Terapii noi

Redigest (capsule)
şi Redigest (cpr.)
Acest produs natural are în
compoziţie un amestec concentrat de armurariu şi cuticulă
de pipotă de pasăre stabilizată;
este destinat asigurării unui
aport necesar de nutrienţi şi
substanţe bioactive cu acţiune
de completare a dietei zilnice şi
substituent polienzimatic foarte eficace pentru reglarea regimului alimentar în tulburări
digestive diverse; are efecte
benefice pentru protecţia celulei hepatice; acţiune antiinflamatorie şi antiseptică la nivelul
tubului digestiv şi al organelor
anexe, reglator al motilităţii tubului digestiv şi al colecistului,
efect litolitic, previne formarea
calculilor biliari şi renoureterali,
reglator al proceselor de digestie şi absorbţie, hipocolesterolemiant şi hipoglicemiant, detoxifiant (favorizează eliminarea toxinelor şi a metalelor
grele). Recomandat ca supliment alimentar
pentru menţinerea funcţiilor fiziologice ale
aparatului digestiv şi ameliorarea simptomatologiei unor afecţiuni: hepatite cronice, ulcer gastric şi duodenal, gastrite,
duodenite, colonopatii cronice şi funcţionale, dismicrobism intestinal, pancreatite,
dischinezii biliare, litiaze biliare şi renale,
sindrom postcolecistectomie, indigestii
acute, alergodermii de cauze alimentare; efecte pozitive în distrofii, caşexii,
rectocolită ulcerohemoragică, parazitoze
intestinale, urticarii recurente, intoxicaţii
medicamentoase.
Este recomandat şi persoanelor imobilizate timp îndelungat, pentru reglarea
tranzitului intestinal.

Reglacid (capsule)
Supliment alimentar natural, are în
compoziţie un amestec de pulberi prelu-

crate constând din fructe de cătină (Hippophaë rhamnoides L.), cuticulă din pipotă de
pasăre, floare de muşeţel (Matricaria chamomilla L.), sunătoare (Hypericum perforatum L.), amarant (Amaranthus caudatus L.),
uleiuri volatile de cimbru (Thymi aetheroleum), levănţică (Lavandulae aetheroleum) .
Este un produs destinat suplimentării
dietei cu proprietăţi antiseptice, antiinflamatorii la nivelul tractului gastro-intestinal;
de ameliorare a simptomatologiei din unele afecţiuni gastro-intestinale şi de scădere
a riscului de apariţie a unor
complicaţii şi de evoluţie către forme mai severe; produsul reglează aciditatea gastrică, îmbunătăţeşte digestia,
protejează mucoasa gastrointestinală şi stimulează regenerarea ei; depurativ, uşor
laxativ şi diuretic.
Asigură aportul de substanţe bioactive din amestecul de plante şi complexul de aminoacizi şi enzime
proteazice din cuticula de
pipotă de pasăre, cu efecte
benefice în regimul alimentar indicat pentru bolile de
stomac şi intestinale, al refluxului esofagian, a unor
stări toxice şi alergice, a dismicrobismului intestinal şi
al indigestiilor acute, pentru
combaterea hiperacidităţii gastrice şi ameliorarea tulburărilor funcţionale metabolice
(consecinţe ale suferinţei cronice a tractului
digestiv).

Hofisan (capsule)
Este un amestec de cuticulă de pipotă
de pasăre prelucrată şi stabilizată, coada şoricelului şi pătrunjel pulbere, tărâţe de grâu
şi uleiuri volatile.
Este un produs destinat suplimentării
dietei pentru proprietăţile antiseptice şi antiinflamatoare la nivelul aparatului digestiv
şi renal, de scădere a riscului de formare a
calculilor biliari şi renoureterali (ajută la dezagregarea şi eliminarea acestora), reglator
al motilităţii şi funcţiilor tubului digestiv şi al
colecistului, reglator al proceselor de digestie şi absorbţie, efect hipocolesterolemiant
şi uşor hipoglicemiant, diuretic, depurativ.
Asigură aportul de nutrienţi, enzime şi
substanţe bioactive în regimul alimentar,
cu rol benefic pentru prevenirea formării
calculilor renali şi biliari. În regimul igienodietetic indicat în infecţiile reno-urinare, în
corectarea dismicrobismului intestinal şi
tratamentul indigestiilor acute. Adjuvant în
combaterea unor stări toxice şi alergice.
A preveni înseamnă a trata. Acesta
este scopul medicinei naturale.
O altă idee importantă este că tratând simptomul nu tratăm boala şi mai
ales, nici nu înlăturăm cauza bolii. Medicina naturală oferă soluţii pentru prevenirea şi restabilirea stării de sănătate
prin mijloace naturale. O alimentaţie
naturală este calea sigură spre sănătate
şi bucuria de a trăi.
Natura generoasă se oferă să ne însoţească, să ne sprijine, să ne fie călăuza în
drumul către păstrarea sănătăţii sau recuperarea ei. Să preţuim natura, să primim şi
să înţelegem mesajul ei: Pentru sănătate,
înapoi la alimentaţia naturală!
Chim. Daniela Raiciu
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