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ενεργοποιεί πάνω από 300 ένζυµα  

Κολλοειδής Συγκέντρωση Θαλάσσιων Μετάλλων Αυστραλίας 
 

Το Μαγνήσιο είναι ένα ουσιώδες προϊόν τροφής το οποίο βρίσκεται σχεδόν σε όλα τα κύτταρα. Το σώµα δεν 
µπορεί να παράγει µόνο του µαγνήσιο. Η κύρια δραστηριότητα του µαγνησίου είναι η ενεργοποίηση 
περισσοτέρων από 300 ενζύµων, τα οποία µεταξύ άλλων είναι υπεύθυνα για τις διαδικασίες µεταβολής των 
διαφόρων ουσιών και στοιχείων στο σώµα. Το Μαγνήσιο είναι σηµαντικό στη διαδικασία της µυϊκής ρίκνωσης 
και στη µετάδοση του ερεθίσµατος από το νεύρο στο µυ: τόσο στους µύες των ποδιών όσο και στους µύες της 
καρδιάς. Το Μαγνήσιο επιδρά χαλαρωτικά στο ταλαιπωρηµένο µυϊκό σύστηµα. 
Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έρχονται συχνά αντιµέτωποι, είτε στην εργασία είτε στην οικογενειακή τους ζωή στο 
σπίτι, µε καταστάσεις ιδιαίτερου στρες: µεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι, έφηβοι και αθλητές επιδόσεων – 
πρωταθλητές, έχουν αυξηµένες ανάγκες σε Μαγνήσιο και γι’ αυτό είναι συχνά άκεφοι σιωπηλοί και νιώθουν 
συχνά κουρασµένοι.  
Το Μαγνήσιο έρχεται να αποκαταστήσει αυτή την ισορροπία της ενέργειας του σώµατος και να παραµερίσει όλες 
τις καταστάσεις και τα συµπτώµατα που εµφανίζονται στον οργανισµό από την έλλειψη του όπως π.χ. ενοχλήσεις 
στον ύπνο, νευρικότητα, σωµατική αδυναµία καθώς και δυσλειτουργίες του εντέρου. Το OCEAN GOLD® 
µειώνει τις αρνητικές επιδράσεις του στρες µέσω της άµεσης πλήρωσης των αποθηκών των κυττάρων µε 
Μαγνήσιο. Η Σ.Η.∆.∗ είναι σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε. και αντιστοιχεί σε 300mg Μαγνήσιο. Η έλλειψη 
Μαγνησίου εξωτερικεύεται σε εκνευρισµό και ατονία έπειτα από σκληρή σωµατική και πνευµατική κόπωση. 
Το Χρώµιο κρατά σταθερά τα επίπεδα σακχάρου του αίµατος µε τη συµβολή και της ινσουλίνης. Γι’ αυτό το λόγο 
λοιπόν, είναι αναντικατάστατο για την υγιή διαδικασία µεταβολής των διαφόρων ουσιών και στοιχείων του 
οργανισµού. Γνωστές αιτίες της έλλειψης Χρωµίου είναι οι διαταραχές στην οµαλή ανάπτυξη των παιδιών καθώς 
και το θόλωµα του οφθαλµού και του κερατοειδούς χιτώνα.  
Για να τροφοδοτούµε το σώµα µας καθηµερινά µε φυσικό και κολλοειδές Μαγνήσιο αλλά και χρώµιο συνιστάται 
η λήψη 1,5ml OCEAN GOLD® σε ένα ποτήρι νερό ή χυµό ηµερησίως. 
 

Για ποιο λόγο κολλοειδή θαλάσσια µέταλλα 

 
Μια από τις σηµαντικότερες προϋποθέσεις για ένα υγιές σώµα είναι η σωστή λήψη φυσικών µετάλλων και 
ιχνοστοιχείων. Το νερό των θαλασσών ήταν ο προπάτορας ολόκληρης της ζωής και ο µεγαλύτερος παροχέας σε 
φυσικά µέταλλα και ιχνοστοιχεία. Όλα τα γνωστά µέταλλα και ιχνοστοιχεία βρίσκονται σε φυσικούς συνδέσµους 
µέσα στο νερό της θάλασσας.  
Το OCEAN GOLD® είναι µία συγκέντρωση από µέταλλα και ιχνοστοιχεία σε διαλυµένη και κολλοειδή µορφή, 
τα οποία είναι τόσα καλά διαλυµένα που απορροφώνται εξαιρετικά εύκολα από τις κυτταρικές µεµβράνες και 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν άµεσα από το σώµα. Η αναλογία µετάλλων προς ιχνοστοιχεία αντικατοπτρίζει τη 
βιολογική ισορροπία του θαλάσσιου βιότοπου. Αυτός ο συνδυασµός ιχνοστοιχείων και µετάλλων είναι πολύ 
σηµαντικός για το σώµα µας. Τα θαλάσσια ύδατα της Αυστραλίας είναι γνωστά για την καθαριότητα, χωρίς την 
οποία δεν θα ήταν δυνατή ούτε καν η ανάπτυξη των διάσηµων και ξεχωριστών κοραλλιών της. 
 
Πως παράγεται το “OCEAN GOLD®”; 
 
Παράγεται σύµφωνα µε την παραδοσιακή µέθοδο της αφαλάτωσης, δηλαδή της εξάτµισης του θαλάσσιου νερού 
µε τη βοήθεια του ήλιου. Μόλις εξατµιστεί όλο το νερό παραµένουν αναλλοίωτα τα άλατα και όλα τα υπόλοιπα 
στοιχεία που βρίσκονταν µέσα στο νερό. Αυτή η διαδικασία διαρκεί µερικά χρόνια. Κατόπιν καθαρίζονται και 
χρησιµοποιούνται τα µέταλλα και ότι άλλο πολύτιµο για τον οργανισµό και τη ζωή χωρίς άλλες διεργασίες, 
χηµικές ή µη. 

 
Χορήγηση 
 
Το OCEAN GOLD® είναι ένα συµπλήρωµα διατροφής υψηλής συγκέντρωσης το οποίο για παράδειγµα σε 
ποσότητα ενός λίτρου καλύπτει το 600πλάσιο των αναγκών ενός ενήλικα σε Μαγνήσιο. Σε ποσότητα περίπου 2ml 
µιλάµε για την ακριβή αναλογία µετάλλων και ιχνοστοιχείων.  
 
Προτείνεται η καθηµερινή λήψη το πρωί 1,5ml OCEAN GOLD® σε ένα ποτήρι νερό ή ένα ποτήρι χυµό φρούτων. 
Ενδείκνυται η χρήση του σε συνδυασµό µε το χυµό Noni τους εµπλουτίζει µε τα µέταλλα και τα ιχνοστοιχεία του, 
χωρίς να έχει  παρενέργειες. 
 
 
 

                                                 
∗ Συνιστώµενη ηµερήσια δοσολογία: 1,5ml την ηµέρα 
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Τι περιέχει το “Ocean Gold®”; 

 

Μέταλλα / Ιχνοστοιχεία 50ml Ocean Gold® 

περιέχουν 

Μέταλλα / Ιχνοστοιχεία 50ml Ocean Gold® 

περιέχουν 

Χλωριούχα 10g Ιώδιο 0,17mg 

Μαγνήσιο 3,55g Αργίλιο 0,1mg 

Θείο 1,3g Φώσφορος 0,1mg 

Νάτριο 1,25g Τιτάνιο 2,5µg 

Κάλιο 1,4g Μολυβδαίνιο 2,5µg 

Οργανικός άνθρακας 10,5mg Χρώµιο 2µg 

Βόριο 7,5mg Χαλκός 1µg 

Ασβέστιο 2mg Σελήνιο <0,5µg 

Μαγγάνιο 0,4mg   

Σίδηρος 0,35mg Ανάλυση: Ινστιτούτο Bostel 2005 

 
Πως λειτουργούν τα µέταλλα και τα ιχνοστοιχεία;  
 
Αυτά τα συστατικά είναι απαραίτητα για κάθε διαδικασία µεταβολής προϊόντων µέσα στον οργανισµό. ∆ια µέσου 
της κανονικής και τακτικής λήψης µετάλλων και ιχνοστοιχείων τοποθετούνται οι βάσεις για τη σωστή λειτουργία 
του οργανισµού και των κυττάρων. 
Σηµαντικός είναι ο συνδυασµός µετάλλων και ιχνοστοιχείων, τα οποία πρέπει να είναι άµεσα διαθέσιµα. Γι’ αυτό 
το λόγο το OCEAN GOLD® δεν περιέχει µόνο Μαγνήσιο και Χρώµιο αλλά επιπρόσθετα πολλά ιχνοστοιχεία 
φυσικής προέλευσης (θαλάσσια ύδατα). Αυτή είναι η καίρια διαφορά που κάνει το OCEAN GOLD® να ξεχωρίζει 
από τον ανταγωνισµό, τα προϊόντα τα οποία περιέχουν συνήθως µόνο µαγνήσιο.  

 

Προτεινόµενη λήψη 1,5ml και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις ως 4ml/ηµέρα (καλύπτει τις συνήθεις πρόσθετες 

ανάγκες σε µαγνήσιο και απαραίτητα λοιπά ιχνοστοιχεία). Ιδανικό και κατά την κύηση και το θηλασµό.  

 

Οδηγίες ασφάλειας: 

Το Ocean Gold® συµπληρώνει τις ηµερήσιες ανάγκες σε βόριο, µαγνήσιο, θείο και άλλα ιχνοστοιχεία. ∆εν πρέπει 

να υπερβαίνετε τη µέγιστη συνιστώµενη ηµερήσια παροχή των 4 ml. Το Ocean Gold® πρέπει να αποθηκεύεται 

µακριά από παιδιά.  

 

Τα συµπληρώµατα διατροφής δεν αποτελούν υποκατάστατο της ισορροπηµένης και πλούσιας σε εναλλαγές 

διατροφής. 

 
Συσκευασία: OCEAN GOLD® 50ml σε Γαλάζιο γυάλινο µπουκάλι µε δοσοµετρητή. 
 
Παρασκευάζεται  
στη Γερµανία για την: NONI HEALTH L.T.D 
Πολυτεχνείου 19 
ΤΚ:    546 26 Θεσσαλονίκη 
Τηλ:  2310-555273 
Φαξ:  2310-555294 
e-mail: info_nonihealth@yahoo.gr  

             


