WODA MORSKA IBIZA y FORMENTERA 70ml (butelka szklana)
To woda do picia w dawkach leczniczych. Ultrafiltrowana i hipertoniczna.
CZYM JEST WODA MORSKA I JAK SIĘ JĄ POZYSKUJE?
Woda Morska IBIZA y FORMENTERA pochodzi z rodzinnej firmy, która od pokoleń związana jest z
morzem. Ich przywiązanie do tradycyjnej produkcji i przekazywane od lat doświadczenie i szacunek
do własnej pracy to tylko niektóre elementy składające się na sukces tego przedsięwzięcia.
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Naukowcy od wielu lat są utwierdzeni w przekonaniu , że początki życia zrodziły się dzięki naturalnie
powstałemu środowisku wodnemu. Z powodu tej dziejowej transformacji, woda morska ma bardzo
podobny skład chemiczny do osocza krwi, dlatego jest aż tak korzystna dla zdrowia człowieka.
Jedyną przeszkodą z jaką trzeba się było zmierzyć przy produkcji wody, to ograniczone możliwości
biologiczne naszego organizmu, co do przyswojenia tak dużej ilości związków mineralnych i
mikroelementów. W celu rozwiązania tego problemu, została użyta metoda transakcji, która
polega na zbieraniu wody morskiej przy terenach z dużą stabilnością minerałów, czyli
taką ich kompozycją, która pozwalała na ich maksymalne przyswajanie.
Jej doskonałe dotlenienie jest możliwe dzięki wodnemu ekosystemowi, na który składają się trawy
morskie ( swym wyglądem przypominają łąki wodne) oraz prądy oceaniczne, które zapewniają
krystaliczną czystość i nieskazitelną przejrzystość wód. Duże stężenie soli sprawiło, że powstał
plankton, który jest drugim łańcuchem pokarmowym Ziemi. Tereny te nazywają się Posidonia –
zostały dołączone do światowej listy dziedzictwa UNESCO.
WODA MORSKA - WŁAŚCIWOŚCI
Woda morska jest doskonałym składnikiem odżywczym dla wszystkich organizmów żywych, w tym
dla człowieka, gdyż zawiera pełny zbiór niezbędnych dla zdrowia enzymów, minerałów i
pierwiastków śladowych, które nasz układ biologiczny jest w stanie przyswoić niemal w
stu procentach i zapewnić szybką poprawę: zarówno zdrowia jak i samopoczucia. Czyni
go to jednym z najbogatszych, a zarazem najwartościowszych źródeł mineralnych, które są
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Woda morska posiada około cztery
razy więcej soli mineralnych rozpuszczalnych w osoczu, w porównaniu do organizmu
ludzkiego, w którym jest tylko 9 gr/l. To jest główny powód, dla którego należy pić ją w małych
dawkach (50ml), pamiętając, że jest to produkt leczniczy.
Woda morska pomaga utrzymać w równowadze gospodarkę kwasowo – zasadową, gdyż posiada
zasadowe pH, co powoduje, że organizm jest optymalnie przygotowany do utrzymywania
wszystkich układów systemowych człowieka w pełnej sprawności. Przeciwutleniacze i substancje
anty- kwasowe ( alkalizujące), które w niej występują, zapewniają kompleksowe uzupełnienie
organizmu o dużą ilości minerałów.
Woda morska działa niczym najlepszy elektrolit – właśnie ze względu na skoncentrowaną dawkę
odżywczą. Umożliwia to prawidłowe funkcjonowanie, choćby układu odpornościowego.
Regeneruje komórki i przywraca ich równowagę przy homeostazie. Dodatkowo, picie
wody morskiej może pomóc nam pobudzić zdolność do regeneracji i nawilżenia skóry- na
jak najwyższym poziomie i z jak najwyższą efektywnością – co spowoduje, że komórki
same zaczną się odmładzać.
Dzięki swoim niezwykłym właściwościom woda morska może być wykorzystana także do:

Higieny osobistej (woda morska ma właściwości lecznicze i antyseptyczne – powinno się
stosować do jamy ustnej, nosa, przemywania oczu, płukanek, okładów czy nawet dezynfekcji
ran i obrzęków)
Leczenia chorób (istnieje wiele chorób, które można leczyć przy pomocy wody morskiej:
najczęściej problemy skórne czy z płucami. Idealne sprawdzają się tutaj inhalacje czy parowe
zabiegi na twarz).
Najlepiej spożyć przed 09.2017
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