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Czystość może b yć taka łatwa!

W YJ Ą T K O W A  C Z Y S T O Ś Ć

Z duchem czasów. Oczyszczanie organizmu z toksyn to 
w obecnych czasach oczywisty element zdrowego życia. 
Twoje codzienne wymagania rosną i chcesz skutecznie 
utrzymać aktywny tryb życia. W tej sytuacji niezmiernie 
ważne jest, żeby zminimalizować obciążenia wewnętrzne. 
Gdyż z powodu zanieczyszczenia środowiska do organizmu 
człowieka nieustannie przedostają się szkodliwe substancje, 
które w formie nagromadzonych trucizn istotnie wpływają 
na jego witalność.

Odetchnij dzięki wewnętrznemu 
oczyszczeniu
Do wewnętrznego oczyszczenia organizm potrzebuje przede 
wszystkim efektywnych substancji wiążących, tzn. substancji, 
które silnie przyciągają toksyny i potrafią je skutecznie usunąć. 
Skała wulkaniczna zeolit klinoptylolit ma wyjątkową zdolność 
wiązania wielu rozpowszechnionych dzisiaj zanieczyszczeń. 
Należą do nich: 
- metale ciężkie, takie jak ołów lub kadm, z zanieczyszczonych 
gleb lub z powietrza
- rtęć, na przykład z wypełnień amalgamatowych
- substancje radioaktywne gromadzące się między innymi w 
rybach morskich
- związki amonu powstające w układzie pokarmowym w wyniku 
nadmiaru spożycia mięsa
- pestycydy, takie jak glifosat, pochodzące z tradycyjnego 
rolnictwa oraz wiele innych szkodliwych substancji
Minerał wulkaniczny przechodzi przez przewód pokarmowy 
i działa niczym śmieciarka, wiąże szkodliwe substancje i w 
ciągu 24  godzin skutecznie usuwa je ze stolcem. Odciąża 
cały przewód pokarmowy, wątrobę, trzustkę, nerki i krew. 
 

Zmniejszenie zapotrzebowania na 
substancje witalne
Dzięki Vita Pure organizm już w układzie pokarmowym jest 
chroniony przed ciągłymi nowymi zanieczyszczeniami. Dzięki 
temu duża część wchłoniętych toksyn nie trafia do krwiobiegu 
ani tkanek organizmu. Aby chronić komórki ciała przed tymi 
szkodliwymi substancjami, organizm potrzebuje w związku 
z tym szeregu substancji witalnych i środków chroniących 
komórki. W ten sposób można zmniejszyć zapotrzebowanie na 
przeciwutleniacze aż o 50% (!). 

Neutralizacja przekwaszenia
Słodkie ciasto, grillowany stek lub włoska pizza i makarony... 
Lubiane codzienne potrawy wywołują u większości osób 
nadmierne przekwaszenie z jego znanymi i niepożądanymi 
skutkami ubocznymi. Vita Pure dostarcza organizmowi ponad 
30  różnych minerałów i cennych 
elektronów. Przy regularnym zażywaniu 
pomagają one osiągnąć neutralną 
równowagę organizmu. Skutek: więcej 
energii, bardziej napięta tkanka łączna 
i zdrowszy wygląd.

Zatankuj magnez i 
wapń
Niektóre minerały są potrzebne 
organizmowi w większych ilościach. 
Dlatego w Vita Pure jest dodatkowo 
10% dolomitu będącego źródłem 
magnezu i wapnia. Również duża 
ilość innych substancji mineralnych to 
cenna pomoc w przemianie materii.

Podobnie jak prawidłowo funkcjonujący staw, człowiek również potrzebuje 
zrównoważonego dopływu zaopatrzenia i oczyszczającego odpływu, aby osiągnąć stan 
równowagi organizmu.

Badania w obszarze sportów wytrzymałościowych potwierdzają 11-procentowy 
wzrost wydajności po zażyciu Vita Pure.
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Krzem pomaga zachować młodość
Skała wulkaniczna wchodząca w skład Vita Pure to 
glinokrzemian zawierający krzem. Minerał ten ma szczególne 
znaczenie w regeneracji tkanki łącznej. Jest przyjmowany 
przez organizm w formie dwutlenku krzemu i spowalnia 
procesy starzenia oraz powstawanie zmarszczek. Wzmacnia 
paznokcie i włosy oraz sprawia, że tkanki są bardziej napięte. 
Po osiągnięciu wieku dorosłego zawartość krzemu we krwi 
stopniowo maleje i powinien on być suplementowany 
przez całe życie, w szczególności przez pokolenie 50+. 
 

 
 
 
 

Ważne: Czystość materiału
Ze względu na to, że skała wulkaniczna ma takie silne działanie 
wiążące metale ciężkie i toksyny, niezmiernie ważne jest, 
aby stosować najwyższe standardy już na etapie wydobycia i 
oczyszczania materiału. Jeśli skała jest wstępnie zanieczyszczona, 
nie będzie miała działania oczyszczającego dla organizmu. Dla 
LavaVitae są wykorzystywane wyłącznie najczystsze pokłady 
najbardziej odpowiednich złóż w celu pozyskania materiału 
wyjściowego. Przed wydobyciem i po nim kontrolowane są próbki 
materiału. Ponadto wszystkie urządzenia i taśmy produkcyjne 
przed rozpoczęciem produkcji są starannie oczyszczane z 
typowych dla przemysłu górniczego smarów stałych i olei.  
Przetwarzany jest wyłącznie najlepszy materiał w specjalnym 
procesie oczyszczania.

Specjalne oczyszczanie skutkuje 
maksymalną efektywnością
Specjalne oczyszczanie minerału w Vita Pure z wykorzystaniem 
opatentowanej autorskiej technologii cyklonowej gwarantuje 
optymalną skuteczność i maksymalne bezpieczeństwo. Ten 
wyjątkowy system skutkuje rozdrobnieniem cząstek skały do 
wielkości ziarna liczonej w mikrometrach (od 3,8 do 7,2). Skutkiem 
tego jest znaczne zwiększenie aktywnej powierzchni cząstek aż 
do 1000 m² (!) na 1 gram proszku skalnego. Dzięki temu nawet 
niewielka ilość może wywołać duże skutki w organizmie. Ponadto 
dopiero dzięki tej formie oczyszczania proszek skalny osiąga taki 
stan, który uruchamia fizyczne procesy wymiany w organizmie.

Nauka i badania udowadniają 
skuteczność
Opatentowana metoda oczyszczania generuje specyficzne 
właściwości Vita Pure będące przedmiotem badań klinicznych 
i przedklinicznych. W eleganckiej broszurze dla kręgu lekarzy i 
terapeutów zamieściliśmy przejrzyście uporządkowane wyniki 
20  lat badań (można zamówić w dziale Support LavaVitae). 
Zawiera ona szczegółowe informacje o pozytywnym działaniu 
na jelita, niespecyficznym odciążeniu wątroby oraz wzroście 
wydajności sportowej.

Pilotażowe badanie przeprowadzone na 10 000 osób pokazuje znaczące obniżenie 
patologicznie podwyższonych wyników prób wątrobowych po 3 miesiącach 
stosowania Vita Pure.

Krzem w Vita Pure wzmacnia tkankę łączną i pomaga organizmowi zachować 
młodość. 
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Superjakość wyjątkowego wyrobu 
medycznego
Skała wulkaniczna do stosowania wewnętrznego może być 
wprowadzona do obrotu handlowego w Europie wyłącznie jako 
wyrób medyczny. Wymaga to przejścia skomplikowanego procesu 
certyfikacyjnego, który gwarantuje klientom odpowiednie 
bezpieczeństwo i skuteczność stosowania. Vita Pure spełnia nie 
tylko wymagania prawne stawiane wyrobom medycznym, lecz 
dużo więcej. Ponadto w tle biegnie ciągły naukowy i kliniczny 
proces badawczy mający na celu nieustanny dalszy rozwój tego 
produktu klasy premium.

Specjalne udoskonalanie produktów 
LavaVitae
Mimo starannego i łagodnego przetwarzania również podczas 
produkcji produktów naturalnych zachodzi nieunikniona zmiana 
pierwotnego drgania wybranych surowców. Dlatego LavaVitae 
aktywuje wszystkie produkty specjalną metodą rezonansu 
naturalnego i przywraca ich pierwotną siłę drgań. Dzięki 
temu składniki są bardziej dostępne biologicznie, a organizm 
czerpie dodatkową korzyść z wyjątkowego działania cząsteczek 
substancji.

Firma LavaVitae zleciła instytutowi Hado Life Institut 
należącemu do światowej sławy badacza wody, dr. Masaru 
Emoto, zbadanie wszystkich produktów jego specjalną metodą 
fotografii kryształów wody. W efekcie widać faktycznie pięknie 
ukształtowane i regularne obrazy kryształów.

Zalecane spożycie
Przyjmować trzy razy dziennie po jednej miarce proszku lub po 
3 kapsułki, popijając szklanką wody (min. 200 ml). Leki należy 
zażywać minimum jedną godzinę przed przyjęciem Vita Pure. 

Jak to robi profesjonalista?
Renomowany  naukowiec w dziedzinie zdrowia i ekspert ds. 
zeolitu, prof. dr Karl Hecht zaleca przyjmowanie minerału 
wulkanicznego zeolitu dla optymalnego efektu w formie 
proszku. Jedną do dwóch łyżeczek Vita Pure dokładnie 
wymieszać ceramiczną lub plastikową łyżeczką w szklance letniej 
wody. Nabrać do ust niewielką ilość tej zawiesiny, delikatnie 
przepłukać, a następnie połknąć. Powtarzać tę czynność tak 
długo, aż szklanka będzie pusta. W ten sposób można uzyskać 
najlepszy efekt dzięki wymianie kationów. Ponadto należy 
wypijać dziennie od 2 do 3 litrów wody. Zalecana dawka dzienna 
dla dorosłych to 3  gramy (ilość odpowiadająca jednej miarce), 
dla osób w wieku powyżej 50 lat lepsza będzie dawka 6 gramów. 
Vita Pure należy zażyć na pół godziny przed spożyciem innych 
napojów lub artykułów spożywczych. 

Składniki
aktywny zeolit 90%
dolomit 10%
 z tego wapń 2%
 magnez 1%

 
Vita Pure by LavaVitae jest dostępna w trzech różnych wariantach:

• w formie kapsułek

• w postaci proszku

• w postaci proszku
Metoda uszlachetniania LavaVitae przywraca surowcom w produktach ich pierwotną 
siłę drgań. Firma LavaVitae zleciła instytutowi Hado Life Institut należącemu do 
światowej sławy badacza wody, dr. Masaru Emoto, zbadanie wszystkich produktów 
jego specjalną metodą fotografii kryształów wody.

Energia

90 g 
Masa netto

180  
kapsułek

125 g
Masa netto

125 g  
proszku

400 g
Masa netto

400 g  
proszku


