
Navodila

Priporočljivo je, da ne presežete 
dnevnega odmerka za odraslo 
osebo, ki znaša 1 merilno žličko 
(priložena) oziroma 8–9 kapsul.

Prehransko dopolnilo ni nadomes-
tilo za raznovrstno prehrano.

Shranjevati nedosegljivo otrokom.

Ne jemljite skupaj z zdravili ali 
homeopatskimi sredstvi – časovni 
razmak naj bo vsaj 3–4 ure!

Ne jemljite skupaj s črnim/zele-
nim čajem, kavo ali mlekom, saj 
lahko zavirajo vsrkavanje železa. 
Časovni razmak 1–2 uri!

Skupaj z minerali ne jemljite pri-
pravkov vitamina E ali olj, ki vse-
bujejo veliko vitamina E. Časovni 
razmak 1–2 uri!

Veliko pijte – stolica se lahko obar-
va črno, saj se lahko izločijo pres-
novni produkti in neizkoriščeni 
minerali, kot je železo.

PriPoročilo za uživaNje

8–9 kapsul pogoltnite z vodo ali
1 merilno žličko praška dajte v 1 kozarec vode 
– premešajte in spijte

BTI KI Trening
Razvoj potencialov
Peter Babarović s.p.
Novi svet 6, 4220 Škofja Loka
http://www.ekoloska-trgovina.si
info@ekoloska-trgovina.si 

SchiNdele’S MiNeralieN aNaliza Maj 2010

Sestava  Na 100 g Na dnevni odmerek  6 g
Silicijeva kislina SiO2, Si2O3 56900 mg 3414 mg
Magnezijev oksid MgO 850 mg 51 mg  14%*
Železo Fe 350 mg 21 mg  150%*
Aluminij Al 260 mg 15,6 mg 
Kalcijev oksid CaO 119 mg 7,14 mg  0,9%*
Kalij K 56 mg 3,36 mg 0 ,17%*
Fosfor P 14,5 mg 0,87 mg  0,12%*
Mangan Mn 12,9 mg 0,77 mg  38,5%*
Natrij Na 12 mg  0,72 mg
Cink Zn 7,2 mg 0,43 mg  4,3%*
Baker Cu 1,9 mg 0,114 mg  11,4%* 
Barij Ba 1,6 mg 96 µg 
Krom Cr 570 µg 34,2 µg  85,5 %
Nikelj Ni 0,49 mg 29,4 µg 
Vanadij V 0,44 mg 26,4 µg 
Kobalt Co  0,38 mg  22,8 µg 
Titan Ti 0,32 mg 19,2 µg 
Bor B 0,1 mg  6 µg 
Molibden Mo 0,1 mg 6 µg  12 %*

* Priporočen dnevni vnos v skladu s pravilnikom o označevanju hranilne vrednosti živil
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SeStava

Kamnina znamke „Schindele’s 
Mineralien™“ je vulkanski stožec 
iz metamorfne kamnine paragnajs 
amfibolitnega faciesa, ki je nastal 
zaradi lomljenja zemeljske skorje. 
Sestava v tej obliki je edinstvena 
na svetu. Za učinek kamninske 
moke je poleg vsebnosti mine-
ralov pomemben predvsem posto-
pek ločevanja mineralov oziroma 
pretvorba v druge minerale tako, 
da se sprostijo posebni atomi in 
molekule.
Vsebuje minerale, kot so silicij, 
kalij, železo, magnezij, kalcij, na-
trij, fosfor in aluminij, pa tudi 
kovinske elemente v sledeh, kot so 
mangan, cink, bor, vanadij, baker, 
krom, kobalt, nikelj, titan, niobij, 
molibden, srebro, selen idr.

Vir: Izvedensko mnenje, ing. dr. 
Erik Mikura, gradbeni geolog

KaKo Se je vSe 
začelo

Spomladi leta 1981 se je material 
uporabljal za učvrstitev gozdne 
ceste, ki je imela posebne last-
nosti – kar se je izkazalo kasneje. 
Prah, ki je nastajal pri nasutju 
cest, se je usedel na tla in dreve-
sa v okolici. Močna deževja so 
omogočila, da je prah skupaj 
z deževnico pronical v zem-
ljo. Nekatere bolne jelke, ki 
so bile že označene za posek, 
so ponovno ozelenele.

Gospod Robert Schinde-
le starejši se je na začetku 
čudil temu pojavu in začel 
iskati razlago v znanstve-
nih krogih, ki so mu po 
analizi kamnine razložili 
naslednje: da so jelke po-
novno ozelenele, so bili 
zaslužni minerali iz te mi-
neralne kamnine.
Eden od znanstvenikov 
je opravil preskus tudi na 
sebi in spoznal učinek teh 
mineralov tudi na človeško 
telo.

Surovino ko-
pljemo in mel-
jemo popolno-
ma mehansko 

(brez razstreliv) z bagerjem 
in v skladu z luninim ko-
ledarjem. Drobno mleti 
minerali (95 % manjših 
od 90 µ) se neposredno 
iz silosa brez dodajanja 
kakršnih koli tujih snovi 
napolni v pločevinke ozi-

roma vegetarijanske kapsule. „Schindele’s Minerali-
en™“ so popolnoma naraven izdelek, zato pri količinah 
lahko pride do zanemarljivih naravnih odstopanj vse-
bovanih snovi.

MiNerali iN eleMeNti v 
Sledeh:

Kalcij: je pomemben za zdrave 
kosti, zobe in krepi vezivno tki-
vo; pomanjkanje kalcija lahko 
povzroči nemir in nespečnost

železo: je potrebno za tvorbo krvi 
in kri obogati s kisikom; poman-
jkanje železa povzroči bledičnost, 
nemoč in utrujenost ter poveča 
dovzetnost za okužbe 

Kalij: skrbi za boljšo prekrvavi-
tev srca in drugih mišic, uravnava 
krvni tlak in deluje odvajalno

Silicijeva kislina: spodbuja pre-
bavo in celično dihanje; izboljša 
videz kože, las in nohtov

Magnezij: podpira srce in ar-
terije; pomanjkanje magnezija 
povzroči motnje srca in krvnega 
obtoka ter krče v mečih

cink: krepi celice in 
spodbuja presnovo; 
zaradi pomanjkanja 
cinka izpadajo lasje, 
rane se slabo celijo, 
povzroča pa tudi 
neplodnost; raven 
cinka znižuje tudi 
duševni stres
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