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Care are probleme, împreună cu furnizarea de vitamina K naturală din legumele cu frunze 
proaspete, poate face față în mod convenabil cu o componentă uriașă a vitaminei K 
obișnuite pe care trebuie să o aibă prin băuturi alcoolice proaspete.  
 
Un bob de iarbă de la alegere (iarba de grâu, Kamutgras, gazon de orz, particule de suc de 
orz, gazon sau chiar un amestec puternic dintr-o varietate de ierburi și ierburi este rapid și 
ușor în apă sau extractul iubit contactat și - www.paginamedicala.ro, de asemenea, intoxicat 
cu plăcere.Pudra de gazon poate fi pulverizată în amestecuri de verdețuri, supe sau rețete de 
legume. 
 

Oasele trebuie să aibă silicon 
 
Oasele sunt compuse în principal din calciu, fosfor, minerale de magneziu, potasiu din sânge 
și siliciu. Dacă aceste minerale se amestecă cu fibrele de colagen bovin, se vorbește despre 
minerizarea din os. Osul este de fapt dezvoltat și se întărește fără a-și pierde propria 
versatilitate necesară. 
 

• Siliciul este în prezent necesar atât pentru sinteza fibrelor de colagen bovin, cât și 
pentru procedura de mineralizare din țesutul osos.  
 

• Din acest motiv, în mod constant, o atenție mai mare din partea Siliciului poate fi 
locurile în care are loc dezvoltarea osoasă, monitorizate.  
 
Mineralizarea este de fapt plină, la un anumit aspect materialul de silicon scade. cu 
siguranță acolo încă o dată. O construcție osoasă sănătoasă și robustă nu este de fapt 
fezabilă fără silicon. 

 
De exemplu, mei, fulgi de ovăz, orz, ceai de plante din coada-calului, bentonită (a lua), care 
sunt resurse practice ale recifelor de corali oceanice Silicon Sango. Găsiți la fel: tot siliciul 
natural - cel mai bun mijloc eficient de a compensa absența siliconului. Recreșterea țesutului 
osos împreună cu argintul coloidal. Argintul coloidal purifică organismul, cu siguranță, nu 
doar de bacterii, ciuperci și infecții nesigure (fără efecte adverse negative), dar împreună 
promovează regenerarea țesutului osos, a țesuturilor și a celulelor nervoase. 
 

 

https://www.paginamedicala.ro/
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Argintul coloidal este de fapt medicamentul de alegere pentru accidente și, prin urmare, 
infecții. Colloi-dal Silver (sănătate și wellness o idee bună) potrivit pentru promovarea unui 
cadru osos bine echilibrat. Îmbunătățiți calitatea oaselor cu Yam neîmblânzit. Bulbul de 
rădăcină al cățăratorului de igname sălbatic mexican este deosebit de benefic are un efect 
asupra bunăstării oaselor. 
 
Astfel, într-un studiu efectuat pe femele care în prezent au experimentat că și-au 
îmbunătățit substanțial grosimea oaselor după ce au luat Yam neîmblânzit, femeile nu au 
suferit nicio durere, nici oasele fragile și, de asemenea, au avut nevoie să afle nimic altceva 
crăpătură țesutului osos. 
 

Creșteți calitatea oaselor împreună cu ierburile 
 
Unele plante conțin așa-numiții fitoestrogeni (izoflavone), care ajută la protejarea împotriva 
pierderii iminente a masei osoase, în special în timpul menopauzei de la femei. Situat în 
izoflavone de trifoi roșu. Alte canabis care au o influență benefică asupra densității țesutului 
osos sunt, de exemplu, Chasteberry, Angelica Sinensis (numită și Dong Quai), precum și 
 

Tesuturi osoase sanatoase si echilibrate prin dezacidificare 
 
Un regim alimentar predispus sau nefavorabil (care este bogat în carbohidrați segregați sau 
chiar produse pentru animale de companie procesate industrial sau în toate mesele stabilite) 
este dramatic mult mai puțin în comparație cu un plan de dietă cu alimente sănătoase 
Vitamine, fitochimice și, de asemenea, minerale, care pot slăbesc cu ușurință țesuturile 
osoase mai mult decât probabil. 
 
Dar sănătatea țesutului osos a afectat nu doar sărăcia materială esențială, ci și capacitatea 
de acidificare din dieta obișnuită. Mâncărurile tipice de bază (produse din carne, produse din 
lapte, produse din cereale) au ca rezultat o hiperaciditate în organism - mai ales în 
combinație cu dulciuri. 
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Acești acizi care provin din metabolism ar trebui contracarați. Acestea oferă minerale 
alcaline precum calciu și, de asemenea, magneziu. Dacă există doar în cantitate insuficientă 
în dieta zilnică, mineralele importante care provin din oase sunt furate. Cel puțin două 
acțiuni sunt de fapt esențiale pentru a concluziona această circumstanță: Mesele sunt 
transformate într-o dietă alcalină bogată în substanțe. 
 
O de-acidificare detaliată a organismului îndepărtează zgura acidă și, de asemenea, 
remineralizează osul utilizând minerale alcaline premium. ( Informații suplimentare despre 
dezacidificare.). Os bine echilibrat de la sine. 
 
Exercițiul fizic este cel puțin la fel de crucial. Mișcarea mică declanșează o musculatură 
stresată într-un fel sau altul, nu doar, ci și în plus la o pierdere a masei osoase. Ce stil este, 
de fapt, în special potrivit pentru mișcarea pentru a îmbunătăți calitatea țesutului osos sau a 
oaselor fragile, vedeți listat aici: protejați împotriva fracturilor țesutului osos în osteoporoză. 
 

• Cerințele de bază pentru sănătatea țesutului osos sunt, prin urmare, un regim de 
dietă alcaline, abundent în elemente necesare, în combinație cu pregătire naturală 
extrem de eficientă, remedii organice și, de asemenea, exerciții de rutină.  
 

• Fiecare persoană ar putea începe așa oricând și fără ajutor extern cu execuția acestor 
măsuri și propriile sale oase sunt din nou puternice, precum și etanșarea. 

 

• Medicamente pentru osteoporoză: Informați cu privire la negativ efectele pot fi! 
Înainte de a lua medicamente pentru osteoporoză, lăsați să vă mulțumiți bine să vă 
informați cu privire la efectele lor adverse. Acest lucru a arătat de fapt în mulți ani 
având acest medicament că acestea pot provoca o creștere anormală a țesutului 
osos, brüchiger pentru a face oase și posedă efecte negative grave. 


