
BIOGAM Mn-Cu
Mangaan - Koper

Drinkbare oplossing - Perlinguale toediening

Biokatalytische oplossing bevat per dosis van 2ml: 72,8µg mangaan onder de vorm van mangaangluconaat en
72,6µg koper onder de vorm van kopergluconaat.

VERPAKKING
Glazen flesje met 60ml van de biokatalytische oplossing.
Zonder suiker, zonder bewaarmiddelen. Geschikt voor diabetici.

INGREDIËNTEN
Gezuiverd water, stabilisatoren: ethanol, glycerol (E422), werkzame stoffen: mangaangluconaat, kopergluconaat.

WAT IS EEN BIOKATALYTISCHE OPLOSSING?
Het is een oplossing die minerale elementen bevat die in staat zijn om de snelheid van chemische reacties te
verhogen die noodzakelijk zijn voor het leven en voor de goede werking van het lichaam.

De biokatalysatoren:
- Brengen het algemene en cellulaire metabolisme opnieuw op gang (activatie van de synthese- en afbraakreacties

van moleculen koolhydraten, vetten en eiwitten).
- Behouden het evenwicht van de energie-uitwisselingen en de oxidatieprocessen van de celademhaling.

Het is Dr. Jacques Ménétrier die als eerste de regels voor oligotherapie heeft opgesteld.
Hij heeft vier grote types diatheses onderscheiden, waaraan het “syndroom van misaanpassing” toegevoegd wordt.
Dit laatste kan toegevoegd worden aan één van de diathesen of een patiënt oriënteren naar één van de vier
pathologische diathesen ten gevolge van een bepaalde “agressie” (bijvoorbeeld lichamelijk, van microbiële of
psychische aard).
De vier diathesen zijn: allergie, hyposthenie, dystonie en asthenie.
Een diathese wordt aan een zieke toegekend naargelang zijn erfelijke factoren, zijn vatbaarheid of weerstand voor
ziekten en zijn lichamelijk, intellectueel en psychologisch gedrag.
De behandeling kan onmiddellijk gedefinieerd worden van zodra de goede diathese is gekozen.

 Diathese: Hyposthenie
Mangaan en koper zijn aangewezen bij aandoeningen van de bovenste luchtwegen (allergisch of infectieus),
slapheid van de gewrichtsbanden en lichamelijke en intellectuele vermoeidheid.

DOSERING
Volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar: 2ml van biokatalytische oplossing 1 tot 2 maal per dag (perlinguale
absorptie).
Kinderen jonger dan 10 jaar: 1ml, 1 tot 2 maal per dag.

GEBRUIK
Om een dosis te meten (1 dosis = 2ml): de spuit in de oplossing dompelen, de zuiger optrekken tot graduatie 2ml.
De oplossing kan puur of verdund in een beetje water worden gebruikt, bv. 15ml (soeplepel).
Houd één of twee minuten in de mond alvorens door te slikken.
Buiten de maaltijden innemen.
Het flesje na gebruik goed sluiten.
Bij voorkeur koel bewaren.

BIJWERKINGEN, TOXICITEIT
Bij de aanbevolen dosis, zijn er geen bijwerkingen of toxiciteit te vrezen.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK
Buiten het bereik en zicht van jonge kinderen houden.
Neem niet meer dan de aanbevolen dosis.
Dit is een voedingssupplement en kan niet worden gebruikt ter vervanging van een evenwichtige en gevarieerde
voeding.
Niet meer gebruiken na de vervaldatum aangegeven op de verpakking.
Alcohol vol 8%, hetzij 0,08ml alcohol per milliliter.
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