordială,  siliciul  prezent  -  printr-un  proces  de  transmutație  -  se
transformă în calciu. 

Întinerește vizibil

Celulele în creștere rapidă, precum pielea, părul și unghiile au mare nevoie de dioxid de siliciu.
Odată cu trecerea timpului scade nivelul de dioxid de siliciu și cu alimentația putem introduce în
organism numai cu dificultate. Elasticitatea țesuturilor conjunctive, capacitatea de rezistență, de
menținerea concentrației de apă sunt tot mai dificile. 

Pielea 

Odată  cu  înaintarea  în  vârstă  pielea  pierde  din  umiditate,  dar  siliciul  ajută  la  umplerea  și
menținerea substanțelor necesare în piele. Crește efectul de menținerea umidității  pielii și are



efect pozitiv asupra metabolismului pielii. Oprește procesul de slăbire a țesuturilor conjunctive și
restabilește puterea acestuia. Astfel încetinește formarea ridurilor și ajută la dispariția ridurilor
deja formate. Pielea devine elastică, sănătoasă, curată, frumoasă și mătăsoasă. Totodată, dispar
acneele, petele de bătrânețe, psoriazisul.

Sănătatea articulațiilor, vaselor de sânge, oaselor și pielii 

Dioxidul de siliciu nu oferă tărie, ci foarte mare flexibilitate țesuturile corpului. Colagenul care
este elementul de bază a țesuturilor conjunctive ale pielii, vaselor de sânge,  articulațiilor și care
este considerat în cosmetică agent pentru întinerirea pielii este construită în mare parte de siliciu!
Dacă corpul nostru dispune de cantitate suficientă de siliciu și glucozamină, arătăm mult mai
tineri,  decât  vârsta  reală  sau  întinerim  vizibil!  Nu  numai  în  exterior,  ci  și  organele  noastre
interne, vasele de sânge, articulațiile, sistemul osos, pielea devine mult mai puternică, sănătoasă!
Deoarece siliciul acționează ca solvent puternic grăsimile rele, chiar și celulita dispare după un
timp dacă consumăm siliciu!  

Vezi cum îți crește părul! 

Părul este unul dintre cele mai importante elemente ale frumuseții, astfel merită îngijirea! Părul
devine sănătos și puternic sub efectul siliciului. Părul sănătos este aproape atât de bogat în siliciu
ca  și  oasele  sănătoase,  astfel  părul  are  nevoie  de  90  micrograme/gram,  iar  oasele  de  100
micrograme/gram. Cea mai importantă componentă a părului este siliciul pentru a evita chelia, a
ajuta  creșterea  părului,  devenind  puternic,  oferind  luciu  miraculos.  Oprește  căderea  părului,
începând din nou creșterea din nou a părului. 

Dinții și gingiile! 

Siliciul  ca și  componentă a  smalțului  dentar,  împiedică  formarea  cariilor  dentare  și  menține
sănătatea dinților!  Împiedică sângerarea, atrofia gingivală care are ca efect, până la urmă,
pierderea dinților. Luptă eficace împotriva ulcerațiilor și vindecă inflamațiile nu numai în jurul
dinților, ci și în oase. 

Unghii puternice

Lamele unghiilor sunt formate din structuri proteice complexe care cresc lunar în medie 4-5 mm.
Prin completarea siliciului, unghiile revin rapid la tăria normală. Astfel unghia fi vi mai lucioasă,
de tărie mai mare și flexibilă pentru a nu se rupe ușor. 



Slăbire rapidă și naturală! 

Siliciul  descompune  rapid  și  eficace  grăsimile  nocive  și  ajută  la  eliminarea  acestora  din
organism! Consumatorii au mai relatat că după administrarea de dimineață a produsului Entero,
în cursul zilei  senzația  de foame a fost  redusă!  Motivul  acestui  fenomen este  că substanțele
nutritive valoroase se absorb în raport mult mai mare, astfel organismal nu semnalează că are
nevoie de mai mulți nutrienți! Un motiv în plus pentru consumul zilnic! 

Recomandare: siliciul  este  higroscopic,  din acest  motiv este foarte  importantă  hidratarea  cu
multă apă curată! Pe lângă aceasta, în cazul administrării cu apă destulă, substanțele toxice sunt
eliminate mai rapid din organism. 

De ce să folosiți ENTERO și nu  DIATOMEE?

Diatomeea conține în raport de 85% siliciu. În general provine din Peru. Gustul nu este prea
plăcut.  Produsul  Entero conține siliciu în raport de  70-75% siliciu. Produs autohton! A fost
declarat produs parafarmaceutic, calitate verificată clinic. Absolut fără gust. Iar prețul nu este
mai mare, decât a diatomeei. 


