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1. Z700  Zeolite MED Detox-powder   700g €49,00  

2. ZK600 Zeolite MED Detox-powder capsules  600p €89,00  

3. ZAF200 Zeolite Activated Zeo Medic   200g €37,00 
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Email: zeolitecyprus@cytanet.com.cy 
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ZΑF200 Zeo Medic Zeolite Activated Very Fine Powder 200g   Οικογενειακή αποτοξίνωση Πολύ λεπτή σκόνη Ζεόλιθου 

200g πολύ λεπτός φυσικός κλινοπτιλολιθικός 
ζεόλιθος σε συσκευασία 

 

Δοσολογία / Περισσότερες πληροφορίες  

Πολύ λεπτή σκόνη: ½ κουταλάκι του τσαγιού, 1 με 3 
φορές την ημέρα  

Διάρκεια αποτοξίνωσης: Για αποτελεσματική 
αποτοξίνωση του οργανισμού, η σκόνη ή οι κάψουλες 
ZeolithMED και Zeo Medic πρέπει να χρησιμοποιείται για 
τουλάχιστον 2 μήνες, να γίνεται παύση 1 μήνα και να 
συνεχίζεται με την ίδια χρονική συχνότητα.  

 

Ο ζεόλιθος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παρατεταμένες χρονικές περιόδους για να αντιμετωπιστούν οι 
περιβαλλοντικές και γενικές συνθήκες διαβίωσης που βιώνουμε στον σημερινό σύγχρονο κόσμο. Η 
εκτεταμένη μακροχρόνια παρακολούθηση έχει δείξει ότι δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις από τη λήψη 
ζεόλιθου αφού εντός 4-6 ωρών αποβάλλεται εντελώς από το σώμα φορτωμένος με τοξίνες, ιούς και 
δηλητήρια. 
 
Ποιος μπορεί να χρησιμοποιεί τον ζεόλιθο: Ο ζεόλιθος Μπορεί να λαμβάνεται από υγιείς και ασθενείς 
ηλικίας 6 ετών και άνω. Έγκυες μπορούν να το χρησιμοποιούν άφοβα αφού πρώτα ρωτήσουν τον γιατρό 
τους. Environmental toxicants and fetal development (Περιβαλλοντικά τοξικά και εμβρυϊκή ανάπτυξη).  Αν 
θέλετε μπορείτε ακόμη να αναμίξετε μια μικρή ποσότητα ζεόλιθου με τις παιδικές τροφές.  Μην ξεχνάτε 
και τα παιδιά ζουν σε ένα τοξικό πλανήτη και σαν παιδιά έχουν φάει χώμα πολλές φορές (ρωτήστε τον 
γιατρό τους). 

Τρόπος χορηγίας: Ο ζεόλιθος αναμιγνύεται με νερό και αναδεύεται  για να διαλυθεί και τον πίνεις. Όσος 
δεν διαλυθεί προσθέτεις νερό και ανακατεύεις ξανά. (Να πίνεις 2+ λίτρα νερό την ημέρα). Ο ζεόλιθος στο 
νερό δημιουργεί το αλκαλικό νερό.    

Δοσολογία: Συνιστώνται οι ακόλουθοι χρόνοι χρήσης: 6 - 8 π.μ.,  /  1 – 3 μ.μ.,  /   6 - 8 μ.μ.  Η κανονικότητα 
της χρήσης (ώρες της ημέρας και της διάρκειας) αυξάνει την επίδραση του ζεόλιθου, ενώ οι διακοπές 
μπορούν να την μειώσουν. Βρείτε την καλύτερη χρονική περίοδο για εσάς.  

 Πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τον ζεόλιθο για αποτοξίνωση:  Αρχίστε με λίγη ποσότητα στη 
μύτη του κουταλιού του τσαγιού και  αυξήστε τη δόση ώστε σε μια εβδομάδα  να παίρνετε την 
κανονική σας δόση. 
 

 Αν η υγεία σας είναι πολύ καλή 1 δόση ζεόλιθου το πρωί στο ποτήρι είναι αρκετή για να 
αποβάλλονται οι τοξίνες από το σώμα και να διατηρείται η αλκαλικότητα του σώματος. Με τον 
τρόπο αυτό δημιουργείτε μια ισχυρή ασπίδα προστασίας ενάντια στους κινδύνους της έκθεσης του 
οργανισμού στις τοξίνες και τα δηλητήρια του περιβάλλοντος.  
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 Αν η κρεατοφαγία είναι η βασική σας διατροφή και αποφεύγετε τα φρούτα και τα λαχανικά, αν 

καπνίζετε ή καταναλώνετε αλκοόλ, αν η καθημερινή σας ρουτίνα είναι συνεχώς ή περιστασιακά 
έντονη, αγχωτική και απαιτητική, τότε να παίρνετε ακόμη μια δόση ημερησίως.    

 
 Αν είστε επιρρεπείς σε ασθένειες, έχετε οποιαδήποτε συμπτώματα γαστροοισοφαγικής 

παλινδρόμησης, δυσπεψίας, αλλεργίας, κατάθλιψης ή υποφέρετε από έρπη,  νόσο crohn, 
αιμορροΐδες, ηπατίτιδα που απαιτείται Αποτοξίνωση εντέρου, συκωτιού και νεφρών να παίρνετε 
ακόμη μια δόση ημερησίως.   Επίσης αν  υποφέρετε από άλλες ασθένειες όπως ρευματοειδή 
αρθρίτιδα, κατά πλάκα σκλήρυνση, οστεοπόρωση, διαβήτη ή οποιαδήποτε ασθένεια που είναι 
επακόλουθο της μόλυνσης του περιβάλλοντος ο ζεόλιθος βοηθά. 
 

Ο ζεόλιθος δεν δημιουργεί εθισμό ή ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Οι δόσεις συνιστώνται να λαμβάνονται 
τακτικά, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει μόνο σε επιθυμητά αποτελέσματα. 

 

Οδηγίες Χρήσεως 

Τρόπος χορηγίας: Ο ζεόλιθος 
αναμιγνύεται με νερό και αναδεύεται  για 
να διαλυθεί και τον πίνεις. Όσος δεν 
διαλυθεί προσθέτεις νερό και 
ανακατεύεις ξανά. (Να πίνεις 2+ λίτρα 
νερό την ημέρα). Ο ζεόλιθος στο νερό 
δημιουργεί το αλκαλικό νερό.    

 

 

 

 

Περιγραφή προϊόντος: Ο κλινοπτιλόλιτος ζεόλιθος είναι ένα φυσικό ορυκτό, ένα πέτρωμα,  που δεσμεύει 
τα βαρέα μέταλλα, τις τοξίνες και τους ρύπους και γενικά όλα όσα συντήνουν στην ελαττωματική φυσική 
λειτουργία του οργανισμού. Η γη μας τρέφει, μας ποτίζει και μας ντύνει. Μας δίνει πνοή και ζωή. Τώρα, η 
ίδια η γη μας αποκαλύπτει τον ζεόλιθο την ¨νέα γνώση¨ για να μας βοηθήσει να αποβάλουμε τα δηλητήρια 
που έχουν συσωρευθεί στον οργανισμό μας με την πάροδο του χρόνου αφού ζούμε σε ένα 
δηλητηριασμένο πλανήτη . Η φύση πάντα μπορεί να μας θεραπεύσει και να μας προσφέρει την  τέλεια 
φυσική λειτουργία της ζωής  που ονομάζεται Υγεία.  

Δεν είναι ποιο σημαντικό να αφαιρείς τα δηλητήρια από τον οργανισμό σου παρά να μην κάνεις τίποτε; 
Άλλαξε Στρατηγική. Υπάρχει λύση! 

Υπάρχουν μελέτες και διατριβές της επίδρασης του στην αποτοξίνοση του οργανισμού των ανθρώπων, των 
ζώων και γενικά όλης της ζωής. Οι έρευνες που έχουν οδηγήσει σε εγκεκριμένα επιστημονικά και 
τεκμηριωμένα δεδομένα αφορούν την γη, τον αέρα και το νερό, τα θηλαστικά,  τα ζώα, τα πτηνά, τα ψάρια 
και όλες  τις φυτικές καλλιέργειες.   Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιείται συχνά ως πρόσθετο σε ζωοτροφές, 
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για εκτροφή νεαρών ζώων και ψαριών, για δέσμευση οσμών, για καθαρισμό νερού και βελτίωση εδάφους, 
στην ιατρική και ιατρικά μηχανήματα και τα καλλυντικά, καθώς και στην πυρηνική βιομηχανία και στα 
διαστημικά ταξίδια.  

Ο ζεόλιθος είναι ζωή. Οι μελέτες που αφορούν την επίδραση του στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν αλλά 
είναι περιορισμένες. Ίσως το γεγονός της θετικής επίδρασης του στις κατώτερες μορφές ζωής, καθώς και η 
φθήνια του σε σίγκριση με τις πανάκριβες θεραπίες ίασης που υπάρχουν, να είναι μια τροχοπέδη στην 
εξάπλωση του. Φυσικά, ο Ζεόλιθος είναι εγκεκριμένος από FDA (Food & Drug Association) Αμερικής και 
αναγνωρισμένο ως ασφαλές για λήψη. Δεν είναι τοξικό, εκρηκτικό ή εύφλεκτο πέτρωμα. Στην ΕΕ, ο 
ζεόλιθος γενικώς εγκρίνεται ως φαρμακευτικό έκδοχο (Pharm. Eur.) Και ως ζωοτροφές που ρυθμίζονται 
νομικά για όλα τα ζωικά είδη.   

Δοκιμασμένη ποιότητα για την ασφάλειά σας  

Το φυσικό μας υλικό προέρχεται από τα Καρπάθια όρη. Χρησιμοποιείται πολύ λεπτή σκόνη διαμέτρου 
περίπου 5 - 7 μm. (0.0000007μ) Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια μεγαλύτερη επιφάνεια μέσα στη σκόνη, η 
οποία δεσμεύει ακόμα περισσότερα δηλητήρια.  Έχουμε τις υψηλότερες απαιτήσεις για τον ζεόλιθου μας. 
Κατά την επιθεώρηση των εισερχόμενων προϊόντων θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα αυστηρά κριτήρια 
ποιότητας της ευρωπαϊκής φαρμακοποιίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μικροβιακή καθαρότητα και τη 
συγκέντρωση τοξικών ουσιών. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συμβαίνει αυτό, η ασφάλεια και οι 
επιδράσεις του ζεόλιθου ελέγχονται και παρακολουθούνται σε αναγνωρισμένα από το κράτος εργαστήρια 
δοκιμών.  Διαθέτουμε εκτενή τεκμηρίωση για όλες τις μεταποιημένες πρώτες ύλες και τις εξετάσεις τους. 
Αυτό σημαίνει ότι τα υλικά μπορούν να ανιχνευθούν ανά πάσα στιγμή ώστε να εξασφαλίζουν υψηλό 
επίπεδο ασφάλειας των τελικών προϊόντων.  

Είναι Σερβικής προέλευσης, πληροί τους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους της Ευρωπαϊκής, φαρμακοποιίας 
και ελέγχεται από κρατικά διαπιστευμένα εργαστήρια για την ταυτότητά, καθαρότητα και ποιότητα. 
Συσκευάζεται σε πιστοποιημένα με HACCAP και ISO εργαστήρια ως τρόφιμο. 

- Δοκιμασμένη ποιότητα φαρμακοποιίας 
- Υψηλής ποιότητας, καθαρά φυσική ορυκτή σκόνη χωρίς πρόσθετα 
- Ενεργοποιημένος φυσικός κλινοπτιλόλιθος-ζεόλιθος 
- Μικρό μέγεθος μέσου κόκκου μεγέθους περίπου 26 μm 
- 89-95% κλινοπτιλόλιθος 
- Πολύ υψηλή ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων 
-Πολύ καλή σχέση πυριτίου-αργιλίου (5.4: 1) 
- Μη τοξικό, χωρίς ίνες 
 

Ως φυσικό ηφαιστειακό μεταλλικό στοιχείο, ο κλινοπτιλόλιθος ζεόλιθος είναι  
ένα εξαιρετικό δώρο από τη φύση. 


