OXYBUILD 1
OXYBUILD
Unikaalne preparaat - rikkaliku stabiliseeritud hapniku sisaldusega!
Me peame hapniku olemasolu väga enesestmõistetavaks, kuid ei oska hinnata tema
tähtsust. Hapnik moodustab ~90% veest, ~20% õhust ja ~67% inimesest. Ürgajal sisaldas
õhk 35% hapnikku, aga nüüd vaid 20%. Uuringud merevaigus sisalduvate
hapnikumullidega andsid sellise huvitava tulemuse.
Hapniku tähtsusest saadi aru juba 50-ndatel, kui hakati põhjalikult uurima hapnikuravi
võimalusi. Kui leiti võimalus mõõta hapniku taset inimese veres, siis avastati, et
noorukite veri sisaldab hapnikku pea 1/3 võrra rohkem, kui vanematel. Uuringud
tõestavad, et peale 30. eluaastat saab meie nahk hapnikku 25% vähem. Peale 40., aga
juba 50% vähem, kui vajalik. Me vananeme, sest rakud ei saa piisavlt hapnikku. Tervel
inimesel peab veres olema 98% hapnikku, kuid mõõtmiste tulemused näitasid, et praegu
on ka noortel tervetel inimestel tema sisaldus 90-92%. See kõik toimub hapniku
vähenemise tõttu atmosfääris ja tema halva omastatavuse tõttu organismi poolt.
Hapniku sisaldus veres ei ole konstantne - ta muutub pidevalt. Kui haigestutakse või on
stress, siis kulub tunduvalt rohkem hapnikku. Ka ainevahetuse käigus tekib pidevalt
toksiine, mille neutraliseerimiseks vajatakse hapnikku. Varude taastamine võtab aega.
Hapnikupuudus annab soodsa võimaluse paljuneda anaeroobsetel bakteritel, sest hapniku
molekul on väga võimas "relv", mida organism kasutab just bakterite ja viiruste
hävitamisel. Ravimid (eriti antibiootikumid), narkootikumid, tubakas ja toidu ning õhuga
kehasse sattunud mürgid vähendavad kõik meie hapniku varusid. Ka ei omastu
täisväärtuslikult vitamiinid, mineraalained ja aminohapped. Veelgi tähtsam osa on
hapnikul organismi immuunsuse säilitamisel. See on täiesti asendamatu naharakkude
taastamisel ning kollageeni ja elastiini moodustamisel. Lisa hapniku andmine organismi
hoiab ära trombide teket, insuldi tagajärjel ühepoole keha halvatus taandub, mälu
paraneb, taastub kõnevõime. Väga häid tulemusi on saadud rabanduste, dabeetilise
gangreeni, tõsiste nahapõletuste ja muude raskete haiguste puhul, kus tavameditsiin on
kipub jõetult alla andma. Just hapnikuravi võib olla see vastus, mida on ammu otsitud.
Hapnik on oluline eriti nendele inimestele, kes tahavad kaalukaole kaasa aidata. Kui
"kütta oma bioloogilist ahju" - mitokondreid - hapnikuga, siis toimub seesmine põlemine,
mille käigus põletatakse just talletatud rasvu energia tootmiseks.
NASA laboratooriumis töötati välja pikaaegsete uuringute tulemusena absoluutselt
unikaalne preparaat, mida paljud teadlased jõudsid juba nimetada vitamiiniks O.
Firma P.M. International omab väga erilist toodet - Oxybuild'i, mille koostis ja
valmistamine on salastatud. Toode on patenteeritud. Tema koostisse on lülitatud
aktiviseeritud hapnik Activated Oxygen, mis sisaldab hapnikku O2 erakordselt kõrges
kontsentratsioonis. Unikaalse tehnoloogia abil on lahuses õnnestunud stabiliseerida
hapnik absoluutselt uues füüsikalises seisundis - O4 (Quad Atomic Oxygen).
Uuringud näitavad, et Oxybuild on võimeline viima meie organismi bioloogiliselt
aktiivset hapnikku eriti kõrges kontsentratsioonis ja seejuures on absoluutselt ohutu
kasutamiseks nii välis- kui seespidiselt. Võttes sisse 10-15 tilka Oxybuild'i vähese koguse
veega, on inimese organism ~15 minuti pärast küllastatud hapnikuga 98%-liselt, mis on
normaalne tase ja keha on palju enamaks suuteline.
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Oxybuild'i kasutamine välispidiselt:
o Nahal paraneb vere tsirkulatsioon;
o Rakud rikastuvad hapnikuga ja paraneb ainevahetus;
o Hävitab viiruseid, baktereid, seeni;
o Parandab väga edukalt põletushaavu ja muid naha kahjustusi;
o Aktiviseeruvad rakkude uuenemisprotsessid;
o Avanevad poorid ja paraneb naha hingamine;
o Aeglustub vananemisprotsess ja kortsud silenevad;
o Peanahal väheneb juuste väljalangemine, sest paraneb juuksejuurte verevarustus.
Oxybuild sobib igale nahatüübile. Preparaadi koostises olevad komponendid avaldavad
nahale toniseerivat ja desinfitseerivat toimet. Seetõttu sobib seda kasutada naha
hooldamiseks. Preparaat on leidnud kasutust ka plastilises kirurgias, kuna vähendab
armide teket. Järjepideval kasutamisel isegi vanad armid kaovad või muutuvad 1-3 kuu
jooksul märkamatuks.
Oxybuild'il on tänuväärne toime ka limanaha rakkudele - soovitatakse kasutada erinevate
suu limaskesta ja igemete haiguste korral. Külmetuse korral on soovitav kurku kuristada
preparaadi vesilahusega. Lastele stomatiidi puhul lahustada 15 tilka preparaati pooles
klaasis vees ja kuristada kurku.
Kuna Oxybuild on rikas bioloogiliselt aktiivse hapniku poolest, siis toimib see
sissevõetuna kui erakordselt tugev katalüsaator desintoksikatsiooniprotsessides.
Hapnikku kaasatakse energia tootmise protsessidesse ning samas on ta võimsaks relvaks
organismi immuunsuse tugevdamisel. Eriti tugevat efekti täheldatakse kasutamisel koos
Coenzym Q10-ga.
Oxybuild 60 ml (pudelis on 80 annust a`15 tilka)
Koostis
Naatrium
Kloriid
Kaalium
Jood

1 annus
2,9 mg
7,2 mg
0,02 mg
0,5µg

%
12
0.21
0.1
0.33

Koostis: Vesi, naatrium, kloriid ja jäljed olulistest mineraalidest.
Tarvitamisõpetus. Sisse võtta 3-4 korda päevas: 30 minutit enne või 2 tundi peale sööki.
Lisada 8-15 tilka Oxybuild'i 100-200 ml veele. Päevas tuleks piirduda kuni 50-ne tilgaga.
Ei tohi omada kontakti metallist esemetega. Enne tarvitamist loksutada tugevasti. Lastele
alla 12 a. soovitatakse anda pool täiskasvanu annusest. Välispidiselt kasutada vastavalt
vajadusele. Kanda 30 tilka preparaati puhtale näonahale.
Preparaati säilitada jahedas, kuivas kohas.

