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Descrição
MINERAL® da ECOGENETICS é um incrível complexo de mais de 72 minerais 
iónicos que ocorrem naturalmente, elaborados pela Mãe Natureza. Durante 
milhares de anos, cada semente, cada árvore, cada planta, ajudaram a 
dissolver minerais, retirando-os do solo e elevando-os para a superfície, onde 
eles são facilmente transportados pelos rios e riachos até aos mares e 
oceanos, como o Great Salt Lake (GSL), no Utah, EUA.

O GSL é único porque ele não tem pontos de vazamento e é considerado um 
mar interior. Portanto, o GSL é riquissímo em minerais que foram depositados 
lá durante milhares de anos.

Idealmente, os minerais são por nós obtidos através de uma dieta de 
alimentos crus. No entanto, mesmo uma dieta de alimentos crus, e 
porventura biológicos, não é suficiente, uma vez que as mais recentes 
investigações provaram que os solos foram esgotados de minerais e por isso 
eles não são absorvidos pelas plantas. E com os minerais é muito simples: 
se não está no solo, não está no alimento. Aqui é onde MINERAL® lhe garante, 
todos os dias, que você está a receber um espectro completo de minerais 
iónicos, que são o mesmo tipo de minerais altamente biodisponíveis que são 
encontradas nos alimentos.

Os minerais iónicos em MINERAL® também têm o assinalável poder de manter 
e melhorar o equilíbrio do pH em todo o corpo. Tal equilíbrio ácido-base do 
seu corpo é fundamental para evitar as doenças degenerativas, porque um 
corpo ácido é um terreno fértil para a doença. MINERAL® é a maneira perfeita 
para nos reabastecermos com todos os elementos que necessitamos para 
"ligar e recarregar" electricamente o corpo.      
 
Função
Ossos e Articulações Saudáveis - os oligoelementos presentes em MINERAL®, têm feito com que 
muitas pessoas tenham experimentado resultados dramáticos na melhoria e fortalecimento de ossos, 
articulações e dentes e, ainda, a eliminar depósitos de cálcio indesejados.

Cabelo e Pele - os oligoelementos presentes em MINERAL® usados internamente servem para nutrir a 
pele e os cabelos e externamente, em massagem, para tonificar a pele (deve ser sempre diluído; não 
aplicar directamente nos olhos ou áreas de feridas, a não ser altamente diluido).

Intestino - os oligoelementos presentes em MINERAL® ajudam a normalizar as funções e o 
peristaltismo intestinal e a ativar a função desintoxicante do organismo.

Assimilação do cálcio - alguns estudos demostram que o cálcio é muito melhor assimilado quando 
tomado com cloreto de magnésio, exatamente o mineral em que esta solução é mais rica.

Saúde Circulatória - os minerais desempenham um papel decisivo em matérias como a 
descalcificação de artérias, função antioxidante e como produtos de limpeza do corpo. O coração 
necessita de magnésio em cada batida. O potássio é utilizado para contrair o músculo cardíaco.

Ativação e potenciação das vitaminas - vitaminas sem minerais não funcionam. Os minerais ajudam 
a assimilar e a ativar as vitaminas no organismo.

Remineralização da água comum - coloque 2 gotas por cada meio litro de água e remineralize a sua 
água corrente tornando-a uma verdadeira água de nascente de montanha.
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Função
Reposição de eletrólitos - mais energia, mais vitalidade, com a reposição de eletrólitos no organismo. Os 
minerais solúveis (eletrólitos) são aqueles que conduzem as energias elétricas do corpo.

Equilibrio do pH - Os nutrientes mais importantes do nosso corpo para manter o equilíbrio ácido-base 
são os minerais como os encontrados em MINERAL®.

Jardim e plantas - MINERAL® é muito benéfico para os seus jardins e canteiros, bem como para as 
plantas de interior. Aplicar sempre em diluição em água e veja a diferença nas suas plantas.

Animais domésticos - Já reparou que o seu animal de estimação por vezes come a relva ou lixo? É mais 
do que provável que o seu animal de estimação tenha falta de minerais essenciais. Adicionar MINERAL® à 
água do seu animal de estimação é a forma de repor tais minerais e acabar com esses maus hábitos.

Atletas e performance - Há imensos estudos que apontam um claro aumento da performance em 
atletas quando suplementados com eletrólitos.

Culturismo - A reposição de eletrólitos como os presentes em MINERAL® tem demonstrado um 
aumento de força e de performance e menos lesões em "bodybuilders".

Adicionar a bebidas gasosas - Alguns estudos recentes demonstraram que adicionando algumas 
gotas de oligoelementos, tais como os presentes em MINERAL®, a refrigerante reduzia 
significativamente os efeitos potencialmente prejudiciais da carbonatação.

Magnésio - MINERAL® disponibiliza altas doses de cloreto de magnésio, natural, da mais elevada 
qualidade e um dos mais assimiláveis pelo organismo.

Cozinhar - Há décadas que os estudos mostram a depleção de minerais nos nossos solos. Daí 
decorre que nós não estejamos a receber os minerais de que carecemos nos alimentos que 
comemos. MINERAL® remineraliza esses alimentos e adiciona sabor.
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Modo de utilização/Cuidados
Os adultos devem tomar 1O gotas, num copo de água ou 
sumo, nos primeiros 3 dias até perfazer 3O gotas que 
deverão ser divididas em 2 tomas de 15 gotas
cada uma, ou segundo prescrição. Crianças de 2-3 anos 
tomar uma gota por cada 2,5Kg de peso. Remineralize a sua 
água potável juntando 2O-4O gotas por cada 5 litros, ou 2-4 
gotas por copo de água. Não deve ser excedida a dose diária 
recomendada. Se você tiver algum problema de saúde, 
consulte o seu médico primeiro. Os suplementos não devem 
substituir uma alimentação variada. Guarde em local fresco 
e seco. Manter fora do alcance das crianças. 

Indicações
O Mineral da EcogeneticsN® pode ser um 
suplemento alimentar útil para aqueles que 
desejam complementar a sua dieta com este 
complexo incrível com mais de 72 minerais 
iónicos. Além de fornecer ao nosso corpo, todos 
os minerais que ele necessita, é também um 
fenomenal regulador natural do pH. A utilização 
deste suplemento pode trazer benefícios a nível 
de ossos e articulações, cabelo e pele, 
intestino, assimilação do cálcio, saúde 
circulatória e na activação e potenciação das 
vitaminas. Pode também ser utilizado para 
remineralizar a água de uso corrente, aumentar 
a performance desportiva e repor minerais, tanto 
para os nossos animais de estimação como 
para as nossas plantas.

Embalagem
- Tamanho embalagem: 15Oml 
- Peso Neto: 181g
- Tipo: gotas
- Quantidade: 118ml
- N.º embalagens p/caixa: 
- IVA 23%
- Referência: ECO MINERAL
- Código barras: 56OO283759O43

Alergénicos

Não contém qualquer tipo de alergénicos.
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Informação Nutricional por 3O gotas *%VRN
Magnésio (Cloreto de)                                                                   25OMG 66,67%

*%VRN: Valor de Referência de Nutrientes

118 ML
181G PESO NETO  
181G NET WEIGHT

OLIGOELEMENTOS IONIZADOS
IONIZED OLIGOELEMENTS

Mineral

SUPLEMENTO ALIMENTAR
COMPLEMENTO ALIMENTICIO
FOOD SUPPLEMENTS

6O DIAS/DAYS

PT O adultos devem tomar 1O gotas, num copo de água ou sumo, nos primeiros 
3 dias até perfazer 3O gotas que deverão ser divididas em 2 tomas de 15 gotas 
cada uma, ou segundo prescrição. Crianças de 2-3 anos tomar uma gota por 
cada 2,5Kg de peso. Não deve ser excedida a dose diária recomendada. Se você 
tiver algum problema de saúde, consulte o seu médico primeiro. Os suplementos 
não devem substituir uma alimentação variada. Guarde em local fresco e seco. 
Manter fora do alcance das crianças. Nº de lote e data de consume preferente 
ver embalagem. Distribuído em Portugal por BIOJAM S.A. Rua das Pereiras, 52, 
Torre, 257O-76O Cascais, Portugal. Apoio ao consumidor: +351 915 265 969
ES Los adultos deben tomar 1O gotas en un vaso de agua o zumo los 3 primeiros 
dias hasta alcanzar las 3O gotas diárias divididas en dos tomas de 15 gotas 
cada una, o según prescripción professional. Los niños de 2-3 años tomar 1O 
gotas por cada 2,5kg de peso. No se debe superar la dosis diaria expressamente 
recomendada. Si tiene algún problema de salud consulte antes a su médico. Los 
complementos alimentícios no deben utilizarse como substituto de una dieta 
equilibrada. El producto se debe mantener fuera del alcance de los niños más 
pequeños. Nº Lote y Fecha de consumo preferente ver envase. Atención al 
consumidor: +34 934 547 582

*NRV: Nutrient Reference Values/VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

Produzido na EUA para distribuição por:/Producido en la EUA para distribución por:/ 
Manufactured in the USA for distribution by: ECOGENETICSN KonceptEvidence, Lda. 
Prct. Cristóvão Falcão, 93-R/C Dto 4465-114 S. Mamede de Infesta - Portugal.
LEÓN NATURAL S.L. Calle Santa Ana 25, bajo, 24OO6, León - España
www.ecogenetics.eu

PT Outros Ingredientes: Água do mar purificada. Este produto contém 
oligoelementos ionizados, em quantidades variáveis, como encontrados na 
água do mar (Great Salt Lake no Utah, EUA).
ES Otros Ingredientes: Agua marina purificada. Este producto contiene 
oligoelementos ionizados en cantidades variables, tal y como se encuentran 
en el agua marina (Great Salt Lake, Utah, EUA).

Magnésio (Cloreto de)/Magnesio (Cloruro de) 66,67%25OMG
 *%VRN/NRV

Ingredientes e Informação Nutricional
Ingredientes y Valor Nutricional por 3O gotas:

Nº de Lote e Data de consumo preferente: Ver Garrafa
Nº Lote y Fecha de consumo preferente: Ver Botella
Lot No. and Best before: See Bottle
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Informação sobre constituintes
Magnésio: Fortalece os ossos e a função muscular, intervém no metabolismo energético e na 
regulação do batimento cardíaco.
O magnésio atua como cofator em mais de 3OO reações metabólicas, desempenhando um papel 
fundamental na saúde óssea, por via de uma correta absorção e metabolização do cálcio, tendo 
igualmente um papel importante no metabolismo da glicose, na regulação insulínica e glicémica 
assim como, na síntese proteínas e aminoácidos. Atua ainda na estabilidade da junção 
neuromuscular assim como na estabilidade das ativações muscular e cardíaca, na manutenção do 
tónus vasomotor e como regulador fisiológico de funções hormonais e imunológicas
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