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A világ lakosságának 7 %-a él
városokban. A levegő szennyezettségét okozó szén-monoxid
kibocsájtás 80 %-a a városokban
keletkezik. A párizsi környezetvédelmi konferencia, a COP 21
heves vitáit sajnos nem kísérte
olyan nemzetközi figyelem, mint
kellett volna.

mitív fajtája az újrahasznosításnak megint csak óriási károkat
okoz az embereknek, a természetnek.

A tények: Kína, ahol a telefonjaink, számítógépeink, ruháink
és gyerekjátékaink készülnek,
az egyik legnagyobb CO2 kibocsájtó. Oda exportáltuk a rossz
levegőt.

Indonéziában, Bangka szigetén ónt (autógyártás, elektronika alapanyaga) találtak egy
tó fenekén. A paradicsomi kis
sziget néhány év alatt apokaliptikus pokollá változott. A
trópusi erdőt kiirtották, a korallzátony elpusztult, a kráterek
nehézfémmel szennyezettek, a
munkások közül minden héten
meghal valaki.

Indiában, Delhi egyik külvárosában szedik szét a számítógépek
és telefonok chip kártyáit, hogy
savas hordókban áztatva kinyerjék belőlük az értékes, ámde toxikus kadmiumot, higanyt, rezet.
A levegőt, a vizeket, a termőtalajt
is szennyezik ezáltal, ami komoly
betegségek melegágya. Ez az pri-

A Colorado folyó Amerikában már nem ér el
a tengerig. 40 millió
év kellett, hogy a híres
folyóvölgyet, a Grand
Canyont kialakítsa a
víz. Az ember kevesebb
mint egy évszázad alatt,
a gombamódra szaporo-
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dó városokba és a sivatagba terelve elérte, hogy lassan kiszárad.1
Bár küldhetnék bíztatóbb üzenetet az új évre! De fel kell ráznunk
lelkiismeretünket, biciklire, vonatra és buszra ülni, bevállalni,
hogy divatjamúlt telefonokat
használunk. Kevesebb papírt
használni, kevesebb szemetet termelni, kevesebb dolgot vásárolni,
feladni némi kényelmet
az életünkből. Hogy
biztosak lehessünk
benne, gyerekeinknek és azok
gyerekeinek is jut
majd elég
levegő,
víz és ennivaló az
eljövendő
századokban.

1

Csalán

A csalánnak kb. 80 faja ismert szerte a világon,
Magyarországon a legismertebb a nagycsalán.
Méter magasra is megnő, lágyszárú, évelő, a csalánfélék (Urticaceae) családjába tartozó növény.
A leveleken és a száron sajátos
mirigyszőr, az ún. csalánszőr fejlődik. Ennek feji része törik le és
fúródik a bőrbe és okoz égető,
csípő fájdalmat, bőrpírt, hólyagokat.
Valójában mire is való a csalánszőr?
Védelem a növényevők ellen.
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A csalánszőrök, melyek minden levelet és a szárat is takarják, kvarcban végződnek (ez
az anyag az üveg fő alkotórésze
is), melyek érintésre eltörnek. A
bőrbe hatolva a szőrszál egy hangyasav “koktélt” lő ki magából,

mely hisztamint, acetilkolint és
szerotonint tartalmaz, utóbbi
okozza a pirosságot és a viszketést. A finom bőrbe könnyen
behatol ez az anyag,
de a vastag bőrű állatokkal –tehén és
ló- szemben hatástalan. A nagyobb állatok pofájának belső
bőrszövete viszont
annyira érzékeny,
hogy az a növényevő, amelyik egyszer
friss csalánt evett,
nem próbálkozik
még egyszer. Ha

viszont megszáradt, a csalán elveszíti csipősségét, és nagyon jó
takarmány válik belőle, melyet
szeretnek az állatok.
Neve az “urere” égni latin szóból származik, a bátorság és az
erő szimbóluma. Ovidius a Szeretet művészete című munkájában egy olyan szerelmi bájitalról
beszél, melyben a csalán is szerepel. A II. világháborúban más zöldféle híján a csalánből
erőt adó levest főztek, mely növelte a
túlélés esélyét.
Levele tavasztól őszig
gyűjthető, gyökerét
ősszel ássuk ki.
Felsorolni is sok számos gyógyhatását.
Egyik legjobb vér-

tisztító növény. A vesét fokozottabb vízkiválasztásra serkenti,
csökkenti a vér húgysavszintjét,
ezért hatékonyan alkalmazható
köszvény, izületi gyulladások,
reumatikus megbetegedés kezelésére. A régi módszert, hogy
a fájdalmas végtagokat a csalán
friss hajtásaival csapkodják meg,
ma is alkalmazzák. Lázcsillapításra, ízületi gyulladásra, vérszegénységre és kiütésekre is
használjuk.
A vese- és hólyagkő képzõdésre
hajlamosaknak érdemes rendszeresen csalánteát fogyasztaniuk,
mert segítségével még idejében
kiválasztódik a homok. Tisztító,
összehúzó hatásának gyomor- és
bélhurut esetén is hasznát vehetjük. Teája élénkítő hatású, sok
vitamint és ásványi anyagot (pl.
vasat) tartalmaz.
A gyökeréből készült tea megakadályozza a prosztata rendellenes növekedését, növeli a
vizelet mennyiségét, felére csökkenti a vizelési ingert, gyorsítja a
vizeletáramlást. Vércukor szintet
csökkentő tulajdonsága is van.
Fokozza
a
szervezet
ellenállóképességét. Allergiás
betegségeknél is hatásos.
Gyógyteát forrázással készítünk a
levélből, főzéssel a gyökérből.
Tavasszal és ősszel végezzenek

6 hetes vértisztító
csalántea kúrát napi
egy csészével reggel. Veseés hólyaghomok hajtásra egy liter csalánteát
egy óra alatt meg kell
inni. (egy liter víz + egy
púpozott evőkanál teafű).
Vízhajtásra reggel igyanak
egy csészével.
Nem alkalmas szívelégtelenség
vagy vesebetegség következtében létrejött ödéma elmulasztására. 6 hétnél tovább ne
igyák, utána iktassanak be egy
szintén hathetes szünetet. Kovasav hatóanyaga lerakódik a vesében és homokot, követ okozhat, ezért ne igyák folyamatosan.
Húgyúti tisztításra 10 napon
keresztül napi 2 csészével étkezések között.
Gyomor-és bélhurut esetén,
gyulladáscsökkentésre naponta
egy csészével 3-4 napon keresztül. Vérképzésre naponta egy
csészével éhgyomorra. Prosztata megnagyobbodásra napi
egy csészével a reggeli órákban.
Székrekedésre este egy csészével. Emésztés javításra egy hónapig minden reggel egy csészével.
Máj és epebántalmakra reggel
éhgyomorra minden másnap egy
csészével egy hónapon keresztül. A lép betegségeire egy hétig

minden nap
egy csészével.
Külsőleg: torokgyulladás esetén
gargarizálásra (fél liter víz, egy
púpos evőkanál szárított csalánlevél és egy evőkanálnyi szederlevél) többször a nap folyamán.
Igen jó köptető is.
Ülőfürdőként aranyérre vagy reumára, borogatóként pedig bőrkiütésekre használhatják. Lemosóként hajhullás és korpásodás
megelőzésére, valamint hajzsírosodás ellen. Kovasav tartalma
erősíti a hajhagymákat, a kötőszöveteket, a körmöket. A fiatal
leveleit pattanásos arc gőzöléséhez használják. Friss leve csillapítja a viszketést, rovarcsípésre
csaláncsípést.
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Hírek,
események

vélről, a koleszterin szintet karban tartó tyúkhúrról és a szívek
gyámolítójáról, a galagonyáról. A
fagyöngy mint az ingadozó vérnyomás ideális gyógyítója szerepelt az előadásban.
Kitüntetés
Szabó Gyuri bácsit ezúttal a
Nemzetgazdasági Minisztérium
tüntette ki október 23. tisztele-

Világkiállítás 2015 Milánó
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A Magyar Kormány meghívására szeptember 15-én előadást
tartottunk az Expo magyar pavilonjában. A hallgatóság soraiban
magyar és olasz, valamint más
külföldi vendégek is voltak. A
magas szinvonalú szinkrontolmácsolás segítségével mindenki
könnyen követhette az előadásokat, sőt, Gyuri bácsi körbeadott
gyógynövényeit meg is szagolhatták, meg is tapogathatták. A
kávészünetben pedig megkóstolhatták Nyári Teánkat. Az előadás
másnapján egészségügyi szakemberekkel találkoztunk, akik közül

többen érdeklődtek
a Diabess-Györgytea
iránt.
Orvoskongresszus
A Magyar Hipertónia Társaság kongresszusa október 3-ra szombatra
szervezett előadássorozatot, ahová Gyuri bácsit azért hívták meg,
hogy a magas vérnyomás betegség megelőzésének lehetőségeiről beszéljen. Az orvosok között
nagy volt az érdeklődés az általa
ajánlott gyógynövények iránt. A
kiváltó okok közül beszélt a vese
betegségeit megelőző nyírfale-

tére. A díjat a jeles napon nem
vehette át, mivel éppen Erdélyben járt, ezért Gondos Judit
államtitkár asszony adta át neki
utólag egy bensőséges beszélgetés
keretében.
Újra Erdély
Október 23-26 között ismét
látogatást tettünk Böjte Csabá-

nál. Az ürügy, bár olyan nagyon
nem kell keresni, mert mindig
szívesen megyünk hozzá, a csíksomlyói teaház megnyitója volt.
A Gyuri bácsi segítségével létrehozott gyógynövény kert olyan
szépen termette a gyógyfüveket,
hogy már árusítani is lehet a teákat. A csinos kis teaházat meghitt
ünnepség keretében adta át Böjte
Csaba, a Dévai Szent Ferenc alapítvány létrehozója. Rövid beszéddel köszöntött Csíksomlyó
polgármestere, utána Gyuri bácsi
beszélt arról, hogyan kezdődött
az együttműködés az intézmény
vezetőjével, Balázs Zsókával,
majd Lakatos Márk mérnöktanár, aki szintén tevékenyen részt
vett a kert létrehozásában, szintén mondott néhány szót.
A következő napokon látogatást
tettünk a környékbeli csodála-

tos tájakon, találkoztunk egy igazi
szürkemarha csordával, szedtünk gombát, egy kedves
hegyi ház kertjében ebédeltünk,
és megnéztünk egy bájos kápolnát.
Ismét bolt, ezúttal Miskolcon
Megnyitottuk újabb üzletünket
Gyuri bácsi szülővárosában, Miskolcon. A megnyitót megtisztelte
jelenlétével a város polgármestere, dr. Kriza Ákos és jelen volt
a sajtó számos képviselője, valamint a füvesember két
húga is.
Ez az üzlet mintha a
budapesti ikertestvére lenne-ugyanolyan
Gyuri bácsi-féle teákat
lehet kapni ugyanolyan hozzáértő, figyelmes kiszolgálás
kíséretében. Péntekenként egyéni ta-

nácsadásra van lehetőség bent az
üzletben, és rendszeresen lesznek
előadások is az épület nagytermében.
Új termékünk
Alvási zavarokra ajánljuk a
Macskagyökér teakeveréket,
melynek gyógynövényei elősegítik a nyugodt éjszakai pihenést.
A tablettákkal ellentétben ehhez
a gyógyteához nem lehet “hozzászokni”, nincs mellékhatása
és nem okoz bódultságot. Kellemetlen szagát a fő alkotóelem,
a macskagyökér (Valeriana officinalis) okozza, mely nevét onnan
kapta, hogy szaga a
macskákra izgató hatással bír. Emiatt régen a gyógyszerészek
a valeriánát tartalmazó csomagokra rá is
írták: “az matskáktól
védett helyen tartsd”
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Babákról,
még egyszer

Sajnos az európai országok nagyon hátul
kullognak a demográfiai világranglistán.
A CIA egy korábbi felmérése szerint hat kontinens 223
állama között az ezer lakosra
jutó élveszületések száma (10)
alapján Magyarország a 205.
helyet foglalja el megosztva
Romániával,
Hollandiával,
Portugáliával,
Belgiummal,
Lengyelországgal és Svájccal.
Még rosszabb a helyzet Görögországban,
Ausztriában,
Németországban és Olaszországban (8 illetve 9). A legtöbb
újszülött továbbra is Afrikában
lát napvilágot, Nigériával az
élen ( 52).
Az okok között kereshetjük
a társadalmi tendenciákat, a
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gyermekvállalás kitolódását, a
párválasztás halogatását. Sajnos
az is igaz, hogy akik viszont
szeretnének gyermeket, sokszor
hiába várnak a babára. Ennek
az ún. terméketlenségnek vannak fiziológiai és lelki okai is.
Akadálya lehet a fogamzásnak
a helytelen életmód, az elhízás,
a nem megfelelő táplálkozás, a
káros szokások (az alkohol fogyasztása például még akkor is
felére csökkenti a teherbe esés
esélyét, ha a nő csak 2-3 pohár
bort iszik meg hetente). Szerte
a világon 90 millió pár várja a
fogantatást. Minden peteéréskor mindössze 20 % az esélye
annak, hogy a nő teherbe esik,

ami növeli a pszichológiai nyomást, és ez megint csak nem
kedvez a babaprogramnak.
Egyik gyakori ok a szervezet
elsavasodása. A hüvely savas
kémhatása arra való, hogy biztosítsa a kórokozók elleni védelmet. Peteéréskor azonban a
-4,2 pH a spermiumok számára ideális, semleges 7,2-re változik. Ha a hüvely nem képes
ezt a pH értéket produkálni, a
spermiumok nem jutnak el a
petéhez. Utóbbiak száma is rohamosan fogy egyébként: egy
dán felmérés szerint néhány
évtized alatt a fogantatáshoz
szükséges életképes spermiu-

mok száma átlagban a felére
csökkent.

tiával, reflexológiával és persze
fitoterápiával is.

A gyermekre vágyó párok bármit megadnának a várva-vár
babáért, és ez nagyon jó bevételhez juttatja a meddőségi
klinikákat. Franciaországban
egy inszemináció ára 800-1400
euro (2-400 ezer forint) között mozog és a hatékonysága
mindössze 11 %. Nagyobb esélye van az in vitro megtermékenyítésnek, itt 22 % -os az eredmény, de ennek már borsosabb
az ára is, 4000 euro, 1,2 millió
forint. Magyarországon támogatja a tb ezeket a beavatkozásokat, de még így is mélyen a
zsebébe kell nyúlnia annak,
aki az ilyen intézményekhez
fordul.

Mi a gyógynövényekhez értünk, bennük hiszünk. Gyuri
bácsi gyógyteás Babaprogramjában több lépcső létezik.
Első lépése a kezelésnek a szervezet tisztítása, méregtelenítése. A következőkben azután a
hormontermelés szabályozása,
a spermiumok számának növelése, a méh előkészítése a feladat.

mivel természetes, ártalmatlan, és felméréseink szerint 25
%-os eredménnyel kecsegtet,
érdemes kipróbálni. Honlapunkon megtalálják a bővebb
információt ezen a címen:
http://gyorgytea.hu/
gyorgyteak/babavarotearendszer

Ez a program
csak egy lehetőség a sok
közül,
de

Természetgyógyász kezelések is léteznek, melyek jóval olcsóbbak.
Aki nyitott a kiegészítő
gyógymódokra,
első
körben próbálkozhat
akupunktúrával, relaxációs
gyakorlatokkal, kineziológiai
kezeléssel, homeopá-

7

Az inzulin
November 14. a cukorbetegség
világnapja Frederick Banting
születésnapja tiszteletére.
A téma azonban egész évben
aktuális, hiszen egyre több
cukorbeteg van a világon.

Ki volt ez az orvos, akinek oly sokan köszönhetik életüket?
1923-ban kapta meg az
orvosi Nobel díjat az inzulin előállításáért. Az addig
kezelhetetlen betegség halálos
kimenetelű volt, ma milliók
életét menti meg ez a felfedezés.
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Banting ortopéd sebészként
dolgozott Londonban, majd
Ontarióban, Kanadában.
Korán érdeklődni kezdett a
diabétesz iránt, látva a betegség okozta szövődményeket. Akkortájt az a tény már
ismert volt, hogy a cukorbetegséget a hasnyálmirigyben
taláható Langerhans szigetek
által termelt inzulin nevű
hormon hiánya okozza. Bár
az inzulint sikerült kivonni,

de a hasnyálmirigy enzimjei azonnal el is
pusztították azt,
mielőtt izolálni
és tiszta formába
tudták volna hozni.
1920-ban Bantingnak az az
ötlete támadt, hogy sebészi
úton összeköti a hasnyálmirigy csatornáit, így inaktiválja
az enzimeket és kinyeri a csatornákból az inzulint. 1921ben kutyákon kísérletezte ki a
folyamatot, és néhány hónapon belül sikerült is egy kevés
tiszta inzulint nyernie. Ezt aztán olyan kutyáknak adta be,
amelyeknek túl magas volt a
vércukor szintjük, és azt látta,
hogy a cukorszint normalizálódik. A vegyész kollegája
segítségével nyert tiszta inzu-

linnal azután már elkezdhették a klinikai vizsgálatokat
embereken is.
Az orvostársadalom nagyon
hamar felismerte a felfedezés
jelentőségét, ezért kollegájával, Charles Besttel megosztva Banting megkapta a Nobel
díjat.
Hosszú évekig disznók hasnyálmirigyéből vonták ki az
inzulint, ma már szintetikus
módon állítja elő a gyógyszeripar.

Megfázás és Társai
A megfázás, a nátha és influenza
ugyanúgy hozzátartoznak a télhez,
mint a hó és a forró tea.
Kivéve, hogy nem élvezzük őket…

Ezért küldök most néhány tanácsot, mi a teendő, hogy a
lehető leghamarabb megszabaduljunk tőlük.

anyagai pedig eredményesen
veszik fel a harcot a vírusokkal,
enyhítik a tüneteket, gyorsítják a gyógyulás folyamatát.

Jó hír, hogy a Nátha és Tsai vírusos betegségek, de legalább
jóindulatúak. Ritkán járnak
szövődményekkel, és legtöbbször maguktól elmúlnak. A
hangulatunkra mégis rányomja bélyegét, ha folyik az orrunk,
köhögünk, fájnak a végtagjaink
és hőemelkedésünk van.

A megfázásnak a tévhittel ellentétben nem sok köze van a
hideghez. Levegőben terjedő
vírus okozza, mely megtámadja a gyenge immunrendszert.
Azért jelenik meg leginkább
télen ez a betegség, mert a fűtés
által kiszárított levegő legyengíti a nyálkahártyák védekező
képességét.

Tanácsos gyakran kezet mosni,
zsebkendőbe köhögni-tüsszenteni, nem a kezünkbe, és legalább 1 méter távolságra állni a
többi embertől. Ennél nagyobb
utat ugyanis nem tudnak megtenni a vírusok. A cseppfertőzés
melegágya minden tömegközlekedési eszköz, busz, metró,
repülőgép --és a négyeshatos
Budapesten.

Legjobb gyógyteák a magas
C-vitamin tartalmú csipkebogyó, a köhögést csökkentő akácvirág, szurokfű vagy
apróbojtorján, a torokfájást
enyhítő kakukkfű, az izzasztó, lázcsillapító hatású bodzavirág.
A köhögésre-torokfájásra való

Ha magas lázzal, egy hétnél
tovább tartó makacs köhögéssel jár a nátha, akkor már fel
kell keresni az orvosi rendelőt.
Szerencsére erre ritkán van
szükség, hiszen ahogy mondják a nátha magától egy hét
alatt múlik el, orvossággal 7
nap kell hozzá.

Egyik
legfontosabb
tanács, hogy igyunk bőséggel
gyógyteákat. Az innivaló táplálja a nyálkahártyákat, pótolja
az izzadással vesztett folyadékot. A gyógynövények ható-

teákkal inhalálhatunk vagy készíthetünk belőlük borogatás a
mellkasra, torokra.
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Stressz, burnout
Stresszt okoz mindaz, amitől összerándul a gyomrunk, amitől dühösek leszünk vagy ami miatt aggódunk és ami boldogtalanná tesz bennünket.
Azonnali hatása van a hormonrendszerünk kémiai szabályozására, ami heves izzadást,
gyors szívverést eredményez, megemeli

A hosszan fennálló stresszhelyzet azonban egészségkárosodást okozhat, többek között
depressziót, gyomorfekélyt, az
immunrendszer legyengülését.
Tönkreteheti a társas kapcsolatainkat, káros hatással van
munkánkra.
Hogy hogyan kezeljük a stresszt, az
nagyban függ
attól, men�nyire ismerjük
önmagunkat,
milyen neveltetést kaptunk,
milyenek a családi,
baráti kapcsolataink.
Rendkívüli stresszt okozó
tényezők:

a
vérnyomást és a vércukor szintjét, alvási nehézségeket és
étvágytalanságot okoz.
Pozitív hatása életmentő
lehet: az adrenalin menekülésre késztet és szervezetünket
teljes riadóba hozza a túléléshez, ha arra van szükség.
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• házastárs/partner halála
• válás
• közeli hozzátartozó elvesztése
• költözés
• házasságkötés
• betegség
• munkahely elvesztése
Nagyon nehéz élethelyzetek:
• terhesség
• gyermekszülés

• anyagi bizonytalanság
• nyugdíjazás
• munkahely változtatás
• közeli barát halála
Közepes nehézségű helyzetek:
• családi viszály
• új beosztás a munkahelyen
• munkatárs érkezése vagy távozása
• tanulmányok megkezdése
vagy befejezése
• a gyerekek elköltözése a szülői
házból
Gyenge tényezők
• munkaidő változása
• iskolaváltás
• nyaralás
• új szabadidős tevékenység
• karácsonyi ünnepek
A munkahelyi stressz
vezet a fiatalok közt
burn out néven ismert jelenséghez,
melyet általános kimerültség és érdektelenség jellemez,
eredménye a hanyatló munkahelyi

teljesítmény. Nem egyik napról
a másikra, hanem hosszú idő
alatt alakul ki.
Ennek tünetei:
• kimerültség
• motiváció hiánya
• frusztráció, cinizmus, negatív
érzések
• koncentráció hiánya
• hanyatló munkahelyi teljesítmény
• munkahelyi és családi konfliktusok száma megszaporodik
• elégedetlenség a magánélettel, karrierrel
• egészségügyi problémák:
emésztés, szívbetegségek, depresszió, elhízás
A pihenést semmi nem helyettesítheti. A lelki egyensúlynak
viszont jót tesz a shiatsu mas�százs, a fényterápia, a megfelelő, változatos táplálkozás és
a testmozgás. Gyógyteákkal is
lehet segíteni a stressz leküzdését, megelőzni a nemkívánatos tüneteit.
Elsősorban az orbáncfű tinktúráját ajánlom, azért a

tinktúrát, mert
igen praktikus:
zsebben, táskában elfér, napközben is könnyen fogyasztható, nem kell készíteni, forrázni, szűrni. A mindig sietős
emberek igen kedvelik ezt a
gyógyszerformát. A fogyasztásával kapcsolatos igen fontos
tudnivalók a honlapunkon találhatók!
Szintén hozzáférhető tinktúra
formában a galagonya gyógynövény, mely jó
hatással van a
szívműködésre,
enyhe nyugtató
is egyben.
A citromfű egy
másik
olyan
gyógynövény, melynek nyugtató hatása van. Akár több csészével is lehet belőle inni naponta.
Ha alvási nehézségekkel társul a stresszhelyzet, ajánlom a
Macskagyökér teánkat, melyet
erre a problémára állítottunk
össze.
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Illóolajok a
gyógyításban

Ez a természetgyógyász ágazat szerencsére lassan
életre kel hosszú Csipkerózsika-álmából. Egyiptomi fáraó sírokban találtak illóolaj maradványokat, semmi okunk nincs tehát arra, hogy ma
ne használjuk őket.
Az illóolajokat az ilyen tartalmú növényekből vonják ki vizes
desztillációval. Nagyon sok hasznos baktériumölő, gombaölő,
gyulladáscsökkentő hatóanyag
van bennük. Sokszor akkor is
hatásosak, amikor a gyógyszeres
kezelés csődöt mond, például
staphylococcus fertőzés esetén.
Kezelhetünk velük emésztőrendszeri, nőgyógyászati, megfázásos
betegségeket. Levegőben párologtatva fertőtlenítő, nyugtató
hatásuk (levendula, citrom)
érvényesül, ezért kórházakban,
idősek otthonában is gyakran
használják.

Bőrön keresztül, inhalációval
egész biztosan használhatók, belsőleges használatával kapcsolatban kizárólag megbízható szakemberre hagyatkozzunk.
Mivel igen intenzív hatásúak,
egy-két csepp elég belőlük. Más,
mandula-, olíva -vagy orbáncolajban oldva alkalmazzák őket.
Nyugtató:
1 csepp római kamillát oldjanak fel 1 kávéskanál olajban és
naponta 3-5 alkalommal mas�szírozzák a deréktáji, nyaki idegfonatokat.

Fáradtság ellen:
5 csepp erdei fenyő, levendula
vagy bergamott illóolajat egy kávéskanál olajba keverni, a hátat
masszírozni naponta 3-5 alkalommal.
Gyomorhurut, gyomorrontás
esetén:
1 csepp ceyloni fahéj vagy
gyömbér olajat egy 1 kávéskanál
olajba keverni, ezzel masszírozni
a talpat óránként. A “túrista hasmenésre” is kiváló.
Megfázásra:
Kakukkfű, eukaliptusz vagy citrom illóolaj cseppet 1 kávéskanál
olajba keverve masszírozzák a torok, mellkas, hát fájó részeit.
Megbízható
panarom.hu

1054 Budapest, Bank utca 4.
3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 33. Telefon: (46) 390-278
www.gyorgytea.hu, www.diabess.hu
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