Zaparcia - cierpi na nie co druga kobieta
i co czwarty mężczyzna

N

aturalna Herbatka Oczyszczająca ułatwia wypróżnianie, wspomaga usuwanie toksycznych substancji z organizmu.
Jej łagodne, ale bardzo skuteczne działanie
potwierdziło już wiele, w tym również starszych osób z tym problemem.
Ogólnopolski

Kongres Medycyny
Naturalnej i Profilaktyki Zdrowotnej
obradujący w
Toruniu w 2009 r.
przyznał naszej
Naturalnej Herbatce
Oczyszczającej I
miejsce w kategorii „Herbaty ziołowe i owocowe”

ALFALFA (Lecerna) - wspomaga siłę fizyczną
i spowalnia procesy starzenia

L

ucernę stosuje się ogólnie jako wzmacniający preparat ziołowy. Działa szczególnie korzystnie na osoby
w starszym wieku. Wzmacnia system immunologiczny,
spowalnia proces starzenia się. Zwiększa siłę życiową,
wydolność fizyczną, zapewnia lepszy sen. Szczególnie wskazana jest zimą i wiosną w zapobieganiu tak
charakterystycznych dla tego okresu dolegliwościom
zdrowotnym.
• wspomaga trawienie i prawidłowe funkcjonowanie
układu pokarmowego,
• spowalnia procesy starzenia,
• zwiększa wydolność fizyczną,
• wspiera system odpornościowy,
• pomaga w łagodzeniu podrażnień żołądka jak również
w łagodzeniu objawów wrzodów żołądka i dwunastnicy,
• eliminuje wzdęcia i brak apetytu,
• wspomaga prawidłową pracę stawów.

Witamina C
– dlaczego potrzebujemy jej tak dużo?

Witamina C ma ogromne znaczenie dla zdrowia a niekiedy nawet
życia człowieka. Jest ona najbardziej znanym lekarstwem na przeziębienie ale nie tylko. Jest odpowiedzialna za wytwarzanie i zachowywanie
kolagenu z którego jest produkowana tkanka łączna. Odpowiada za stan
kości, skóry i chrząstek. Odgrywa również bardzo ważną rolę w procesie
gojenia się ran i oparzeń.
Witamina C jest przeciwutleniaczem, usuwa wolne rodniki, dzięki jej
działaniu zmniejsza się więc prawdopodobieństwo powstawania zmian
nowotworowych. Szczególnie niezbędna jest również dla cukrzyków.
Firma MITRA w swojej ofercie posiada Witaminę C z dzikiej róży z
bioflawonoidami cytrusowymi. Jest ona w formie proszku, łatwo rozpuszczalna w wodzie lub soku, chętnie wypijana przez dzieci.

Czy wiesz, że organizm człowieka sam nie wytwarza
witaminy C? Dlatego powinna być dostarczana
wraz z pożywieniem i suplementami diety.

Leuzea - najlepszy sposób na zdrowie

T

o była „tajna” broń rosyjska
jeszcze za czasów Związku
Radzieckiego. Odkryto, że
jedna z roślin Dalekiego Wschodu
niezwykle skutecznie wzmacnia
organizm i usprawnia jego procesy
obronne, tak , że ludzie ją przyjmujący potrafili wyjść nawet z najcięższych chorób, w tym chorób
nowotworowych. Znosili tez bez
problemów bardzo silny stres i ekstremalny wysiłek fizyczny, a także
podnosił się poziom ich inteligencji.
Wszystko to dzięki Leuzei – „roślinie życia”.

SUPER ZDROWY ORGANIZM
Któż z nas nie chciałby być całkowicie zdrowym – wolnym od tych
codziennych , niewielkich ale uciążliwych dolegliwości. Czy tez pozbyć
się poważniejszych chorób, które
niekiedy zagrażają nawet życiu.
Kluczem do realizacji tego marzenia
okazuje się być silny organizm, wyposażony w skuteczny system obronny. Chociaż współczesna medycyna
stara się nam pomóc, to jednak głównie opiera się na brutalnym zwalczaniu widocznych skutków choroby,
osłabiając tym samym cały ustrój.
Natomiast Leuzea działa inaczej.
Delikatnie , a zarazem kompleksowo
wpływa na organizm przywracając
w nim równowagę. Następnie jako
adaptogen (regulator przystosowujący organizm do różnych sytuacji)
roślina ta wzmacnia nasz indywidualny system obronny i aktywizuje
wewnętrznie procesy samoleczenia.
Dzieje się to na pewno wolniej niż w
przypadku leków chemicznych, ale
skutki takiej kuracji mogą okazać się
bezcenne. Wzrasta odporność na najbardziej niebezpieczne choroby naszej cywilizacji, w tym nowotwory
i zawał. Podczas badań w klinikach
rosyjskich zaobserwowano, że przyjmowanie Leuzei hamuje i utrudnia
rozwój choroby nowotworowej , a
jednocześnie bardzo polepsza krwioobieg wieńcowy. Ponadto zmniejsza
się poziom cholesterolu we krwi, a
także poziom glukozy (co ważne w
leczeniu cukrzycy).
Preparaty z Leuzei stanowią też
niezastąpiony środek regenerujący
po operacjach i ciężkich chorobach.

Przyjmując je można prędzej powrócić do pełni sił.
NIE STRASZNY NAM STRES
U każdego, nawet zupełnie zdrowego człowieka, który przyjmuje
Leuzeę, podwyższa się znacznie
próg obronny organizmu przed
szkodliwym wpływem stresu. Dzięki
temu możemy uniknąć niepotrzebnego rozdrażnienia i nadpobudliwości.
Natomiast u cierpiących na nerwicę,
stany lękowe czy nieuzasadnioną
zmienność nastrojów proces zdrowienia powinien przebiegać dużo
szybciej. Leuzea podniesie też naszą odporność na przechłodzenie,
przegrzanie, wysoki poziom hałasu,
wilgoci i zmiany ciśnienia atmosferycznego. Jednocześnie tak bardzo
wzmocni nasz system obronny przed
zarazkami, że Każde przeziębienie,
grypa, czy inna infekcja skończy
się, zanim tak naprawdę zdąży się
zacząć.
WYTRZYMAŁOŚĆ
I INTELIGENCJA
Warto, aby o Leuzei pomyśleli
wszyscy, którzy uprawiają sport lub
ciężko pracują fizycznie. Podnosi
ona wytrzymałość organizmu oraz
znacznie dodaje sił. Sprawdzili to
Rosyjscy lekarze sportowi, którzy
podawali tę roślinę zawodnikom
podczas przygotowań do olimpiady,
a ich wyniki medalowe okazały się
rewelacyjne. Nie dziwi więc fakt, że
kiedy szef tej grupy przygotowawczej – dr Tabachnik, wyemigrował
w 1990 roku do USA, rozpoczęła
się wielka kariera Leuzei w zawodowym sporcie, w tym również w
NBA.

Z drugiej strony preparaty z tej
cennej rośliny ułatwiają koncentracje
i zapamiętywanie, a jednocześnie
pobudzają logiczne myślenie , co
sprawiło, że są one bardzo popularne
w środowisku osób intensywnie pracujących umysłowo i uczących się
zarówno w Stanach Zjednoczonych
, jak i w Rosji.
LEUZEA DLA KOBIET
Nie można pominąć tej jakże ważnej informacji. Przecież obecnie tak
wiele kobiet walczy z bezpłodnością.
Jak wykazały badania , Leuzea polepsza funkcje rozrodcze. Harmonizuje też gospodarkę hormonalną oraz
opóźnia procesy menopauzy, a co się
z tym wiąże, odmładza organizm i
wspomaga odchudzanie. To dwa niewielkie „skutki uboczne” , ale jakże
ważne dla każdej kobiety.
NASZ PREPARAT
Należy wiedzieć, że istnieje dwojakie podejście do stosowania Leuzei. Jedni przygotowują ja w postaci
ekstraktów, zawierających wszystkie
czynne substancje lecznicze. Inni
natomiast robią wyciągi z jedynie
określonych związków aktywnych,
np. z fitoecdysteroidów – najbardziej
znaczących w procesie leczenia.
Jednakże zauważono, że fitoecdysteroidy działają najlepiej tylko w połączeniu z pozostałymi substancjami
z Leuzei , więc oddzielanie ich jest
dużym błędem. Dlatego my przygotowaliśmy dla Państwa ekstrakt
ze wszystkich związków zawartych
w Leuzei. Mamy nadzieję, że spełni
on Państwa oczekiwania i po prostu
pomoże.
Marzena Rogalska

Nalewki ziołowe dostępne
w Firmie MITRA
Aralia mandżurska
- wspomaga obniżenie poziomu cholesterolu i
cukru we krwi, wzmacnia serce, reguluje niskie
ciśnienie krwi
Arnika górska
- pomocna w bólach mięśni i stawów, usprawnia krążenie w kończynach dolnych, dzięki
temu zapobiega żylakom, likwiduje obrzęki i
opuchliznę
Aronia czarna
- dba o wzrok, reguluje wysokie ciśnienie
krwi również w oku, wspomaga pracę
tarczycy
Cytryniec chiński
- wspomaga przemianę materii (pomocny przy
odchudzaniu), usuwa zmęczenie, działa stymulacyjnie na centralny układ nerwowy i sercowo
naczyniowy, ułatwia oddychanie
Glistnik jaskółcze ziele
- pomaga usunąć kamienie z pęcherzyka żółciowego i nerek oraz piasek, likwiduje egzemy,
tłumi bóle kolkowe, bóle układu trawiennego,
dróg żółciowych i moczowych
Szczodrak krokoszowaty (Leuzea)
- wskazany w stanach depresyjnych, zwiększa
odporność na stres, poprawia ogólny stan
organizmu, wspiera metabolizm białka, wspomaga w ochronie trzustki, wątroby i śledziony,
poprawia potencję
Nasturcja wielka – kapucynka
- naturalny antybiotyk, likwiduje stany zapalne,
wykazuje aktywność przeciwbakteryjną i przeciwwirusową, wspomaga w regulacji zaburzeń
miesiączki i w walc przeciw wypadaniu włosów
Ogórecznik lekarski
- skuteczny w chorobie wrzodowej układu
pokarmowego, łagodzi stany zapalne i kaszel,
zmniejsza napięcie nerwowe
Różeniec górski (Rodiola)
- wspomaga koncentrację, usuwa zmęczenie,
ułatwia zasypianie, zatrzymuje degenerację
nerwu słuchowego (szum w uszach) i ocznego
Tarczyca bajkalska
- nadzwyczajnie obniża wysokie ciśnienie krwi
i cholesterol, działa przeciwreumatycznie,
żółcio i moczopędnie, wspomaga czynności
fizjologiczne serca
Uczep trójlistkowy
- ułatwia pokonanie łuszczycy, alergii
i chorób skórnych, działa
przeciwreumatycznie
Żeńszeń syberyjski
- podnosi niskie ciśnienie krwi, wspomaga
usuwanie toksyn z krwioobiegu, podnosi
oporność organizmu na infekcje, spowalnia
wapnienie naczyń

Wszystkie produkty Firmy MITRA są do nabycia w sklepach zielarsko-medycznych, aptekach i w sprzedaży wysyłkowej:
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