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Dominuje niedobór magnezu 
 
Magnez to jeden z tych minerałów, których brakuje w dzisiejszej diecie. Dlatego wiele osób 
boryka się z poważnym niedoborem magnezu i uważa, że nie jest on najmniejszy. Różne 
badania i szacunki wskazują, że od 70 do 95 procent ludzi cierpi na brak magnezu. 
 
Ponieważ obecnie coraz więcej specjalistów ds. zdrowia i dobrego samopoczucia jest 
przekonanych o dobrostanie tkanki kostnej na podstawie wartości minerału magnezowego, 
tak naprawdę jest myśleć, że nie można mieć zdrowych tkanek kostnych z powodu 
niewystarczającej podaży minerału magnezowego. 
 
Minerał wapnia działa tylko z magnezem. 
 
Magnez jest zdecydowanie niezbędny dla kilku cech ciała. Do jego szczególnie potrzebnych 
zadań należy praca kofaktora minerału wapnia. Kiedy minerał magnezu jest rzeczywiście 
obecny, sugeruje to, że minerał wapnia może zostać odbity we właściwy sposób – zobacz - 
BLOG. Pod warunkiem, że jednocześnie masz magnez i wapń, twoje ciało z pewnością nie 
będzie w stanie prawidłowo przyjmować wapnia i wykorzystywać go. 
 

 
 

 
Oznacza to, że nawet jeśli zdecydowanie przyjmujesz dużo wapnia, będzie to w 
rzeczywistości spowodowane ograniczoną wydajnością, jeśli jednocześnie weźmiesz 
niewystarczającą ilość magnezu. Kości wymagają odpowiedniego stosunku wapnia do 
magnezu. Minimalna sugerowana regularna dawka to tak naprawdę minerał magnezu dla 
kobiet i 320 mg 400 miligramów, idealna regularna ilość, ale zamiast tego wynosi od 500 do 
700 miligramów - i jest to również specyficzna dieta z (więcej faktów do wiadomości Magnez 
niedobór). 
 
Dlatego jest to wysoce zalecane, aby przyjmować minerały magnezu i wapnia w 
niewiarygodnie szczegółowych proporcjach. Co dwa razy więcej minerału wapnia niż 
minerału magnezu w kierunku bierze, więc jaka jest proporcja 2 do 1, może łatwo z dwóch 
minerałów i skutecznie skorzystać z ich pozytywnego wpływu. 

https://www.kodekswalkizrakiem.pl/
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Dzisiaj jednak niektóre produkty spożywcze mają inne proporcje tych dwóch minerałów. 
Przykładowo w mleku krowim znajdziemy proporcję wapnia i magnezu od 10:1, w serze 
Emmentaler nawet 30:1, co zapewnia wchłanianie minerału wapnia czy magnezu. 
 

Koralowiec morski Sango. 
 
Tak więc niektóre suplementy mineralne wapniowe lub magnezowe - te same dodatkowo 
zmielone kamienie - są tak naprawdę przygotowane wraz ze zmniejszoną biodostępnością. 
Większość dostarczanych przez nie minerałów jest zwykle wydalana z moczem. 
W rafach oceanu Sango istnieje jednak zarówno odpowiedni stosunek wapnia do magnezu 
od 2:1, jak i blisko 70 dodatkowych minerałów i pierwiastków śladowych - w bardzo 
identycznym związku, jakie występują w organizmie człowieka. 
 
Biodostępność minerałów z rafy koralowej Sango jest w rzeczywistości niewiarygodnie 
wysoka w porównaniu z innymi suplementami diety. Po DWADZIEŚCIU minutach minerały z 
Sango docierają do raf morskich wraz z biodostępnością w krwioobiegu wynoszącą 90 
procent. Biodostępność z różnych innych suplementów mineralnych jest niewystarczająca 
DWADZIEŚCIA do 40 procent. 
 

Kości potrzebują słońca 
 

• Witamina D ma ogromne znaczenie w procesie metabolicznym tkanki kostnej. Po 
prostu niedostrzegalną porcję zapotrzebowania na witaminę D można zaspokoić 
produktami spożywczymi. 

• Jednak organizm jest tak skonstruowany, że z jednej strony może sam wytwarzać 
witaminę D w warstwie skóry za pomocą światła słonecznego, az drugiej strony ma 
mechanizm magazynowania, który teoretycznie pozwala mu witaminę D za pomocą 
zimy, a zatem lekkich niezadowalających miesięcy, aby zaoszczędzić. Któż chciałby się 
tak martwić o odpowiednie i przede wszystkim naturalne źródło witaminy D, które 
wykorzystuje naturalne bezpośrednie światło słoneczne - i bez kremu z filtrem 
przeciwsłonecznym. 

 
Z tego powodu, oczywiście, wystarczy już 15 momentów (w przypadku bladej skóry; style z 
ciemniejszą skórą wymagają dłuższego ładowania światła słonecznego). W ciągłym, 
bezpośrednim świetle słonecznym jest oczywiście - szczególnie w miesiącach letnich, a także 
w zależności od rodzaju skóry - dla ochrony przed słońcem bez chemikaliów. 
 
Dziś jest jednak dzisiaj, aby upewnić się, że wiele osób nie będzie miało czasu na 
odpowiednie przebywanie na słońcu w miesiącach letnich, a także zaoszczędzi w związku z 
tym niedostateczną ilość witaminy D na sezon zimowy.  
 
Zimą nawet teraz zalewa Europę Środkową światło słoneczne jest przede wszystkim zbyt 
ograniczone (jeśli w ogóle się pojawia), tak że promieniowanie UVB niezbędne do powstania 
witaminy D nie dociera do planety. Tutaj faktycznie potrzebny był zimowy sezon urlopowy w 
górach, a nawet nad Oceanem Śródziemnym, a potem pilny, aby uzyskać więcej niż cykle, 
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przynajmniej dla zaopatrzenia w witaminę D. Podobnie z pewnością nie jest to możliwe, więc 
suplementacja witaminą D3 w postaci kapsułek jest bezpieczną i praktyczną alternatywą. 
 

Kości potrzebują witaminy K 
 
Witamina K jest dodatkowo aktywnie związana z budową kości. Dopiero pod jego wpływem 
zdrowe białko Osteokalcyna może być wytwarzana w kościach, które zawierają minerały 
wapniowe i są odpowiedzialne za zdrową strukturę kości. Naturalne zioła wegetariańskie, a 
także warzywa są szczególnie bogatym źródłem witaminy K, takie jak brokuły, kalafior, 
brukselka, zielony szpinak, portulaka, szczypiorek, pietruszka, ekologiczne sałatki i wreszcie 
Mistrz z witaminą K dostawcy: kapusta. 
 

 
 
Który ma problemy z dostarczaniem naturalnej witaminy K ze świeżych warzyw liściastych, 
może łatwo poradzić sobie z ogromną częścią jego regularnego zapotrzebowania na 
witaminę K poprzez świeże napoje alkoholowe.  
 
Ziarno do wyboru (trawa pszeniczna, kamutgras, trawnik jęczmienny, cząsteczka soku z 
jęczmienia, czyli darń, a nawet mieszanka różnych traw i ziół jest szybka i łatwa w kontakcie z 
wodą lub ulubionym ekstraktem, a także odurzona wraz z Przyjemność Proszek darniowy 
można rozpylać w mieszanych zielonych sukienkach, zupach lub przepisach warzywnych. 
 

Kości muszą mieć silikon 
 
Kości składają się głównie z wapnia, fosforu, magnezu, potasu we krwi oraz krzemu. Jeśli te 
minerały mieszają się z włóknami kolagenu bydlęcego, mówi się o mineralizacji kości. Kość 
jest faktycznie rozwinięta i twardnieje bez utraty wymaganej wszechstronności. 
 
Krzem jest obecnie potrzebny zarówno do syntezy włókien kolagenu bydlęcego, jak i do 
zabiegu mineralizacji z tkanki kostnej. Z tego powodu stale również większy nacisk ze strony 
Silicon mogą być monitorowane miejsca, w których następuje rozwój kości.  
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Mineralizacja jest właściwie pełna, w pewnym aspekcie materiał krzemu słabnie. z 
pewnością tam jeszcze raz. Zdrowa, mocna konstrukcja kości nie jest w rzeczywistości 
możliwa bez krzemu. 
 

• Na przykład proso, płatki owsiane, jęczmień, napar ze skrzypu polnego, bentonit (do 
wzięcia), które są praktycznymi zasobami oceanicznych raf koralowych Silicon Sango. 
Znajdź również: cały naturalny krzem - najlepszy skuteczny sposób na 
zrekompensowanie braku krzemu. Odrost tkanki kostnej wraz ze srebrem 
koloidalnym. Srebro koloidalne oczyszcza organizm z pewnością nie tylko z 
niebezpiecznych bakterii, grzybów i infekcji (bez złych skutków ubocznych), ale razem 
sprzyja odrastaniu tkanki kostnej, tkanek i komórek nerwowych. 

• Srebro koloidalne jest lekiem z wyboru w przypadku wypadków i infekcji. Colloi-dal 
Silver (dobry pomysł na zdrowie i dobre samopoczucie) jako odpowiedni do 
promowania dobrze zbalansowanej struktury kostnej. Zwiększ jakość kości dzięki 
nieokiełznanemu Yamowi. Cebula korzeni meksykańskiego dzikiego pnącza Yam ma 
szczególnie korzystny wpływ na zdrowie kości. 

 
Tak więc badanie na kobietach, które obecnie doświadczyły znacznej poprawy grubości kości 
po zażyciu nieokiełznanego pochrzynu, kobiety nie odczuwały bólu i łamliwości kości, a także 
nie musiały niczego więcej wykrywać pęknięć tkanki kostnej. 
 
Zwiększ jakość kości wraz z ziołami. Niektóre rośliny zawierają tak zwane fitoestrogeny 
(izoflawony), które pomagają chronić kobiety przed zbliżającą się utratą masy kostnej, 
szczególnie w okresie menopauzy. Umieszczony w izoflawonach koniczyny czerwonej. Inne 
konopie mające korzystny wpływ na gęstość tkanki kostnej to np. Chasteberry, Angelica 
Sinensis oraz zdrowe i zrównoważone tkanki kostne dzięki odkwaszeniu.  


