„Ahol a család és az üzlet találkozik”
		

A Sigfrid Wasser© folyadék hatása és tulajdonságai

A Sigfrid Wasser folyadék 17 féle aminosavat tartalmaz, hosszú láncú peptidekben tartalmaz még gyógynövény kivonatot és illóolajat is, ami szintén nagyon jó gyulladáscsökkentő hatású, így külső és belső használatra
egyaránt javasolt.
Milyen területen és hogyan használjuk külsőleg:
• nyílt, vágott, zúzott sebek tisztítására,
• sérülések, horzsolások, zárt törések (borda), vérömlenyek,
• égéseknél, I-II-III. fokú égések tisztítása és gyógyítása
• aranyér, ízületi fájdalmak, gipszlevétel után, fi cam
• szülés után gátsebre
Alkalmazás sebekre:
• gézzel mosva, permetezve, borogatásként melyet 6 óránként cserélni kell, mivel a sejtek gyorsan szaporodnak így a géz lapkát a sejtek átszövik
• égési sérülteknél nagy felületen célszerű permetezni a sebre, vagy gézt / vattát tenni rá vékonyan és így
borogatni, 3-4 óránként cserélni. Égési sebnél gátolja a vérplazma folyást a sebből.
Használata belsőleg:
Gyomorfekély, nyombélfekély, gyermekeknél étvágytalanság, erős hasmenéns, reflux és gyomorsav túltengés
esetén.
Adagolás: étkezés előtt fél órával napi 3x1 vagy 5x1 evőkanállal, gyermekeknél 5 év alatt 3x1 vagy 5x1 teáskanállal. Reflux betegeknél az egy evőkanálnyit tegyük egy kis pohárba és kis kortyokban lassan igyuk, hogy
a nyelőcső többször legyen öblítve, így a refl ux 2-3 hónap alatt meggyógyul.
Az aminosavak bejutva a gyomorba és a nyombélba hatványozott vérkeringést biztosít. A tápanyagok így
gyorsabban a rendeltetési helyükre kerülve gyógyítják a sejteket, így meggyógyul a gyomor- és a nyombélfekély is. Az egészséges gyomor mindig a megfelelő savmennyiséget termeli, a gyomorszáj mindig bezáródik,
gátolva a sav feljövetelét a nyelőcsőbe.. Vagyis a gyomor savtermelésének helyreállítása hozzájárul a nyelőcső
gyógyulásához és a reflux megszűnéséhz. A gyógyult nyombél biztosítja a Fater papilla időbeni nyitását, összhangban dolgozva az emésztés ideje alatt a gyomorral, s biztosítja az epe és a hasnyálmirigy enzimek ürülését
is. Ha ezek megfelelő menynyiségben keverednek a megemésztett étellel akkor a fehérjékből megfelelő men�nyiségű aminosavat, peptidet és polipeptidet állít elő. Ez a folyamat az egész szervezetet ellátja aminosavakkal
és peptidekkel és biztosítja a szervezet további részeiben a szabad gyökök ürülését ill. a méregtelenítést. Ez a
Sigfrid Wasser folyadék hatásának lényege.
Vásárlás: www.family-business.hu weboldalon elérhető webáruházból, vagy keresse fel azt a személyt, aki a
terméket ajánlotta.
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