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służy do zmiany środowiska w układzie
pokarmowym, zwalczania pasożytów (typu
owsik, glista, włosogłówka itd), wzmacnia system
krążenia, reguluje pracę jelit przy tendencji do
zaparć.
Składa się z ziół, które działają na
nerki, wątrobę, układ pokarmowy, w tym jelita,
oraz drogi oddechowe. Dostarczają
organizmowi niezbędną w procesie detoksykacji
krzemionkę. Jednocześnie kminek, oman wielki i
kozłek lekarski posiadają właściwości
przeciwpasożytnicze.
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Dawkowanie: 3 x dziennie 1 łyżeczkę ziół
połączyć z odrobiną płynu i zjeść przed
posiłkami (5 - 10 min.) - można popić, lub w
ilości 1 łyżka stołowa zaparzyć i wypić w ciągu
dnia przed posiłkami, dzieląc na 3 porcje.
Stosować ok. 14 dni, w razie potrzeby po 2
tygodniach powtórzyć.
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Uwaga: Mieszanki nie należy stosować u osób
uczulonych na zioła. Stosując kurację po raz
pierwszy zacząć od połowy zalecanej dawki 1
dnia, 2/3 dawki drugiego dnia i dopiero pełna
dawka 3 dnia.
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Warto wiedzieć że: pasożyty na 2 - 4
godz. zostają sparaliżowane po zjedzeniu
świeżo obranych pestek z dyni. Należy ok. 30
dkg pestek (dorosła osoba) zjeść na czczo lub
zmiksować z wodą i łyżeczką miodu. Po
godzinie zażyć środek przeczyszczający, np. sól
gorzką, olej rycynowy lub soki z kiszonek, czy
mocny kompot ze śliwek. W razie braku
wypróżnienia wykonać lewatywę ciepłą wodą.
W ten sposób odurzone robaki w dużym stopniu
usuniemy z jelit i unikniemy ich strawienia.
Pozostałe pasożyty i ich niedojrzałe osobniki
usunie wzmocniony organizm i zioła.
Jednocześnie w czasie stosowania ziół będziemy
zabezpieczeni przed kolejnym zakażeniem.
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służy do zmiany środowiska w układzie
pokarmowym, działa przeciwpierwotniakowo
(np. lamblia giardia), odflegmiająco i reguluje
pracę jelit przy tendencji do rozwolnień.
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Jednocześnie, ze względu na swój
skład, działa detoksykująco na układ
moczowy, drogi żółciowe, wątrobę i żołądek.
Oczyszcza płyny ustrojowe podnosząc
odporność organizmu, hamuje rozwój grzybic
czy stanów zapalnych ukł. pokarmowego,
często usuwa nieprzyjemny zapach z ust.
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Dawkowanie: /dorośli/ 3 x dziennie 1
łyżeczkę ziół zmieszać z odrobiną wody i
zjeść przed posiłkiem (5 - 10 min) - można
popić, lub 1 łyżkę ziół zalać na noc 1 szklanką
chłodnej, przegotowanej wody, zamieszać i
wypić następnego dnia przed posiłkami
dzieląc na 3 porcje.
Stosować ok. 14 dni, w razie potrzeby po 2
tygodniach powtórzyć.
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pierwszy zacząć od połowy zalecanej dawki
1 dnia, 2/3 dawki drugiego dnia i dopiero
pełna dawka 3 dnia.
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