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Av vattnet från Utah Great Salt Lake.

Kroppen kan inte tillverka mineraler. 
Vi måste få dem från kost, vatten eller tillskott.

CMD
mineraler i jonform

Kosttillskott ersätter inte en varierad kost. Finns hos terapeuter och i hälsofackhandeln.

 
naturligamineraler

Concentrated 
Mineral Drops

Soltorkat koncentrat

Med ett 70-tal spårämnen

En god källa till Magnesium



Concentrated Mineral Drops (CMD) framställs genom 

soltorkning av Utah Great Salt Lake´s mineralrika 

innanhavsvatten. Det tar upp till två år att uppnå den 

rätta koncentrationen. CMD innehåller endast de 

mineraler och spårämnen som förekommer naturligt i 

Utah Great Salt Lake. Mängden natrium har reducerats.

Innehåll per ml
Klorid 314 mg (39 % av RDI)
Magnesium 112 mg (30 % av RDI)
Sulfat 21 mg
Natrium 0,0017 g
Litium 0,8 mg
Bor 0,5 mg
Samt ett 70-tal spårämnen i naturligt varierande mängder.

Rekommenderad dos

1 ml i ett glas vatten, juice eller i mat, 1-3 gånger/dag. 

1 ml = 16 droppar = 1 kryddmått. 

Rekommenderad dos bör ej överskridas.

Användning

CMD kan användas som ett dagligt mineraltillskott eller 

för att återmineralisera dricksvatten som renats med om-

vänd osmos, avjonisering eller destillering. 

Bra balans av mineraler och spårämnen

CMD har en bra balans av mineraljoner, där natrium och 

klorid balanseras av magnesium, kalium och hela spektru-

met av naturligt förekommande mineraler i spårmängder.

Rik på magnesium

CMD är en god källa till magnesium. Magnesium har 

många funktioner i kroppen. Det deltar vid energiproduk-

tionen och motverkar trötthet. Det deltar vid överföringen 

av nervsignaler och behövs för fungerande muskler   – 

inklusive hjärtmuskeln. Det bidrar också till elektrolyt-

balansen. 

Bidrar till matsmältningen

CMD innehåller kloridjoner som bidrar till 

matsmältningen genom att ingå i magens saltsyra.

 
Kosttillskott ersätter inte en varierad kost.
Förvaras utom räckhåll för små barn.
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