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EM ve EM ･ X, ABD ve diğer ülkelerde tescilli EM Araştırma Organizasyon Şirketi'nin ticari markalarıdır.



Fermentasyonun 
Faydaları 
Turşu, Peynir ve Yoğurt gibi fermente gıdalar, 
bağırsak mikroorganizmalarını aktive ederek 
besinlerin emilimini kolaylaştırır ve sindirim 
sağlığını hızlandırır. Bu faydalara sahip olmakla 
birlikte, fermente gıdalar her zaman mükemmel 
değildir. Bazı fermente gıdalar, hassas mideye sahip 
olan veya laktoz intoleransı olan insanlar için sorun 
oluşturabilir.
EM ･ X GOLD, fermantasyon gücü ile üretilen bir 
içecektir. Tipik fermente gıdaların aksine, EM ･ X 
GOLD canlı mikroorganizmalar içermez ve “laktoz 
içermez”, “glutensiz” ve “sıfır kalorili” dir. Üstelik, 
çok sayıda düşük moleküler ağırlıklı bileşikten dolayı, 
EM ･ X GOLD, yorgun olduğunuzda ya da yaşınızdan 
bağımsız olarak kendinizi iyi hissetmemeniz halinde 
bile midenizi strese sokmamaktadır.
İnsanlar modern yaşamda birçok strese maruz 
kalmaktadır ve bu durum vücutta dengesizliğe neden 
olabilir. EM ･ X GOLD vücudunuzu doğal bir şekilde 
yeniden dengeler.



İlaç Takviyeler EM·X GOLD

Amaç 

Bileşen

Doz

Yan Etkiler 

Hedef       

Belirli bir etki yaratmak

Yüksek konsantrasyonda bir 
ana bileşen

Tıbbi gözetim altında 
alınmalıdır

Belirli bir besin takviyesi 

Büyük dozlarda sadece bir 
çeşit besin veya mineral

Gerekenden daha fazla 
tüketilmemeli

★★★★★ ☆☆☆（aşırı doz ise）

Belli şartlara sahip olanlar Beslenme desteğine 
ihtiyaç duyanlar

Özgün sağlığına kavuşmak için 
vücudu desteklemek

Daha küçük miktarlarda çeşitli 
besin maddeleri

Limit yok

Hayır

Herhangi bir sağlık seviyesi olan 
herkes; bebeklerden yaşlılara

Ne Farkı Var?
İLAÇLAR, TAKVİYELER ve EM·X GOLD 
ARASINDA KARŞILAŞTIRMA

 hem de çevreniz için güvenlidir. Bu 
nedenle, herhangi bir özel bileşen 
içeren yüksek miktarlarda ilacın aksine, 
ne herhangi bir belirli sınırlama ne de 
EM・X GOLD günlük dozları için 
herhangi bir talimat bulunmamaktadır.

EM・X GOLD,  fermantasyon işlemi 
sırasında mikroorganizmalar tarafından 
üretilen çeşitli besinler içerir. Belirli bir 
bileşenin konsantre etmeden veya suni 
olarak üretmeyip  doğal tutmaya gayret 
ediyoruz. Bu besinler hem sizin



Doğal Deniz Suyu Bazlı-
Magnezyum Klorür

Doğal deniz suyu bazlı magnezyum 
klorür, kristalize edilmiş, tuzlarının 
çıkarılmasından sonra deniz suyunun 
kaynatılmasından ve buharlaşmasından 
geriye kalan sıvıdır (tuzu ayrıştırılmış 
deniz suyu). “Nigari” olarak da bilinen 
bu madde mineraller bakımından çok 
zengindir, tofu yapmak için de koagülant 
gibi  kullanılan bir maddedir.

Melas

Melas, şeker üretiminin bir yan 
ürünüdür. Ayrıca EM için stroma (besin 
maddesi) olarak kullanılır.

Maya Ekstraktı

Maya, uzun zamandan beri diyetimizin 
bir parçası olan güvenli bir maddedir. 
Onun fermantasyonu sayesinde ekmek, 
likör, miso ve soya sosu yapılır. Maya, 
insanlar için yararlı olan birçok besin 
üretir. 

Mercan Kalsiyumu

Mercan kalsiyumu, toz formundan 
taşlaştırılmış mercandır. Bunun doğal 
kalsiyum oranı yüksektir ve ayrıca 
magnezyum, sodyum ve potasyum içerir. 
Okinawan Mercanı, EM ･ X GOLD 
üretiminde kullanılmak için yasal onaya 
sahiptir.

EM ･ X GOLD, dünyanın önde gelen 
mikrobiyal teknolojisiyle üretilmiştir. 
Mikroorganizmaların fermantasyon 
kabiliyetini en üst düzeye çıkarmak için 
hammaddeler dikkatle seçilmiştir. 
Hammaddelerin birleştirilmesi, karmaşık 
teknikler ve titiz kalite kontrolü sayesinde 
mükemmel  EM ･ X GOLD  üretilmektedir.

Yüksek kaliteli fermantasyon elde etmek 
için EM kullanılır. EM doğal ve faydalı 
mikroorganizmaların bir 
kombinasyonudur. EM yerel ve doğal 
mikroorganizmalar ile belirli bir sinerji 
içerinde çalışmaktadır.

Malzemeler
HAMMADDELER VE 
ÜRETİM SÜRECİ

E M · X  G O L D  İ Ç İ N  H A M M A D D E L E R

* 

EM
Melas
Maya vs.

Yetiştirme &  Fermentasyon 
Seçilen maddelerle faydalı 
mikroorganizmaların 
kültürlenmesi ve fermantasyonu.

Ü R E T İ M  S Ü R E C İ

Süzme
Faydalı bileşenler 
harmanlanarak depoya 
aktarılır.

Sterilizasyon 
Harmanlanmış çözelti 
yüksek sıcaklık içeren  
borulardan geçerek 
sterilize edilir.

Şişeleme
EM･X GOLD şişelere 
doldurulur ve dikkatlice 
kutulara yerleştirilir.



S: Acaba Tadı Nasıldır? 

C: EM·X GOLD neredeyse su gibi tatsız

ve kokusuzdur. Doğal deniz suyundan 
kaynaklı, kullandığımız 
malzemelerden biri de magnezyum 
klorür olduğu için, bazı kullanıcılar 
tuzluluğun tadını biraz alabilirler. Su 
veya çay ile karıştırabilirsiniz, bu 
durumda tadı hiç belli olmaz; aslında 
onun yumuşak bir içimi vardır.

FAQ

S: Üretim sırasındaki ısıtma 
işlemi mikroorganizmaları 
öldürmez mi?

C:  EM・X GOLD mikroorganizma içermez, 
fermantasyon sürecinde üretilen faydalı 
besin maddelerini kullanılarak üretilen 
bir içecektir. EM ・ X GOLD, üretim 
sırasında bir pastörizasyon işlemine 
girer. Çok büyük miktarlarda termal 
strese dayanabilecek besinlerin 
ekstraktları ve EM’nin fermantasyon 
gücü kullanılarak üretilir. Bu tür besinler 
çeşitli tiplerde biyolojik olarak aktif 
maddeler içerir. Bu besinler, 
hücrelerimize ve vücudumuzdaki diğer 
mikroorganizmalara derinlemesine 
nüfuz ederek bizi yeniden canlandırır. 
EM・ X GOLD canlı mikroorganizma  
kullanarak tüketicilerin sağlığını 
iyileştirmez. Bunu EM'nin fermantasyon 
gücünü kullanarak yapar.

S: Tam olarak “düşük 
moleküler ağırlık" nedir?

C: EM ・ X  GOLD’ da bulunan ısıya 
dayanıklı besinlerin çoğunun moleküler 
ağırlığı düşüktür. Proteinlerin 
büyüklüğü moleküler ağırlıklarda (Da) 
ölçülür ve 10'000 Da'dan daha düşük 
herhangi bir şey düşük molekül ağırlığı 
olarak kabul edilir. Karşılaştırma için, 
ananaslarda bulunan et yumuşatıcı 
enzimin moleküler ağırlığı 33'000'dir. 
Sindirim organlarının sadece 3'000'den 
4'000'e kadar olan molekülleri, hatta 
1’000 Da’dan bile soğurabildiği söylenir. 
EM ・ X  GOLD’ da bulunan bileşiklerin 
yüzde doksan beşi 3’000’den azdır ve 
bunların yarısı da 500’den azdır.

S: Ne kadar içmeliyim?

C: EM ・ X GOLD ferahlatıcı bir 
içecektir, bu yüzden almanız 
gereken belirli bir dozu yoktur. 
Durumunuzu veya yaşam tarzınıza 
göre, az veya çok istediğiniz kadar 
içecek tüketebilirsiniz. Bazı insanlar 
içtikten sonra ishal benzeri 
semptomlar gösterebilir. Miktarı 
fiziksel durumunuza göre kendiniz 
ayarlayınız. En önemli şey EM ・ X 
GOLD’u her gün düzenli olarak  
tüketmek gerekir. 

S: Ne kadar süre içyeme 
devam etmeliyim?

C: 3 ay boyunca içmeniz tavsiye edilir. 
EM · X GOLD fermente edilmiş bir 
içecektir ve etkileri sürekli kullanım 
ile hissedilir. Çeşitli görüşler vardır, 
ancak vücudumuzdaki çoğu hücrenin 
3 ila 4 ay içinde değiştirildiğine 
inanılmaktadır. Sonuçları hemen 
hissetmeye başlasanız bile, 
başlangıçtan itibaren üç ay boyunca 
denemeniz önerilir. Orijinal EM-X'in 
geliştirildiği  1994 yılında bu yana 
birçok kullanıcı halen içiyor.



S: Ne zaman içmeliyim? 

C: Yaşam tarzınıza göre EM-X GOLD 
içmeyi alışkanlık haline getirmeniz 
önerilir. Fermente bir içecek olduğu 
için istediğiniz zaman tüketebilirsiniz. 
Önemli olan, onu bir alışkanlık haline 
getirmektir. Bazıları uyanır uyanmaz, 
bazıları akşam yemeğinden sonra, 
bazıları yatmadan önce içmeyi sever. 
Günlük rutininizin bir parçası haline 
getirmek, her gün onu içmeyi 
hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

FAQ 

S:  Hamilelik döneminde 
bebekler ve anneler için 
güvenli midir? 

EM-X GOLD bir ilaç değildir. İçmek 
için belirli bir doz veya zaman 
yoktur. Yaşam tarzınıza uygun bir 
şekilde tadını çıkartabilirsiniz.

S: Kalite denetimi yapıyor 
musunuz? Lütfen bu 
ürünün ne kadar güvenli 
olduğunu söyleyin.

C: EM • X GOLD fabrikası, en iyi
uluslararası gıda güvenliği yönetim 
sistemlerinden biri olan FSSC22000 
kapsamında sertifikalı bir işletmedir. 
Bu güvenli ve hijyenik ortamda yüksek 
kaliteli ürünler üretmemizi sağlar. Her 
bir lot ancak pH, duyusal 
değerlendirme, fizikokimyasal analiz ve 
sanitasyon ile ilgili tüm son testleri 
geçerse fabrikadan çıkabilir.
Tüm malzemelerin radyoaktivite 
muayenesini de geçmesi gerekir. 
Minimum  tespit edilebilir  aktivitenin 
(0.5Bq / kg) altında olduğundan emin 
olunmasını sağlamak için nihai 
ürünlerde için düzenli olarak 
radyoaktivite ölçümleri yapılmaktadır.

S. Raf ömrü ne kadar?

C:  Raf ömrü açılmamış ürün için
üretimden itibaren 1 yıl (12 ay) dır.
Son kullanma tarihi, kabın üst 
kısmında ve etiktin altında mevcuttur. 
Ayrıca, açıldıktan sonra buzdolabında 
saklayın ve koruyucu içermediği için 1 
ay içinde tüketin.

S: Nasıl saklarım? 

C:  *Açılmamış*
Direkt güneş ışığından koruyun ve 
sabit oda sıcaklığında muhafaza ediniz.
*Ambalajı açılan ürün*
Lütfen buzdolabında saklayın ve
koruyucu içermediği için açtıktan sonra
1 ay içinde tüketiniz. Lütfen şişeden
içmeyin; bir bardağa veya başka bir
kaba aktararak içiniz.

EM • X GOLD hamilelik sırasında 
bebekler ve kadınlar tarafından güvenle 
tüketilebilir. Sadece en güvenli doğal 
maddeler seçilir. Bu nedenle emziren 
anneler endişe etmeden EM • X GOLD 
içebilirler. Yetişkinler için önerilen 
miktar 30 ml ye kadardır. Çocuklar ve 
küçük çocuklar vücut ağırlığındaki farkı 
hesaba katmak için 1/3 ila 1/2 oranında 
içmelidirler.

*Emziren anneler*

Emzirmeden önce, bazı anneler 
memelerinde EM X X'i spreyler.

*Çocuklar için *

Pilav veya çorbada bir çorba kaşığı EM-
X GOLD dökmeniz tavsiye edilir, 
böylece tüm aile doğal olarak faydaların 
tadını çıkarabilir.

C: 
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