viaţă sănătoasă, animale sănătoase, plante sănătoase

Energie pentru viată !

Despre Zeolit ...

PREZENTARE

Mineralul Zeolit este format din
interacţiunea dintre lavă şi apa mării.
Denumită “ piatra care ﬁerbe” este
renumită pentru proprietăţile beneﬁce.
Mineralele zeolitice conţin un grup de
aluminosilicaţi naturali, calciu hidratat,
sodiu, bariu, fosfor, potasiu şi magneziu.
În lume se cunosc multe tipuri de zeoliţi
cu diverse compoziţii şi structuri chimice,
dar forma terapeutică utilizată până acum
a fost numită clinoptiolit.
Asimilarea zeolitului în organismul uman
este favorizată de forma micronizată.

Economiseste apa, electricitatea,sol mineralizat ...

Arealul de utilizare a zeoliţilor… şi cum funcţionează?

Omul

Structura moleculară sub forma de

Rezultate uimitoare- clinoptilolitul activat- detoxiﬁere

UTILIZARE

fagure a cavităţilor şi canalelor
din zeoliţi atrage metalele grele
Animale şi toxinele, deoarece este singurul
mineral încarcat negativ din natură.
Zeoliţii atrag ca nişte magneţi toxinele,
Plante
le ţin captive ca într-o cuşcă , urmând
apoi sa le elimine natural şi eﬁcient din
corp.

Ce pot zeoliţii să facă pentru mine?

Detoxiﬁcă corpul de

UMAN

elemente cancerigene,
metale grele ( mercur,
plumb, cadmiu, arsenic
etc),viruşi, bacterii, fungi şi
condiţii acide ale corpului
care favorizează şi
cauzează boli.
Capturează şi
îndepartează toxine din
mediu inclusiv fenili
policrorinaţi, dioxine,
furanţi, insecticide
organoclorinice,
organofosfatice,
phanthalaţi, compuşi
organici volatili.
0 1

2
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5

acţionează ca un antioxidant
eliminând radicalii
liberi din corp;
ajuta la menţinerea
echilibrului pH în corp;
ajuta în prevenţia cancerului,
a bolilor de inimă, probleme
digestive ( reﬂux
acid, colon iritabil),
constipaţie, diaree, greaţă,
diverticulită , gaze,
afecţiunea inﬂamatorie
Bowel.

6 7

8

acidic

9 10 11 12 13 14
alkaline

neutral

Sunt zeoliţii siguri?

Zeoliţii sunt consideraţi 100% siguri şi nontoxici
de catre FDA în America de Nord.

Poate ﬁ aluminiul absorbit
in corp din zeoliţi ?

Nu este posibil, deoarece
aluminiul în zeoliţi se dispune
într-un tetraedru de atomi de
oxigen cu legături stabile. Nu
este liber ca să poată ﬁ absorbit
de către corp.
Este clasiﬁcat ca aluminiu non
schimbabil.

(Na,K,Ca)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36·12H2O

100% EFICIENT

Majoritatea consumatorilor nu
prezintă efecte secundare la
consum. Dacă apar efecte
secundare acestea pot ﬁ pe o
perioadă temporară dureri de
cap, dureri musculare, erupţii
pe piele şi indispoziţie în
timpul procesului iniţial de
detoxiﬁcare. Acestea se pot
întâmpla pe masură ce
toxinele sunt eliminate din
zonele în care au fost
sechestrate în corp.

UMAN

SUPLIMENT ALIMENTAR
100 % NATURAL

remediu in medicina traditionala chineza, indiana, cat si in medicina populara ruseasca.
Zeolitul este un mineral unic in natura, prin caracteristicile sale chimice si ﬁzice,
ﬁind un mineral de detoxiﬁere natural pentru indepartarea metalelor grele si a altor
toxine din corpul uman. Zeolitul este un antioxidant foarte eﬁcient, neutralizeaza
radicalii liberi si protejeaza organismul impotriva distrugerii celulare. Totuşi,
administrarea mineralului este contraindicata celor care iau medicamente pe bază de
litiu şi alte metale, deoarece zeolitul va determina eliminarea acestora din organism,
înainte ca ele să-şi facă efectul.
ZEOVITAL este un produs destinat consumului intern, este un supliment alimentar
cu proprietati revigorante, datorita insusirilor sale detoxiﬁante.
Principala componenta cu actiune detoxiﬁanta este clinoptilolitul. ﬁind cel mai
comercializat tip de zeolit natural, caracterizat printr-o porozitate ridicata si o capacitate
mare de schimb de ioni.
ZEOVITAL se administreaza oral, sub forma de pulbere micronizata tribomecanic si
activata, avand urmatoarele beneﬁcii :
- elimina metalele grele si toxinele, are structura moleculara perfecta pentru
captarea si eliminarea metalelor grele din organism, fara a elimina ionii si metalele
sanatoase;
- poate ajuta in reducerea riscului aparitiei cancerului , acest lucru nu inseamna
ca zeolitul este un tratament anticancer, ﬁind un supliment util care se poate integra intrun program de tratament;
- cura pentru detoxiﬁerea organismului cu zeolit este indicata si in multe
afectiuni cronice: acnee, hemoroizi, psoriazis, constipatie, diabet, reumatism, artrita,
cancer;
- zeolitul este recomandat ca adjuvant in tratarea urmatoarelor afectiuni:
intoxicatia cu metale grele,intoxicatia cu pesticide, boala de iradiere, cancerul de
prostata, cancerul de piele, adjuvant in cancerul pulmonar, cancerul bucal si faringian,
cancerul de san, diarea, infectiile intestinale, gastrita, ulcerul gastric, guta, autismul,
adjuvant in hepatita virala, adjuvant in infectiile virale etc.
Mod de administrare: Adulti : 4 gr/zi , o lingurita mica de doua ori pe zi intr-un pahar
mare cu apa, suc natural etc.
Copii: peste 13 kg - ¼ lingurita mica, la recomandarea medicului
ZEOVITAL este foarte sigur in administrarea orala la oameni datorita absentei
efectelor adverse.

UMAN

FFolosirea zeolitului in diverse terapii are o traditie de cateva mii de ani, ﬁind un

Complex de minerale

Î

mbunătăţeşte activitatea microbiană

beneﬁcă în sistemul digestiv
Reduce acidoza
( otravirea cerealieră)
Protejează animalele de
îmbolnavire cu aﬂatoxină
Reduce mortalitatea ,
mai ales la păsări

MINERALE NATURALE – COMPLEX DE MINERALE
CATALIZATOR AL DIGESTIEI

ZEOFARM

Reduce toxicitatea ureei în
dieta animalelor

MĂREŞTE GREUTATEA CORPORALĂ
REDUCE TOXICITATEA ŞI ACIDOZA
PROTEJEAZĂ DE BOLI DATORATE
AFLATOXINELOR
REDUCE MIROSURILE ŞI ABSOARBE GAZELE
FERTILIZATOR ORGANIC VALOROS

Absoarbe amoniacul din furajele
cu uree şi le îmbunătăţeşte gustul
Se administrează micronizat
sub 200 microni

Garantăm carne fără toxine

10-12 gr./1kg de hrană / zi

20-30 gr./1kg hrană / zi

12-15 gr./1kg hrană / zi

25-35 gr./1kg hrană / zi

5-8 gr./1kg hrană / zi

30-35 gr./1kg hrană / zi

5 gr./1kg hrană / zi

10-15 gr./1kg hrană / zi

DOZAJE

Dozaj veterinar ZeoFarm

ZEOFARM

Zeoliţii conţin un grup de
minerale utile : aluminosilicaţi,
calciu şi sodium hidratat,
sodium, bor, fosfor, potasiu şi
magneziu
Au rol catalitic în digestie,
măresc rata de asimilare a
furajelor, protejează de boli
asimilate digestiei şi cresc
conţinutul nutritiv al gunoiului
de grajd.Reduce cantitatea de
furaj consumată.

Complex de minerale

Inainte

După

MINERALE NATURALE – COMPLEX DE MINERALE
DEZVOLTARE MAI BUNĂ A PLANTELOR
REDUCE ACIDITATEA DIN SOL
MĂREŞTE PRODUCTIVITATEA
ÎMBUNĂTĂŢEŞTE INFILTRAREA ŞI RETENŢIA
APEI ÎN SOL
MENŢINE CALITATEA SOLULUI PE TERMEN
LUNG
ACTIONEAZĂ SIMILAR UNUI SOL AERAT

Garantăm plante fără toxine !

ZEOPLANT

Ajută la creşterea unor plante
sănătoase
Creşte eﬁcienta producţiei cu
cel puțin 15%
Creşte eﬁciența şi valoarea
fertilizatorilor
Îmbunătăţeşte inﬁltrarea şi
reţinerea apei în sol
Păstrează nutrienţii pentru
uzul plantei
Reduce pierderile de nutrienţi
din sol şi îmbunătăţeşte
calitatea solului pe termen
lung

Viticultură:

Pomicultură:

Mărește de la 15% zaharuri din fruct
reglează pH ul de la 3,5 la 8 în fruct
Creşte productivitatea

ZEOPLANT

Fertilizator pentru plante

Dezvoltă o protecţie timpurie a pomilor la
boli ca scabia, monolioza, boala radăcinilor
Ajustează Ph ul solului

Ajută la înrădăcinarea rapidă a răsadului

Creşte zaharurile din fruct

Ajustează Ph ul solului

Chiar dacă fructul este copt el va rămâne mai

Controlează umiditatea prin absorbţie mai mare 60%

mult în pom, fără să cadă, mărind astfel

Creşte conţinutul de zaharuri al fructelor

eﬁcienţa recoltării
Controlează umiditatea din sol

Garantăm fructe fără toxine !

Dozaj ZeoPlant

600-1 kg /buc.

30-50 gr./ghiveci

800-1,5 kg /buc.

Nu există contraindicaţii, dozajul se face funcţie de cantitate
Recomandat pentru culturi bio
Se va mixa omogen cu solul

250 gr./butuc

300 gr./ml

600-1 kg /buc.

ZEOPLANT

20 gr./mp

I
Complex de
minerale

deal in amestec cu solul pentru răsaduri
care dezvoltă rapid rădăcina
Amelioreaza aciditatea solului
Creşte productivitatea

ZEOPLANT

Dezvoltă produse mai mari datorită
conţinuţului de calciu şi magneziu

Garantăm fructe fără toxine !

Aplicarea complexului de minerale în

Economiseşte apa

Economiseşte bani

Salvează mediul

ZEOPLANT

sol creşte semniﬁcativ capacitatea de
reţinere a nutrienţilor şi apei, rezultând
o eﬁcienţă mai mare în utilizarea
fertilizanţilor şi a apei.
Rolul ZeoPlant este de a atrage şi
reţine amoniu, potasiu, calciu ,
magneziu şi alte elemente când este
necesar, aceasta ducând la o mai
eﬁcientă utilizare a fertilizanţilor cu
azot si potasiu

Compania noastra

ZEOLITOS

Deşi compania a fost înﬁinţată în
2011, asociaţii au decenii de
experienţă în exploatarea mineralelor ,
mai ales în procesul de micronizare al
acestora.
S- a început cu fabricarea carbonatului
de calciu, cu focalizarea pe aplicaţiile
în agricultură , Premixul pentru
animale, dar şi pentru ameliorarea
solurilor.
Azi ne interesează exploatarea
Zeolitului indigen, care din păcate este
puţin cunoscut, dar care are un impact
major în agricultură, creşterea
animalelor şi asupra organismului
uman.

Experienţa şi capacitatea de producţie

nivelul particulelor de sub 100
de microni şi o puritate înaltă,
sunt necesare utilajede înaltă
performanţă, deoarece
micronizarea nu înseamnă
numai o măcinare ﬁnă.
Datorită experienței acumulate
și specialiștilor suntem capabili
sa producem

5,10,20,40,63,90 microni.În 7 ani de
teste, analize de laborator,
avem un mare avantaj că putem
obţine materia primă din carierele
proprii, controlând astfel întregul
ﬂux de producţie. Am ajuns să
perfecționăm formulă unică și
beneﬁcă pentru ZeoPlant, ZeoFarm

NANO-TEHNOLOGY

Pentru a obţine rezultate la

“ pulbere din minerale” de

Speciﬁcaţii tehnice

1.Compoziţie mineralogică:
• Clinoptiolit:

71% - 83,3 %

• Sticlă vulcanică 4,1% - 9,7 %
• Plagioclaz

6,6 %- 6,67 %

• SiO2

2,25% - 2,6 %

COMPOZIȚIE

2. Compoziţie chimică
• SiO2

- 68,75 %

• Al2O3

- 11,35 %

• CaO

- 2,86 %

• MgO

- 1,18 %

• Na2O + K2O – 3,99 %
• P.C

- 9,77 %

4. Schimb cationic( general):
1,51 mqv / 100 g
5. Umiditate naturală :
11 -18 % funcţie de sezon
6. Suprafaţă speciﬁcă ( BET ):
53,3 m²/ g până la 125 microni
7. Volumul porilor la produsul natural:
0,224 cm³ / g
8. Dimensiunea porilor :
3,82 Å
9. Porozitate totală:
33,08 %
10. Absorbţia de apă :
25%

3. Densitate uscată a minereului:
1,65 – 1,75 gf/ cm³

11. Masă speciﬁcă :
2,15 – 2,25 g/ cm³

12. Densitate în vrac : 0,88 kg / dm³
13. Valoare pH : 9
14. Culoare : alb- gri
15. Miros : miros scăzut
16. Capacitatea schimbului cationic
pentru ionul de calciu:
90 -110 MQV / 100 g
17. Capacitatea schimbului cationic
pentru ionul de magneziu:
7 – 14 MQV / 100 g
18. Capacitatea schimbului cationic
pentru ionul de potasiu :
44 – 54 MQV / 100 g
19. Capacitatea schimbului cationic
pentru ionul de calciu:
90 -110 MQV / 100 g

Producţia este conform Directivei
1999/ 29 EC referitor la efectele
substanţelor nocive în nutriţia
animalelor şi recomandarile
Comisiei referitor la nivelul de
dioxine, furazi şi PCB-uri în
materiile furajere şi hrana.
Analizele efectuate la Institutul
naţional de Cercetare şi
Dezvoltare pentru Biologie şi
Nutriţia Animalelor din Baloteşti
în anul 2012, demonstrează că
produsul întruneşte normele EU
Oﬃcial Journal L 159/ 17.06.
2011, privind conţinutul maxim
de Cd în materiile prime furajere
de origine animală şi conţinut de
Pb.

SPECIFICAȚII

Speciﬁcaţii tehnice

Analiza zeoliţilor
Proprietăţi Organoleptice
Aparență

ANALIZE

Culoare

Granule fără
aglomerări

Proprietăţi Fizice
Umiditate
Finețe a măcilării

Alb-gri-galben

Gust

Fără gust

Supragranulați

Miros

Fără miros

Produsul este higroscopic

Analiza Zeoliților

Compoziţia chimică în oxizi
Oxizi

Valoare %

Compoziția mineralelor
Compoziție

Valoare %

l2

3

2

3

2
2
2

COMPOZIȚIE

2

Analiza zeoliţilor

CHARACTERISTICS

Compoziţia chimică în oxizi

Caracteristici
Utilizări:
Aditivi în hrana
Densitate
animalelor
Amelioratori de soluri
Suprafață
acide,
absorbant la aşternutul
animalelor , ﬁltre
pentru puriﬁcarea apei Micropori de
uzate , a celei
divizare
radioactive,
puriﬁcarea şi
reabilitarea apei în
Mezoporii
pescării

Valoare

Într-un punct

Volumul total
Arie totală
Volumul total

desorbtie)
Arie totală
Diametru mediu
Mărimea particulei

Certiﬁcatul nostru de calitate ...

Distribuție

Viaţă sanătoasă, animale sănătoase şi plante sănătoase…

Energie pentru viată

