CZYM JEST QUINTON?
Darem natury dla nas wszystkich. Plazma morska Quinton to w 100% naturalny i organiczny
suplement diety, który dostarcza ludzkiemu organizmowi wszystkich minerałów i pierwiastków
śladowych potrzebnych do prawidłowego rozwoju i cieszenia się dobrym zdrowiem.
Quinton to bogata w minerały i mikroelementy plazma morska, zbierana w ściśle określony sposób
w chronionym obszarze Zatoki Biskajskiej na Oceanie Atlantyckim – akwenie wyjątkowo bogatym
w fitoplankton (mikroskopijne organizmy roślinne i glony).
Na skutek działania promieni słonecznych, fitoplankton przekształca nieorganiczne minerały zawarte
w wodzie morskiej, do ich całkowicie organicznej postaci. Minerały wraz z aminokwasami, kwasami
nukleinowymi, przeciwutleniaczami, polisacharydami i nienasyconymi kwasami tłuszczowymi,
uwalniane są do otaczającej fitoplankton wody. Taka plazma morska, nazwana przez znanego
XIX-wiecznego francuskiego biologa René Quintona osoczem morskim (z uwagi na jej
niezwykłe podobieństwo do płynów fizjologicznych człowieka), jest zbierana, poddawana
mikrofiltracji na zimno i dostarczana w ampułkach w postaci izotonicznego oraz hipertonicznego
roztworu Quinton.
Ta pełna życiodajnych substancji plazma morska zawiera aż 78 minerałów i pierwiastków śladowych,
pozwalających utrzymać ciało ludzkie w zdrowiu i dobrej kondycji oraz skutecznie wspomagających
różnego rodzaju terapie osób powracających do zdrowia. Minerały te nie są wytwarzane
w organizmie człowieka i muszą być dostarczane w postaci różnego rodzaju produktów spożywczych
oraz napojów. Skomponowanie właściwie zbilansowanej diety wymaga wiedzy i doświadczenia.
O wiele wygodniej i łatwiej 2-3 razy dziennie wypić zawartość fiolki Quinton.
Suplementowanie minerałów i pierwiastków śladowych jest niezwykle ważne, ponieważ każda
komórka w organizmie potrzebuje ich, aby być silna i zdrowa. Bez zdrowych komórek, nie można być
zdrowym i szczęśliwym. Co ważne, minerały i pierwiastki śladowe znajdujące się w Quinton są
w idealnych proporcjach dla ludzkiego organizmu – niemal identycznych jak w osoczu krwi i płynie
międzykomórkowym.
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Badania wykazały, że minerały występujące w Quinton mogą pomagać w poprawie płodności,
przyczyniać się do utraty wagi, zmniejszać stres, zmęczenie i znużenie oraz wspomagać osłabiony
układ odpornościowy.

Dziesięć głównych cech Quinton:
1. Najbardziej kompletna kompozycja minerałów na świecie.
2. Roztwór izotoniczny i hipertoniczny zawierający aż 78 minerałów i pierwiastków śladowych.
3. Biodostępny, posiadający skład podobny do płynów ustrojowych człowieka.
4. Zapewniający dużą prędkość i stopień wchłaniania substancji.
5. W 100% organiczny.
6. Idealny dla wszystkich grup wiekowych.
7. Bezpieczny, bez skutków ubocznych.
8. Stymuluje organizm do samoleczenia.
9. Przywraca równowagę, wzmacnia organizm, dodaje energii.
10. Mający alkaliczne (zasadowe) pH.

JAK TO DZIAŁA?
ODŻYWIANIE KOMÓRKOWE
Spraw, aby Twoje komórki były sprawne i zdrowe w 100%
Plazma morska Quinton skutecznie uzupełnia i przywraca równowagę minerałów i pierwiastków
śladowych, które tracimy podczas wykonywania codziennych czynności. Dzięki biodostępności
i dużemu stopniowi wchłaniania substancji zawartych w Quinton , dostarczane składniki są
natychmiast dostępne dla komórek organizmu, odpowiedzialnych za realizację wszystkie funkcji
życiowych człowieka. Gdy komórki są zdrowe, prawidłowo funkcjonują też wszystkie narządy
wewnętrzne. Gdy wszystko w organizmie działa sprawnie czujesz, że wykonywanie codziennych zajęć
nie sprawia żadnych kłopotów, masz dużo energii i zwiększoną wytrzymałość. Organizm szybciej
regeneruje się po kontuzji lub chorobie, jest bardziej odporny na infekcje i stres, mózg lepiej
funkcjonuje, a ty i twoi bliscy nie macie kłopotów z koncentracją i skupieniem się. Zrównoważona jest
również gospodarka hormonalna.
Minerały i pierwiastki śladowe są niezbędne dla zdrowia komórek. Tradycyjnie były one dostarczane
przez pełnowartościowe produkty żywnościowe będące składnikami zdrowej i zbilansowanej diety.
Jednak intensywne stosowanie nowoczesnych technik hodowli roślin i zwierząt, spowodowało
zubożenie gleby i zmniejszenie wartości odżywczej wszystkich produktów spożywczych. Jedząc te
same produkty co ludzie kilkadziesiąt lat temu lub wcześniejsze pokolenia, dostarczasz tylko jednej

trzeciej wartości odżywczych, które kiedyś organizm otrzymywał z tych samych owoców, warzyw
i mięsa.
Już w 1936 roku, w raporcie Senatu USA napisano: "Niezliczone bolączki człowieka wynikają z faktu,
że ubogie gleby nie dostarczają z pokarmami roślinnymi minerałów, niezbędnych w zbilansowanej
diecie dla ludzkiego zdrowia".

Dlaczego stan komórek ma znaczenie?
Komórki można porównać do mikroskopijnych cegiełek, z których wykonane są wszystkie tkanki oraz
narządy w ciele człowieka. Każdy ruch mięśni, każde uderzenie serca, każdy oddech, działanie
poszczególnych organów, reakcje jakie zachodzą w twoim ciele – wszystkie te procesy realizowane są
w sposób optymalny, tylko wtedy, gdy organizm jest zdrowy i dostarczane jest mu odpowiedniej
jakości „paliwo”. Procesy te zaczynają się pogarszać, gdy komórki przestają funkcjonować sprawnie.
Ludzkie komórki są w ciągłej komunikacji, reagują na siebie i otoczenie. Jeśli nie działają wydajnie,
funkcje organizmu zostają zaburzone, a ty stajesz się podatny na choroby. W związku z tym warto
dbać o to, aby były one tak silne i zdrowe jak to tylko możliwe.

Współzależność pierwiastków i minerałów
Minerały i pierwiastki śladowe nie działają w organizmie niezależnie czy w izolacji. Wymagane są one
na różnych etapach procesu metabolicznego i kluczowa jest ich współzależność oraz synergia. Jeśli
któregoś, nawet niewielkiego elementu brakuje, wtedy cały łańcuch dostaw składników niezbędnych
dla zdrowia zostaje przerwany.
Na przykład potas wspólnie z sodem kontrolują równowagę wodną organizmu, która pomaga
utrzymać właściwe ciśnienie krwi, wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśnia sercowego, a u osób
w średnim wieku odpowiednia ilość potasu i sodu, zmniejsza ryzyko wystąpienia kamieni nerkowych
oraz osteoporozy.
Nadmierne spożycie jednego z minerałów może też zmniejszać wchłanianie innego elementu. Na
przykład, wysokie spożycie wapnia obniża absorpcję jelitową cynku, a nadmierne spożycie cynku
może wpływać na wchłanianie miedzi. Z kolei niedostateczne spożycie któregoś minerału, może
spowodować nagromadzenie innego pierwiastka i w konsekwencji wpływać na organizm toksycznie.
Zakres współdziałania składników mineralnych pokazano na poniższym schemacie. Linie i strzałki

obrazują istotne zależności pomiędzy poszczególnymi składnikami mineralnymi. Rysunek ten ilustruje
jak ważne jest dostarczanie pełnego spektrum składników mineralnych w prawidłowych proporcjach
właśnie. Taki skład oferuje wyłącznie Quinton , dzięki czemu organizm otrzymuje dokładnie to, czego
potrzebuje, i to we właściwych ilościach.

W harmonii ze swoim ciałem – spuścizna René Quintona
Molekularny skład Quinton zawiera nie tylko pełne spektrum minerałów w odpowiednich
proporcjach, ale jest dostarczany w postaci izotonicznego roztworu wody morskiej, niemal
identycznego jak płyny zewnątrzkomórkowe (pozakomórkowe). Płyny występujące w przestrzeni
pozakomórkowej ustroju to:


osocze krwi i osocze chłonki;



płyn tkankowy (śródmiąższowy);



płyn znajdujący się w jamach ciała wyścielonych błoną surowiczą (opłucna, osierdzie,
otrzewna);



płyn mózgowo-rdzeniowy.

Płyny ustrojowe występujące w przestrzeni pozakomórkowej pomagają kontrolować przepływ wody
oraz minerałów, do i z komórek, w całym organizmie. Wszystkie elementy organizmu reagują na stan
płynu międzykomórkowego, ponieważ to stamtąd np. komórki mięśniowe wchłaniają minerały
i pierwiastki śladowe, niezbędne do zachowania siły i zdrowia.
Dziedzictwo Rene Quintona

Podobieństwo składu chemicznego plazmy morskiej i płynu pozakomórkowego, odkrył już w 1897
roku francuski fizjolog i biolog René Quinton, zwany francuskim Darwinem. Jak słusznie dedukował,
wszystkie minerały na ziemi koncentrują się w wodach oceanu. Woda morska stwarza też idealne
warunki do życia, i całe życie na Ziemi pochodzi z morza. Co ciekawe, w zdrowym, nieskażonym
środowisku wodnym, można znaleźć jedne z najdłużej żyjących organizmów na Ziemi – takie jak
400-letni małż, czy 200-letnie walenie.
Francuski naukowiec zauważył, że woda morska ma w 98% identyczny skład jak płyny ustrojowe
człowieka. Woda morska zawiera jedynie dodatkową cząsteczkę magnezu, podczas gdy osocze
potrzebuje jedynie dodatkowej cząsteczki żelaza.
René Quinton, korzystając z plazmy morskiej z powodzeniem leczył wiele chorób i zakładał darmowe
kliniki w rozmaitych regionach Francji. Ściśle określił też sposób pozyskiwania bogatego w minerały
płynu – oceaniczna woda miała być pobierana co najmniej 35 mil od brzegu, na głębokości 100 stóp,
ze względu na wysokie stężenia tam morskich roślin, alg i fitoplanktonu, oraz dodatkowo musiała być
transportowana w schłodzonych naczyniach wykonanych ze szkła lub wysokiej jakości tworzywa
sztucznego, a następnie rozcieńczona do identycznej z osoczem krwi zawartości soli mineralnych.
Dokładnie w ten sposób obecnie przygotowywany jest izotoniczny i hipertoniczny roztwór wody
morskiej dostarczany w kapsułkach Quinton, który pozyskiwany jest z chronionego obszaru Zatoki
Biskajskiej na Oceanie Atlantyckim. Biodostępny i łatwo przyswajalny roztwór zawiera m.in.: sód,
magnez, siarkę, potas, wapń, brom, lit, jod, brom, fluor, krzem, fosfor, miedź, cynk, selen, mangan,
żelazo, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Ekspresja genów
W ciele ludzkim znajduje się około 30 miliardów komórek, a każdego dnia wymienianych jest na
nowe tysiące starych komórek, które są uszkodzone lub zużyte. Wszystkie komórki mają taką samą
sekwencję DNA, jednak różne komórki wykazują ekspresję różnych genów, w zależności od ich roli
w organizmie.
Gdy nowe komórki powstają dziedziczą markery genetyczne ze starych komórek. Niestety,
w przypadku niektórych rodzajów komórek zaburza się proces replikacji DNA i nie są one w stanie
działać prawidłowo, z powodu braku substancji mineralnych. Wada ta może być przekazywana
następnemu pokoleniu komórek, aż do momentu zrównoważenia poziomu minerałów w organizmie
i usunięcia nadmiernej ilości toksyn i metali ciężkich z układu.
Aplikując codziennie Quinton, dostarczasz organizmowi minerały wraz z pierwiastkami śladowymi, co
przyspiesza proces detoksykacji i przywraca stan równowagi. Regularne przyjmowanie plazmy
morskiej odżywia komórki i sprawia, że każde pokolenie komórek ma wszystkie zasoby potrzebne do
osiągnięcia pełnej ekspresji genetycznej, organizm jest zdrowy, a ty cieszysz się życiem i podejmujesz
kolejne wyzwania.
Odporność, energia i koncentracja każdego dnia
Czujesz się zmęczony, zestresowany i wyczerpany? Minerały zawarte w izotonicznym roztworze wody
morskiej Quinton mogą przyczynić się do poprawy Twojego zdrowia fizycznego i psychicznego oraz
dobrego samopoczucia. To w 100% naturalny i skuteczny zastrzyk energii.
Nowoczesny styl życia, duże tempo i stale rosnące wymagania otoczenia sprawiają, że utrzymanie
dobrego stanu zdrowia nigdy nie było trudniejsze. Możesz regularnie ćwiczyć, nawadniać organizm,
dostarczać mu wody, białka, węglowodanów, tłuszczy i witamin, ale organizm nie będzie efektywnie
funkcjonować bez odpowiedniego poziomu minerałów i pierwiastków śladowych w organizmie.
Każdy stres fizyczny, psychiczny lub napięcie emocjonalne, powodują że organizm zużywa
wspomniane minerały i pierwiastki śladowe szybciej niż normalnie. Gdy zwiększa się metabolizm,
układ odpornościowy staje się słabszy. To z kolei może spowodować jeszcze większą podatność na
stres i zmęczenie, czego skutkiem będzie zły stan zdrowia. Walka z jakąkolwiek chorobą powoduje
wykorzystanie dodatkowej ilości rezerw organizmu, co zwiększa stres i może jeszcze bardziej
pogorszyć stan zdrowia. Z takiej spirali trudno się wyrwać.

Osoby, które codziennie używają plazmy morskiej Quinton potwierdzają, że lepiej śpią, mają więcej
energii, zwiększoną koncentrację i sprawność umysłową. Badania wykazały również pozytywny
wpływ plazmy morskiej na regulację napięcia przedmiesiączkowego i poziomu hormonów,
spowolnienie procesów starzenia oraz zmniejszenie dolegliwości wywoływanych podróżami do
krajów w różnych strefach czasowych (tzw. jet-lag). Codzienne odżywianie komórek za pomocą łatwo
przyswajalnych, zawartych w preparacie 78 minerałów i pierwiastków śladowych, naturalnie zwiększa
odporność organizmu człowieka.
Ludzki organizm ma potencjał, aby pokonać niemal każdą chorobę – ale tylko wtedy, kiedy jego
komórki działają sprawnie w 100%. Zdrowe komórki = zdrowe ciało. Quinton pomaga osiągnąć taki
stan poprzez uzupełnianie minerałów i pierwiastków śladowych traconych podczas codziennych
czynności.
Większość ludzi choruje, gdy są zmęczeni i zestresowani. Osłabienie układu odpornościowego może
być spowodowane niedoborem minerałów w organizmie, a co za tym idzie organizm staje się bardziej
podatny na choroby. Każdy stres fizyczny, psychiczny lub emocjonalny powodują, że organizm
intensywniej niż normalnie zużywa zgromadzone minerały i pierwiastki śladowe.
Quinton pomaga utrzymać zdrowie fizyczne i psychiczne dostarczając 78 niezbędnych, biodostępnych
minerałów i mikroelementów w odpowiednich proporcjach. Wśród nich znajdują się takie substancje
mineralne jak wapń, fosfor, magnez, sód, potas, chlorki siarki oraz pierwiastki śladowe – żelazo,
mangan, miedź, cynk, jod, fluor i selen. Badania wykazały, że składniki mineralne znajdujące się
w plazmie morskiej Quinton, mogą przyspieszyć odzyskanie zdrowia po operacjach, urazach oraz
wszelkich chorobach, wspierają funkcjonowanie układu odpornościowego, utrzymują w równowadze
poziom hormonów, poprawiają skupienie oraz zwiększają ilość energii i wytrzymałość.
W przeciwieństwie do wielu innych suplementów, Quinton jest w 100% naturalny i organiczny
biologicznie.

Szybki powrót do zdrowia
Quinton daje komórkom organizmu broń, za pomocą której mogą one zwalczyć nawet poważną
chorobę. Przyjmowanie preparatu zapobiega też pojawianiu się zmian w obrębie narządów
wewnętrznych poprzez zwiększanie produkcji zdrowych komórek. Minerały i pierwiastki zawarte
w Quinton zwiększają zdolność organizmu do samoleczenia, m.in. chorób związanych z trawieniem
i problemami z oddychaniem, chorób wątroby, oczu, nosa, dermatologicznych, neurologicznych,

hormonalnych, metabolicznych, układu moczowego, układu mięśniowo-szkieletowego i układu
odpornościowego.

CZY QUINTON JEST DLA MNIE?
Odpowiednia porcja minerałów, zawsze gdy tego potrzebujesz.
Twój organizm potrzebuje różnych minerałów i pierwiastków śladowych do realizacji różnych
procesów metabolicznych zachodzących w ciele człowieka. Jeśli jednak brakuje któregoś ze
składników, wcześniej lub później cały organizm odczuje tego skutki. Zawarte w Quinton 78
minerałów i pierwiastków śladowych przeciwdziała niedoborom, działa profilaktycznie i wzmacnia
organizm.


Każdy stres fizyczny, psychiczny lub emocjonalny sprawia, że organizm szybciej niż normalnie
zużywa zmagazynowane minerały i pierwiastki śladowe.



Brak równowagi lub zbyt niski poziom niezbędnych dla organizmu minerałów i pierwiastków
śladowych może doprowadzić do złego stanu zdrowia.



Magnez jest niezbędny do wchłaniania wapnia. Osoby, w których ciele jest niski poziom
magnezu mogą wykazywać drażliwość i mieć takie objawy jak: skurcze mięśni, bóle głowy czy
bezsenność.



Niedobór miedzi powoduje niemożność wykorzystania przez organizm żelaza, przy
nieodpowiednim poziomie miedzi, żelazo będzie gromadzić się w tkankach.



Organizm ma ograniczoną zdolność do wydalania żelaza, co oznacza, że może się ono
odkładać w narządach takich jak wątroba, serce i trzustka, przyczyniając się do poważnych
problemów zdrowotnych, w tym: częstych infekcji wirusowych, marskości wątroby, raka
wątroby, zaburzeń rytmu serca, cukrzycy, choroby Alzheimera.



Potas, podobnie jak sód, pomaga kontrolować gospodarkę wodną organizmu. Najnowsze
badania pokazują, że odpowiedni poziom potasu przyczynia się do obniżenia ciśnienia krwi.



Stan układu odpornościowego jest całkowicie zależny od stanu komórek organizmu
i poziomu przyswajania minerałów. Dostarczanie odpowiedniej dawki składników
mineralnych sprawia, że organizm jest w stanie pokonać niemal każdą chorobę i utrzymać
dobry stan zdrowia aż do późnej starości.

Quinton pomaga zmaksymalizować sprawność umysłową i wydajność poprzez
zapobieganie niedoborowi minerałów.
Większy poziom koncentracji – udana kariera zawodowa

Wysoka aktywność umysłowa to ogromne straty energetyczne dla organizmu. Efektywne
funkcjonowanie mózgu zapewni codzienne odżywianie komórek za pomocą minerałów
i pierwiastków śladowych, przyswajanych w odpowiednich proporcjach. Dlatego każda osoba, której
praca wymaga dużej koncentracji i podejmowania ważnych decyzji, powinna wspomagać swój
organizm. Quinton pomaga zmaksymalizować sprawność umysłową i wydajność poprzez
zapobieganie niedoborom minerałów.
Z kolei osoby, które podejmują się trudnych zadań fizycznych, pijąc Quinton codziennie, uzupełniają
minerały tracone z powodu pocenie się. Pozwala to zachować im wydolność fizyczną, podejmować
decyzje i być bezpiecznym w miejscu pracy.

Większa płodność
Coraz więcej par ma kłopot z poczęciem dziecka. Stres i napięcia w pracy, nadmiar używek, zła dieta,
długotrwałe stosowanie pigułek antykoncepcyjnych, antybiotyków i nowoczesnych leków, duża ilość
metali ciężkich i toksyn w otoczeniu, to wszystko może negatywnie wpływać na stan żeńskiego
układu rozrodczego.
Quinton może pomóc zarówno parom, które planują poczęcie dziecka, jak i tym, które wcześniej
starały się zajść w ciążę. Pijąc plazmę morską Quinton codziennie, przez co najmniej 3 miesiące,
można

poprawić

stan

zdrowia

przyszłej

matki,

jakość

męskiego

nasienia,

zwiększyć

prawdopodobieństwo udanego zapłodnienia i wspomóc rozwój płodu.

Najlepszy dla mamy i dziecka
Plazma morska Quinton jest suplementem mineralnym, który zwiększa płodność, ułatwia zajście
w ciążę i zwiększa szanse bezproblemowego urodzenie dziecka. Kobieta w ciąży może dostarczać
dziecku, podczas gdy rozwija się ono w jej łonie, wszystkich minerałów i pierwiastków śladowych,
których mały organizm potrzebuje. Stosując w 100% naturalny i w 100% bezpieczny, izotoniczny lub
hipertoniczy roztwór wody morskiej Quinton, można sprawić, że dziecko będzie zdrowsze i silniejsze
podczas ciąży i w trakcie porodu.
Preparat Quinton warto przyjmować przed, w trakcie i po zakończeniu ciąży, jako naturalny
suplement diety wspomagający zdrowie matki i rozwój jej dziecka.
Od ponad 100 lat suplementy Quinton stosowane są w celu poprawy płodności rodziców i zdrowia
ich potomstwa. Zawartych w nim 78 niezbędnych, biodostępnych minerałów i pierwiastków
śladowych odżywia komórki, wspomaga ekspresję genów oraz zmniejsza ryzyko niedoborów

żywieniowych, które jak wykazały współczesne badania, w późniejszym życiu dziecka mogą być
przyczyną

cukrzycy,

otyłości
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Pokonaj stres
Czujesz się zmęczony, zestresowany i wyczerpany? Minerały zawarte w izotonicznym roztworze wody
morskiej Quinton mogą przyczynić się do poprawy Twojego zdrowia fizycznego i psychicznego oraz
dobrego samopoczucia. To w 100% naturalny i skuteczny zastrzyk energii.

Pokonać stres i mieć więcej energii
Czujesz się zmęczony, zestresowany i wyczerpany? Minerały zawarte w izotonicznym roztworze wody
morskiej Quinton mogą przyczynić się do poprawy Twojego zdrowia fizycznego i psychicznego oraz
dobrego samopoczucia. To w 100% naturalny i skuteczny zastrzyk energii.
Nowoczesny styl życia, duże tempo i stale rosnące wymagania otoczenia sprawiają, że utrzymanie
dobrego stanu zdrowia nigdy nie było trudniejsze. Możesz regularnie ćwiczyć, nawadniać organizm,
dostarczać mu wody, białka, węglowodanów, tłuszczy i witamin, ale organizm nie będzie efektywnie
funkcjonować bez odpowiedniego poziomu minerałów i pierwiastków śladowych w organizmie.
Każdy stres fizyczny, psychiczny czy też napięcie emocjonalne, powodują że organizm zużywa
wspomniane minerały i pierwiastki śladowe szybciej niż zwykle. Gdy zwiększa się metabolizm układ
odpornościowy staje się słabszy. To z kolei może spowodować jeszcze większą podatność na stres
i zmęczenie, czego skutkiem będzie zły stan zdrowia. Walka z jakąkolwiek chorobą powoduje
wykorzystanie zwiększonej ilości rezerw w organizmie, co zwiększa stres i może jeszcze bardziej
pogorszyć stan zdrowia. Z takiej spirali trudno się wyrwać.
Osoby, które codziennie używają plazmy morskiej Quinton, potwierdzają że lepiej śpią, mają więcej
energii, zwiększoną koncentrację i sprawność umysłową. Badania wykazały również pozytywny
wpływ plazmy morskiej na regulację napięcia przedmiesiączkowego i poziomu hormonów,
spowolnienie procesów starzenia oraz zmniejszenie dolegliwości wywoływanych podróżami do
krajów w różnych strefach czasowych (tzw. jet-lag). Codzienne odżywianie komórek za pomocą
łatwoprzyswajalnych, zawartych w preparacie 78 minerałów i pierwiastków śladowych, naturalnie
zwiększa

odporność

organizmu

człowieka.

Dla kobiet w ciąży
Quinton warto przyjmować przed, w trakcie i po zakończeniu ciąży jako naturalny suplement diety
wspomagający zdrowie matki i rozwój jej dziecka.
Udana ciąża
Potrzeby Twojego dziecka, jeśli chodzi o absorbowanie substancji odżywczych i minerałów
z organizmu, są najważniejsze. Plazma morska Quinton jest bardziej skuteczna niż inne suplementy
polecane na czas ciąży, ponieważ dostarcza 78 minerałów i pierwiastków śladowych w biodostępnej,
łatwo przyswajalnej, organicznej postaci.
Przyjmując roztwór izotoniczny Quinton codziennie, aż do momentu narodzin dziecka, można
zapewnić stały dopływ składników mineralnych pomagających dziecku rozwijać się, a kobiecie dbać
o zdrowie. Jest to w 100% naturalne i 100% bezpieczne. Wiele kobiet, które wcześniej były w ciąży,
przyznało że po zażywaniu plazmy morskiej Quinton czuły się mocniejsze, zdrowsze, bardziej aktywne
i miały lepszą odporność niż wcześniej, oraz miały więcej energii aż do samego porodu.

W trakcie i po porodzie
Dziecko rozwija się w macicy, a organizm matki dostarcza mu niezbędnych do wzrostu składników,
zarówno podczas pierwszych dziewięciu miesięcy, jak i po urodzeniu, w trakcie karmienia piersią.
Quinton, izotoniczny roztwór wody morskiej, pomaga organizmowi stworzyć optymalne środowisko
dla rozwoju płodu, wspiera zdrowie dziecka oraz pomaga matce odzyskać energię i uzupełnić poziom
minerałów, które zostały utracone podczas trwania ciąży.
Plazma morska Quinton jest bogata w magnez, który jest niezbędny do budowy i naprawy tkanek
organizmu. Poważne niedobory magnezu w okresie ciąży, mogą doprowadzić do niskiego wzrostu
płodu, stanu przedcukrzycowego, który zagraża zarówno przyszłej mamie, jak i dziecku (inne
zagrożenia to: gestoza, zatrucie ciążowe, nadciśnienie tętnicze w ciąży z towarzyszącym
białkomoczem), a nawet śmierci niemowląt. Preparat Quinton jest też doskonałym źródłem wapnia,
który jest niezbędny dla rozwoju mocnych kości i zębów, wspomaga zdrowie serca, układu
nerwowego i mięśni, a także odpowiada za dobrą krzepliwość krwi.
Minerały zawarte w plazmie morskiej Quinton, wspomagają samoregulację mechanizmów
odpowiedzialnych za odczyn pH, dzięki czemu w naturalny sposób przywracają równowagę
i zdrowie narządów płciowych.

Pomoc przy odchudzaniu
Codziennie odżywianie komórek ciała za pomocą minerałów i pierwiastków śladowych zawartych
w roztworze izotonicznym Quinton, pomaga redukować masę ciała i cieszyć się dobrym zdrowiem.
Zdrowe odchudzanie poprzez przywracanie odpowiedniego poziomu soli mineralnych
Quinton może pomóc w zdrowym odchudzania przywracając odpowiedni poziom soli mineralnych
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Większość diet kładzie nacisk na zmniejszanie liczby kalorii. Równocześnie można jednak zmniejszyć
ilość dostarczanych minerałów i pierwiastków śladowych, które są niezbędne dla organizmu,
umożliwiają wchłanianie składników odżywczych z pożywienia oraz dostarczają energii. Niski poziom
lub brak niektórych składników może wywoływać uczucie podobne do stanu głodu. Aby zaspokoić ów
głód, wiele osób przyjmuje dodatkowe kalorie, a jednak prawdziwy apetyt na brakujące minerały
pozostaje,
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Problemem są też współczesne, przemysłowe sposoby upraw roślin i warzyw oraz hodowli zwierząt,
powodujące że poszczególne pokarmy zawierają mniej składników odżywczych, niż te same produkty
kilka dekad temu. Dlatego pijąc plazmę morską Quinton wspomagamy organizm i odżywiamy jego
komórki, dostarczając minerałów i pierwiastków śladowych, których potrzebuje, a które występują
w coraz mniejszych ilościach w sprzedawanej żywności.
Myśl pozytywnie i bądź skupiony
Po zmniejszeniu masy ciała ważne jest aby skupić się na osiągniętym celu i utrzymać pozytywne
nastawienie. Ćwiczenia fizyczne motywują, pozwalają spalać kalorie, uwalniają endorfiny. Ale
aktywność fizyczna powoduje również wydalanie minerałów z organizmu.
Pijąc preparat Quinton dostarczamy organizmowi składników, które pozwalają utrzymać odpowiedni
poziom energii. Wśród 78 niezbędnych minerałów i pierwiastków śladowych znajdują się m.in. cynk
i chrom, które odgrywają zasadniczą rolę w procesie przemiany materii i zamiany tłuszczu w energię.
Utrzymując poziom minerałów na odpowiednim poziomie będziesz miał energię do bycia aktywnym,
skoncentrowanym i pozytywnie nastawionym do otoczenia.
Pomoc w odtruwaniu organizmu
Quinton jest w 100% naturalnym produktem wspomagającym odtruwanie organizmu, często

używanym przez osoby na diecie. Dostarcza antyoksydacyjnych minerałów, które w naturalny sposób
wspierają funkcje głównych narządów, odpowiedzialnych za odtruwanie organizmu – nerek, wątroby,
płuc i skóry. Zawiera również ważne minerały i pierwiastki śladowe, takie jak wapń, potas, miedź,
selen, mangan, cynk i siarka.
Dodatkowo sole mineralne zawarte w plazmie morskiej pomagają utrzymać odpowiedni poziom
nawodnienia organizmu, co zwiększa elastyczność i zdrowie stawów, pomaga we wchłanianiu
składników odżywczych z pożywienia oraz utrzymaniu zdrowych nerek.
Przyjmowany codziennie Quinton pozwala również utrzymać w zdrowiu układ pokarmowy i zmniejsza
ryzyko wystąpienia infekcji i stanów zapalnych. Jego chemiczne podobieństwo do wewnętrznych
płynów ciała, oznacza że pozytywnie wpływa na środowisko w przewodzie pokarmowym, wspomaga
rozwój „dobrych” bakterii, regeneruje uszkodzoną śluzówkę.
Zalecany przez dietetyków
Quinton ma udokumentowaną długą historię stosowania jako suplement uzupełniający zbilansowaną
dietę żywieniową. Wspiera organizm poprzez dostarczenie NNKT (Niezbędnych Nienasyconych
Kwasów Tłuszczowych), przeciwutleniaczy i kwasów nukleinowych, pomagających organizmowi
przystosować się do nowego środowiska wewnętrznego podczas stosowania diety.

Wzmacniaj odporność (swoją i twoich bliskich)
Twoje ciało ma potencjał, aby pokonać każdą chorobę i wyleczyć wszystkie szkody – ale tylko
wtedy, kiedy jego komórki są zdrowe i sprawne w 100%.
78 minerałów i pierwiastków śladowych dostępnych w Quinton dostarcza wszystkich składników
potrzebnych do aktywnego funkcjonowania. Duże tempo nowoczesnego stylu życia, zła dieta i stres,
mogą często prowadzić do niedoboru minerałów w naszym organizmie, a co za tym idzie chorób
fizycznych i psychicznych. Przyjmując codziennie plazmę morska przeciwdziałamy wielu negatywnym
czynnikom.
Odpowiednia porcja minerałów, zawsze, gdy tego potrzebujesz.
Twój organizm potrzebuje różnych minerałów i pierwiastków śladowych do realizacji różnych
procesów metabolicznych, które w nim nieustannie zachodzą. Jeśli jednak brakuje któregoś ze
składników, wcześniej lub później cały organizm odczuje tego skutki. Zawarte w Quinton 78

minerałów i pierwiastków śladowych przeciwdziała niedoborom, działa profilaktycznie i wzmacnia
organizm.
Dla wszystkich grup wiekowych
Ludzki organizm ma różne wymagania dotyczące sposobu odżywiania, w zależności od wieku, płci czy
też stanu zdrowia. Ciężarna matka, rosnący nastolatek i starszy człowiek, mają zupełnie różne
potrzeby, a jednocześnie muszą dostarczać swoim komórkom podobnych składników. Zawartość
każdej fiolki Quinton jest przyjazny dla ich organizmów, nie wywołuje skutków ubocznych, dając
jednocześnie pewność, że wszystkie niezbędne minerały i składniki zostaną w optymalnej dawce
dostarczone. Produkty Quinton mogą być również stosowane podczas ciąży lub karmienia piersią,
wspomagając zdrowie zarówno matki, jak i jej dziecka.

Biodostępny i łatwo przyswajalny – tak jak lubi twoje ciało
Minerały, aby być wchłaniane przez organizm, muszą być organiczne i biodostępne. Wielu
producentów suplementów diety dostarcza minerały, które nie są dostępne biologicznie, a przez to
są wchłanianie w śladowych lub niewielkich ilościach, i często nie poprawiają stanu komórek
organizmu człowieka. Quinton zawiera minerały i pierwiastki śladowe, które są całkowicie
organiczne. Quinton jest w 100% naturalnym, w 100% ekologicznym i w 100% bezpiecznym
suplementem diety, którego działanie zostało potwierdzone wieloma badaniami naukowymi.

Odżywione komórki to pozytywne emocje i zdrowy wygląd
Efektem prawidłowo odżywionych komórek są grubsze, gęste włosy, mocne paznokcie
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Obciążenia fizyczne i psychiczne mogą negatywnie wpływać na zdrowie emocjonalne i ogólne
samopoczucie. Utrzymanie odpowiedniego stężenia związków mineralnych zapobiega chorobom
i spadkom nastroju. Przykładowo kobiety, które regularnie piją roztwór Quinton, częściej mają
zrównoważoną gospodarkę hormonalną i mniej nasilone objawy PMS. Plazma morska może być też
nieocenioną pomocą terapeutyczną w radzeniu sobie ze skutkami menopauzy.

Pomocny dla układu pokarmowego
Oprócz wymienionych korzyści codziennie spożywanie preparatów Quinton pomaga utrzymać
zdrowie układu pokarmowego, zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji oraz stanów zapalnych. Plazma

morska odżywia komórki i pomaga utrzymać prawidłowe środowisko w przewodzie pokarmowym,
niweluje stany zapalne, wspomaga regenerację uszkodzonej śluzówki oraz rozwój „dobrych” bakterii.
Minerały i pierwiastki śladowe zawarte w Quinton łagodzą dyskomfort związany z chorobami jelit,
takimi jak np. zespół jelita drażliwego (IBS) lub wrzody. Quinton zastępuje również minerały utracone
w wyniku wymiotów i biegunek oraz pomaga organizmowi naprawić skutki odwodnienia.

Nagłówek: Dla dzieci i młodzieży
Plazma morska Quinton od ponad 100 lat pomaga dzieciom w Europie Zachodniej i Stanach
Zjednoczonych przezwyciężać problemy zdrowotne. Gdy niemowlęta i starsze dzieci otrzymują
właściwą dawkę minerałów i pierwiastków śladowych jako część zdrowej diety - rozwój mózgu
i układu nerwowego jest zoptymalizowany. Dowodem na to jest szybsze uczenie się, lepsza motoryka i
zdolności manualne oraz ogólnie zdrowszy, silniejszy organizm.
QUINTON DLA MAŁYCH DZIECI (wiek 0-4 lata)
Roztwór wody morskiej Quinton jest całkowicie bezpieczny dla niemowląt i korzystnie wpływa na
zdrowie małych dzieci od pierwszego miesiąca życia. Jeżeli Quinton przyjmowany był w czasie ciąży,
warto kontynuować kurację, i nadal dostarczać niezbędnych składników, gdy dziecko rośnie i rozwija
się. Zarówno mózg, jak i cały układ nerwowy rozwijają się szybko, dziecko zaczyna uczyć się,
poznawać świat dookoła i rozwija swoją osobowość. Niestety na początku życia jego układ
odpornościowy nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. Dostarczanych wraz z mlekiem matki przeciwciał
z czasem jest coraz mniej, dlatego dodatkowa ochrona zapewniana przez Quinton pomaga utrzymać
dziecko w dobrym zdrowiu. Quinton wspomaga też trawienie i wchłanianie składników odżywczych.
Odkrywca właściwości plazmy morskiej, Rene Quinton, podawał swój preparat setkom dzieci, które
cierpiały na poważne niedożywienie, zapalenie jelit, cholerę i tyfus.
Do 4 roku życia dziecko szybko rośnie, rozwija się, poznaje rówieśników i interesuje wszystkim
dookoła. Przychodzi czas socjalizacji z innymi małymi dziećmi, a podczas odkrywania świata wiele
przedmiotów znalezionych w różnych miejscach, często trafia do ust dziecka. Dlatego ważne jest, aby
również na tym etapie wspierać system odpornościowy, pomimo tego, że jest on już bardziej
dojrzały, i w wielu przypadkach, potrafi radzi
sobie z bakteriami i wirusami.
Niemowlęta i małe dzieci, powinny codziennie przyjmować doustnie jedną dawkę roztworu Quinton,
a lekko słony smak instynktownie rozpoznawany jest przez nie jako dobry.

Dla małych dzieci
Minerały zawarte w preparacie Quinton zwiększają poziom skupienia i koncentracji w szkole oraz
uzupełniają elektrolity tracone podczas uprawiania sportów. To naturalne, że twoje dziecko ma różne
potrzeby w zależności od wieku i płci, a rozwijające się ciało wymaga dostarczania kompletu
minerałów i pierwiastków śladowych, potrzebnych na różnych etapach procesu metabolicznego.
Quinton oferuje odpowiedni zestaw minerałów dla dzieci w każdym wieku. Każda fiolka zaopatruje je
w zestaw 78 minerałów i pierwiastków w takich proporcjach, aby odpowiednio odżywiać komórki
organizmu. Co ważne, ich biodostępność sprawia, że organizm jest silny, utrzymuje wszystkie procesy
w stanie równowagi i nie jest podatny na infekcje.
Dla nastolatków
Ciała nastolatków rozwijają się w zdumiewającym tempie. Największa czas wzrostu, a tym samym
największe obciążenie organizmu, przypada między 11-15 rokiem życia u dziewcząt, i w wieku 13-16
lat u chłopców.
W tym okresie pojawia się duże ryzyko niedoboru składników odżywczych, w tym żelaza i wapnia,
dlatego ważne jest, aby zdrową i zrównoważoną dietę, uzupełniać plazmą morską Quinton. Ułatwi
ona przyswajanie zjadanych pokarmów, doda energii, będzie wspomagać wzrost tkanki kostnej
i poprawi stan skóry. Równocześnie będzie wspomagać aktywność umysłową, niezbędną w szkole
i podczas egzaminów, uzupełniać elektrolity tracone podczas wielu aktywności sportowych oraz
zwiększać wytrzymałość.

Dzieci z autyzmem
Zebrano pozytywne wyniki badań dotyczących korzyści płynących z przyjmowania suplementów
Quinton przez dzieci z autyzmem. W związku z doniesieniami o znacznej poprawie zdrowia po
rozpoczęciu kuracji plazmą morską, w tym zwiększonej socjalizacji, ekspresji, kontaktowi
wzrokowemu i lepszemu działaniu mechanizmów poznawczych, coraz większa liczba lekarzy poleca
włączenie roztworu wody morskiej Quinton do terapii. Zalecane dawkowanie w tego typu
przypadkach to 1 fiolka Quinton rano i 1 wieczorem na pusty żołądek.

„Zaczynamy leczyć dzieci z autyzmem za pomocą plazmy morskiej Quinton. Podczas terapii pacjenci
przyjmują jedną fiolkę rano na czczo i jedną fiolkę wieczorem na pusty żołądek, przez dwa tygodnie.
Dostarczane w ten sposób minerały odżywiają komórki, detoksykują organizm, zwiększają jego
nawodnienie, wspomagają układ odpornościowy i pracę jelit”.
Sima Ash, certyfikowany lekarz CEASE, homeopata, konsultant dietetyczny

Dla seniorów
Minerały zawarte w plazmie morskiej Quinton pomagają utrzymać zdrowie kości, stawów,
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Żyjemy coraz dłużej i przez jak najdłuższy czas chcielibyśmy zachować sprawność i zdrowie. Jednak
starszy organizm staje się bardziej podatny na choroby. U osób po 50 roku życia, coraz częściej
diagnozowane jest m.in. zwyrodnieniowe stawów oraz demencja.
Utrzymanie aktywnego stylu życia i zbilansowana dieta to podstawa dobrego stanu zdrowia
i odporności organizmu. Jednak procesy produkcyjne żywności oraz coraz bardziej zanieczyszczona,
gorszej jakości gleba, powodują że ilość składników odżywczych w produktach spożywczych jest
znacząco mniejsza niż kilka dekad temu. Potwierdzają to badania, które pokazują, że aż u 80% ludzi
obserwuje się niedobory składników mineralnych. Oznacza to, że bez względu na to jak wiele
witamin, białka, węglowodanów, tłuszczów i cukrów zostanie dostarczonych organizmowi, nie będzie
on w pełni odżywiony z powodu nieodpowiedniego bilansu minerałów. Quinton odbudowuje
i przywraca zubożony poziom minerałów - w łagodny, bezpieczny i naturalny sposób.

Jakość kości
Plazma morska Quinton dostarcza minerałów, które są kluczowe dla utrzymania zdrowych kości.
Osteoporoza czyli demineralizacji kości, sprawia że stają się one bardziej kruche i zwiększa się
prawdopodobieństwo złamań. Wapń jest niezbędny dla poprawy gęstości kości, a witamina D3 i K2
kontrolują

w

jaki

sposób

organizm

zużywa

wapń.

Jednak do utrzymania zdrowych kości potrzeba również innych minerałów, takich jak: krzem,
mangan, cynk, miedź i fluor. Twoje komórki potrzebują ich na różnych etapach procesu
metabolicznego. Quinton dostarcza aż 78 minerałów i pierwiastków śladowych, dzięki czemu
w

naturalny

sposób

odżywia

komórki

i

wzmacnia

organizm.

Wraz z upływem lat, wiele chorób wynika z utrzymywania się w ciele przewlekłych stanów zapalnych.
Częstą dolegliwością jest np. zapalenie stawów. Chrząstka ulega erozji, kości ocierają się o kości,
pojawia się ból. Quinton dostarcza wszystkich minerałów i pierwiastków śladowych, dzięki czemu
sprawia, że kości i chrząstki regenerują się. Sole mineralne zawarte w plazmie morskiej Quinton mają
także działanie probiotyczne, a potas i sód pomagają kontrolować równowagę wody w organizmie.
Utrzymanie odpowiedniego stanu nawodnienia organizmu poprawia elastyczność i zdrowie stawów,
pomaga zachować zdrowe nerki, a także może poprawiać libido.

Quinton w późniejszych latach życia
Dwie z najczęściej rozpoznawanych u osób starszych chorób – choroba Alzheimera i Parkinsona –
wynikają z degeneracji neuronów. Obie powiązane są z gromadzeniem się w organizmie metali –
choroba Alzheimera wiąże się z nadmiarem aluminium, a Parkinsona ze zwiększonym poziomem
ołowiu.
Quinton ma działanie antyoksydacyjne i pomaga oczyścić wewnętrzne środowisko organizmu z metali
ciężkich oraz innych toksyn, których obecność wywołuje stany zapalne, zwiększa liczbę wolnych
rodników, powoduje błędy w ekspresji genów, a to z kolei negatywnie wpływa na układ nerwowy,
układ

ruchowy,

osłabia

pamięć,

może

powodować

stwardnienie

rozsiane.

Codzienne przyjmowanie plazmy morskiej Quinton wspiera też skuteczność zabiegów medycznych
oraz w sposób zrównoważony wpływa na działanie całego organizmu.
ŁAGODZENIE OBJAWÓW MENOPAUZY, OCHRONA PRZED OSTEOPOROZĄ
Menopauza jest naturalnym procesem biologicznym, który dostosowuje ciało kobiety do życia po
okresie płodności. Jednak fizyczne i emocjonalne objawy tych zmian mogą mieć duży wpływ na
ogólne samopoczucie i kondycję organizmu. Badanie potwierdziły, że aż połowa kobiet obserwuje
u siebie objawy fizyczne związane ze zmianami hormonalnymi i aż 25% uważa je za niepokojące. Są to
m.in. wahania nastroju, utrata energii, nadmierna potliwość, kołatanie serca, bóle stawów, skurcze,
bóle głowy, zmęczenie, zakłócony sen, suchość pochwy, zmniejszone libido, wypadanie włosów,
choroby skóry, zwiększenie masy ciała, drażliwość, kłopoty z koncentracją, lęki lub uczucie smutku.
Quinton wspomaga ciało podczas menopauzy i po niej oraz dostarcza komórkom wszystkich
niezbędnych minerałów i pierwiastków śladowych w proporcjach dopasowanych do potrzeb
organizmu. Dzięki dodatkowemu odżywianiu komórek, poczujesz się zdrowsza, bardziej

skoncentrowana, będziesz miała więcej energii, a twój organizm będzie przygotowany do radzenia
sobie z przykrymi objawami menopauzy.

Kobiety, które codziennie przyjmowały Quinton, już po pierwszych 15 dniach kuracji zaobserwowały
m.in. takie korzyści, jak:


zmniejszenie częstości występowania i intensywność uderzeń gorąca,



poprawę ogólnego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego,



poprawę krążenia,



poprawę stanu skóry, włosów i paznokci,



utratę masy ciała.

Minerały zawarte w Quinton, to sprawdzony sposób na poprawę stanu zdrowia fizycznego
i psychicznego oraz dobre samopoczucie. To w 100% naturalny i skuteczny zastrzyk energii.
Zarówno stres fizyczny, psychiczny jak i emocjonalny, powodują że ludzki organizm zużywa
zgromadzone minerały i pierwiastki śladowe szybciej niż normalnie. Ten przyspieszony proces
zachodzi także w czasie menopauzy. Poprzez utrzymanie prawidłowego poziomu składników
mineralnych organizm w naturalny sposób może łagodzić nieprzyjemne skutki tych zmian
hormonalnych.

Ochrona przed osteoporozą
Jednym z najpoważniejszych problemów związanych z menopauzą jest osteoporoza. Wśród 78
minerałów i pierwiastków śladowych zawartych w plazmie morskiej Quinton, znajdują się te które
mają kluczowe znaczenie dla zachowania zdrowej struktury kości, i które zapewniają ochronę przed
osteoporozą

–

wapń,

magnez,

bor,

krzem,

mangan,

cynk,

miedź,

potas

i

sód.

Jednak minerały te nie działają w odosobnieniu. Współzależność mineralna oznacza, że nasz
organizm potrzebuje różnych minerałów i pierwiastków śladowych, na różnych etapach procesu
metabolicznego. Jeśli brakuje chociaż jednego z nich, działanie mechanizmu może zostać zaburzone.
Pijąc plazmę morską Quinton dostarczasz wszystkiego czego potrzebuje twój organizm - aby mógł on
sprawnie funkcjonować i trwać w dobrym zdrowiu.

