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NAVODILA ZA UPORABO 

 
 

Izdelki MOLIN so prehranska dopolnila nove generacije v obliki kapljic, 
na podlagi mineralnih dodatkov, dobrodejnih za organizem 
(magnezija, cinka, joda …). Obogateni so z biosignali izbranih snovi, ki 
so vtisnjeni po elektromagnetnem postopku MOLIT. 
 
Navodila za uporabo: priporočena dnevna doza in maksimalna dnevna 

doza sta navedeni na nalepki in sta odvisni od vrste prehranskega 
dopolnila MOLIN.  
 
Maksimalne dnevne količine oz. odmerka se ne sme prekoračiti.  
 
Pred uporabo pretresti. Pet minut pred zaužitjem kapljic in neposredno po njem si ne 
umivajte zob z zobno kremo ter ne uživajte hrane ali tekočine razen vode. Kapljice ob 
zaužitju zadržite v ustih in jih žvrkljajte 1 do 2 minuti.  
 
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. 
 
Shranjevati nedosegljivo otrokom.  
 
 
SESTAVA 
 
50 ml pripravka vsebuje vodo z izbranimi minerali (v ustrezni količini za priporočeni dnevni 
vnos) in etanol (23 %).  
 
Ne vsebuje barvil, konzervansov, glutena, laktoze.  
 
Maksimalne dnevne količine oz. odmerka se ne sme prekoračiti.  
 
 
NAVODILA 
 

1. Pred uporabo pretresite stekleničko.  
  
  
Za telo je pomembno, da ob zaužitju kapljic vanj pride enakomerna količina 
mineralov in biosignalov. To najlaže dosežemo s stresanjem, ko se tudi sami lahko 
prepričamo, da se koloidna usedlina homogenizira. Stresanje poleg tega dodatno 
aktivira biosignale. 
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2. Nakapajte ustrezno število kapljic  neposredno v usta ali v (plastični ali stekleni) 
kozarec z malo vode (največ pol decilitra) ali na plastično žličko.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Tekočino žvrkljajte in zadržujte pod jezikom (1-2 minuti), saj se vsebina najbolje in 
najhitreje absorbira na ustni sluznici.  
 

 
 
 
 
Opomba: 
  

 Če uživate več prehranskih izdelkov Molin istočasno, naj bo časovni zamik zaužitja med 
njimi vsaj 10 minut.  

 
 
ZA OPTIMALNO DELOVANJE 
 

• Pred zaužitjem usta splaknite z navadno vodo.  
• 5 minut pred zaužitjem kapljic in neposredno po njem si ne umivajte zob z zobno 

kremo ter ne uživajte hrane ali tekočine razen vode.  
• Kapljice ob zaužitju zadržite v ustih in jih žvrkljajte 1 do 2 minuti.  
• Med žvrkljanjem kapljic posvetite nekaj časa sebi. Predstavljajte si, kako kapljice 

Molin blagodejno vplivajo na vaš organizem. Tudi če jih boste jemali brez takšne 
dodatne pozornosti, bodo kapljice učinkovale, vendar boste s slednjo dosegli še 
močnejši učinek. 

 
 
INTERAKCIJE Z ZDRAVILI 
 
Prehranska dopolnila Molin lahko jemljete vzporedno z zdravili. Med zaužitjem kapljic in 
zdravilom naj bo 10 minutni zamik.  
 
 
OPOZORILO 
 
Vsebuje alkohol. Kapljice niso primerne za otroke, zdravljene alkoholike, nosečnice in 
preobčutljive na alkohol. 
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SPREMLJEVALNI ODZIVI 
 
V posameznih primerih se lahko pojavijo kratkotrajni spremljevalni odzivi. Telo zaradi svojih 
ustaljenih stresnih vzorcev delovanja lahko na vnos kapljic včasih najprej reagira s 
poslabšanjem simptomov (reakcija). To je dobro znamenje, pomeni da se je telo odzvalo in 
gre dejansko že za začetek ponovnega vzpostavljanja uravnoteženega pretoka življenjske 
energije, ki sprva zahteva spremembo zdravemu življenju tujih energijskih vzorcev. 
Pri začetnih reakcijah (ker izzivajo ukoreninjeno stresno stanje in nezdrave energijske 
vzorce), seveda lahko začasno povzročijo tudi poslabšanje počutja, vendar je to samo 
prehodno in je hkrati simptom učinkovitega delovanja kapljic, ki telo in psiho spodbujajo k 
ponovnemu vzpostavljanju porušenega ravnovesnega stanja. V tem primeru zmanjšajte 
količino zaužitih kapljic za eno tretjino. Po umiritvi reakcije postopoma večajte odmerek do 
priporočenega. 
 
 
HRANJENJE 
 
Hraniti v temi, čim bolj stran od izvorov elektromagnetnega sevanja (TV, računalnik, mobilni 
telefon, radio, računalnik …) ter med 1º C in 25º C. 
 
INFORMACIJE 
 
Ob kakršnikoli nejasnosti ali vprašanju vas vabimo, da preberete vprašanja in odgovore na 
www.molin.si ali pišete na e-naslov info@molin.si. 
 
 
Distribucija: ARTICOM, d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana, Slovenija, www.molin.si.  
Za ARTICOM proizvaja Inštitut Bion d.o.o., Stegne 21, Ljubljana, Slovenija.  
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