
Varför är Mineraler viktigare än vitaminer?
Dr Linus Pauling vinnare av två Nobelpriser, sade: “Du kan spåra varje sjukdom, 
och varje krämpa till en mineralbrist” 
Alla kroppsliga processer beror på handling och interaktion av mineraler. 
Vitaminer behövs för varje biokemisk aktivitet i kroppen, men de kan inte fungera 
utan närvaro av mineraler. Alla näringsämnen såsom vitaminer, proteiner, enzy-
mer, aminosyror, kolhydrater, fetter, etc., behöver mineraler för dess aktivitet. 
Mineraler är ett viktigare komplement än vitaminer, eftersom vitaminer kan synte-
tiseras av levande material, men mineraler kan det inte! 
Mineralinnehållet i våra livsmedel påverkas givetvis av den mineralhalt jorden har 
där grödan odlas. Det fi nns de som säger att näringsrika jordar betyder allt.
På grund av markens utarmning och livsmedelsindustrin bearbetning får vi ej alla 
de mineraler/spårmineraler från maten som vi gjorde för 50-100 år sedan. Mine-
raler behövs som ett komplement till den dagliga kosten, eftersom många av de 
frukter, grönsaker och spannmål som skördas i dag odlas i mineralfattig, bristfäl-
lig jord berikat endast genom användning av gödsel som endast består av ett fåtal 
mineraler som får grödan att växa snabbt. 
  Alla kroppens delar fungerar synergistiskt. Om det bara är en mineral som saknas, 
kan balansen i hela kroppen kastas om. En brist kan göra andra näringsämnen 
antingen verkningslösa eller ineffektiva. Hormonella sekret från körtlarna är bero-
ende av rätt miljö och vår syra/basbalans (pH) i vävnadsvätskan kontrolleras av 
mineraler.
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Det är en fråga om absorbtion 
och form!
För att kroppen effektivt ska ta upp ett mineraltill-
skott, måste de vara i rätt form. Vatten eller H2O, 
består av två väteatomer och en syreatom. Vi kan 
andas både väte och syre, men vi kan inte andas 

vatten. Formen är således extremt viktigt! 
På samma sätt är kalciumkarbonat, ett vanligt kalciumtillskott, inte kalcium. 
Kalciumkarbonat är en kemisk förening som innehåller kalcium  knutna till en 
kol och tre syreatomer. Denna olösliga sten är känd som kalksten eller krita. Ett 
mineraltillskott bör innehålla redan joniserade mineraler, den form som kroppen 
selektivt kan absorbera och utnyttja. De är vattenlösliga.
De joniska mineraler som fi nns i Minerallife produkter är mindre än 0,1 Nanometer 
i storlek, och kan uttryckas i nanometer. Dessa joner av ångströmstorlek, är helt 
vattenlösliga och gör att mineraler tas upp snabbt och nära nog till 100 %  antingen 
i munnen (under tungan) eller i övre magen där magsyra inte kommer att förstöra 
dem. Mineralerna kan därför börja arbeta direkt i den mänskliga kroppen.



Jämförelse på upptag mellan olika former av 
mineralpreparat
Dessa nya fl ytande mineraler ”odlas” fram 
från kristaller som växer och bildar en 

mycket biotillgänglig form av mineraler 
som är icke-metalliska i ett rent ener-
giförstärkt strukturerad vatten (en i fl era 
steg rening och energigivande process) 
kallad MET-Water ™ (Magnetic Enhance-
ment Water). Den joniska laddningen av 
dessa mineraler har motsats laddning 
jämfört med tarmväggen. Detta gör att 
mineralerna automatiskt dras till väg-
garna i tarmarna, där det på grund av 
sin storlek, lätt tas upp till nära 100 %. 
Denna process liknar de dynamiska och 
invecklade funktionerna i naturen. Detta 
ger ett leveranssystem av mineralerna i 
likhet med naturens egen design. 
Eftersom dessa vattenlösliga mineraler 
inte nödvändigtvis är beroende av mag-
tarmkanalen för fullständig absorp-
tion fungerar de utmärkt för personer 
med nedsatt matsmältning, vilka de 
fl esta med hälsoproblem oftast har. 
De är också lättare för barn och äldre att 
svälja än tabletter eller kapslar.

Magnesiumolja
– den första magnesiumsprayen i ång-
strömstorlek ger dig den snabbaste 
effekten vid magnesiumbrist.
Huden är kroppens största organ. Det 
är mycket svårt att hitta en produkt 
tillräckligt liten för att komma in 
igenom hudbarriären. Besprutning 
med de fl esta andra produk-
ter på huden är ofta men- in-
gslös och irriterande och d e 
avsedda effekterna förverkli-
gas aldrig, eftersom moleky-
ler inte kan tränga igenom 
huden. Minerallifes min-
eraler i Ångström-storlek 
är bland de få produk-
ter tillräckligt små för 
att tränga igenom denna 
tuffa “tegelvägg” och att 
kunna användas i krop-
pen. Effekten kommer 
du att märka efter kort 
tid. Norman Shealy M.D., 
Ph.D., känd hälsoexpert 
och forskare är överty-
gad om att orala intag 
av magnesium kräver 
mellan 6-12 månader 
för att återställa magne-
siumnivån intracellulärt. 
Med magnesiumspray kan denna balans 
återställas på 4-6 veckor. En  studie av 
Dr Shealy bekräftar detta.

Det är din hälsa, det är ditt val - 
välj klokt!

 Maximal absorption  -  Maximal 
effekt   -  Maximal hälsa
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Biologiska effekter av Pararizol,baserat på 
dr Gerhard Steidl/Carstens studier:
• Ozoniderna överför syre och förändrar miljön där anaeroba patogena bakterier   
 lever, vilket gör den aerobisk.
•  Den förhindrar att anaeroba bakterier, såsom klostridier, förökar sig.
•  Oljan är ytaktiv och med dess verksamma ämnen fuktar den din tarmslem-
 hinna där bon av svampar och bakterier och parasiter kan vara belägna.
•  Rizol innehåll har hittats intracellulärt och i matrisen (indikerar anti-mikro-
 biell aktivitet både intra och extracellulärt.

Optimal Bio Protein –
Ekologiskt groddat risprotein
Optimal Bio-Protein börjar med ekolo-
giskt fullkornsris som går igenom en 
unik patentsökt process. Våra steg in-
volverar groddning och jäsning i syfte 
att naturligt göra produkten mer lätt-
smält och öka proteinhalten. Inte på 

något ställe används kemikalier, i stäl-
let används en enzymprocess i en låg 
temperatur vilket ger en helt obehand-
lad och ekologisk produkt. Slutresul-
tatet är ett mestadels neutralt, halvsött 
och silkeslent pulver - fi nt nog för att 
lösas upp i vätska.

Optimal Bio-Protein är också:
+ 100% hypoallergeniskt (minskad 
chans för allergisk reaktion)
+ 100% vegansk (inga animaliska pro-
dukter  används )
+ 100% rå (bearbetas vid låga tempera-
turer)
+ 100% certifi erad ekologisk (inga be-
kämpningsmedel, herbicider, fungici-
der, eller kemikalier)
+ 100% glutenfritt
+ 98%   lik modersmjölk 
+ 98,2% biotillgänglig 
+ Högre än 80% proteinhalt
+ Bestående av en komplett, högkvalita-
tiv aminosyrakedja.

Vill du sovare djupare?
Aminosyran 5-HTP har visats sig ha god 
effekt på insomningsproblem samt en 
förmåga att för-
bättra sömnkva-
liten. I en stu-
die ökade REM 
sömnen 15,5 
minuter med ett 
intag av 5-HTP. 
5-HTP höjer se-
rotonin och me-
latoninnivåerna 
i hjärnan och 
kan därmed för-
bättra och ba-
lansera kemin i 
hjärnan.
Produkten 5-HTP Plus innehåller även 
magnesium och den aktiva formen av 
vitamin B6.



Hösterbjudande t.o.m. 25 oktober 2010:
10% prova-på-erbjudande på våra nyheter, mineraler i ångströmstorlek; 
kalcium/magnesium, magnesiumspray, magnesium, kalium, zink. 
Optimal Bio protein (ekologiskt groddat risprotein) Total Body Detox
(ACS 200 + ACZ nano) 5-HTP PLus, Aloe Vera
15% rabatt på D-lenolate, 60 eller 180-kapslar.
20% rabatt på comp 40 (cirkulationsplex) havre, och Profi be 
10% rabatt på Regulat vid köp av 6 eller fl er.

OBS!  I fortsättningen kommer Healthnews mestadels digitalt som e-post 
Max 1 gång/månad. Intresserad av att få informationen samt erbjudande?
 Maila in din e-post till oss på info@fi rma-vital.se
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Minska din kroppsbörda av både patogener och toxiner!
Föroreningen av vår planet är nära knutna till upptrappningen av sjukdomsfall 
och försämringen av mångas hälsa. Det tysta hotet under det 21:a århundradet 
är giftiga tungmetaller och kemikalier som ackumuleras i våra 
kroppar under vår livstid.
”Giftig kroppsbörda” (TBB) defi nierar ackumulerande och 
förödande kopplingar mellan patogener och toxiner, där den 
destruktiva summan är större än helheten. För att minska ”giftig 
kroppsbörda” (TBB), måste patogener och toxiner elimineras 
samtidigt. Kombinationen av avancerat Cellular Silver (ACS) 
200® och Advanced Cellular zeolit (ACZ) nano® minskar effektivt 
TBB. Patogener såsom Candida albicans har visat sig att utnyttja 
biofi lmer till att binda giftiga tungmetaller som kvicksilver för att 
skydda sig från immunceller i kroppen. ACS 200® har visats in 
vitro att den penetrerar biofi lmer och avlägsnar smittsamma mikrober vid kon-
takt. Gifter av alla slag avlägsnas effektivt från kroppen med hjälp av ACZ nano®.

Ref. Genova Lab

Resultat 12 timmar efter provokation: Resultaten visar en 
ökad utsöndring av kvicksilver med 5.400%, nickel med 
600%, Tin 600%, bly 500%, antimon 400%, Barium 350%, 
Aluminium 187%, Arsenik 157 %mm läs mera på www.
resultsrna. com

.”För varje motsvarande mängd lagrade gifter fi nns en lika stor mängd av sjukdomsfram-
kallande mikroorganismer i kroppen. Således kan betydelsen av en behandling av både 
bakterier, svampar och gifter samtidigt inte underskattas utan är en välplanerad optimer-
ingsstrategi för hälsan”.  Dr Dietrich Klinghardt, MD, PhD


