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ZIOŁA NA CUKRZYCĘ WEDŁUG RECEPTURY BONIFRATRÓW
 

Cena: 20,57 PLN

Opis produktu
 

Dawno, dawno temu cukrzycę leczono ziołami

Zioła mają szczególne znaczenie w terapii wspomagającej cukrzycę. Dawniej, gdy nie znano jeszcze insuliny i syntetycznych leków
obniżających poziom glukozy, szeroko stosowano przeróżne preparaty roślinne, które znosiły lub łagodziły objawy cukrzycy. Fitoterapia
w dużym stopniu zapobiega powikłaniom cukrzycy. Działanie odtruwające, retinoprotekcyjne, lipotropowe, ochraniające serce, wątrobę i
nerki, jakie wykazują niektóre zioła na cukrzycę, może mieć olbrzymie znaczenie w leczeniu tej choroby.

Ziołowe wsparcie w cukrzycy

Cukrzyca to jedna z chorób metabolicznych o coraz większym zasięgu w społeczeństwie. Bezwzględną podstawą w walce z tym
schorzeniem jest ściśle przestrzegana dieta i regularna kontrola lekarska. Jednak dużym wsparciem może być stosowanie odpowiednio
dobranych (najlepiej przez lekarza ziołolecznika) ziół. Bonifraterska apteka online daje możliwość uzyskania mieszanki zawierającej zioła
na cukrzycę.

Zestaw przeciwcukrzycowych ziół od Bonifratrów

Regularne picie naparu z kombinacji ziołowej opracowanej u Bonifratrów dla osób zmagających się z podwyższonym poziomem glukozy
we krwi, wpływa na opanowanie początkowych faz cukrzycy i wspiera leczenie farmakologiczne poważniejszych stadiów choroby. Zioła
z bonifraterskiego pakietu to jeszcze jedno naturalne bogactwo, z którego możemy i powinniśmy korzystać.
Ziołową mieszankę na cukrzycę warto uzupełniać według potrzeb preparatami gryki i cynamonu. Dla osób borykających się z
problemem insulinooporności (oczywiście po uprzedniej konsultacji z lekarzem i dietetykiem) są również ziołowe rozwiązania
pomagające zapobiec lub zmniejszyć dawki koniecznych leków. Do takich preparatów należy berberyna, kurkuma, gymnema, ocet
jabłkowy i – rutwica lekarska -ziołowy prekursor metforminy.

Zestaw do sporządzenia mieszanki ziół zawiera:

Naowocnię fasoli
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Ziele drapacza
Ziele rdestu ptasiego
Liść morwy
Liść brzozy
Wszystkie składniki wystarczy dokładnie wymieszać i wsypać do papierowej torebki dołączonej do pakietu ziół.

Sposób użycia:

2 łyżki ziół zalać 2 szklankami wody, zagotować i utrzymać w stanie wrzenia nie dłużej niż 2 minuty. Odstawić na 20-30 minut pod
przykryciem i odcedzić. Pić ciepły wywar po około ½ szklanki, 3 razy dziennie przed posiłkiem.
Osoby przyjmujące leki powinny pić zioła 1 godzinę przed lub 1,5 godziny po zażytych lekarstwach.

Działanie ziołowej mieszanki przeciwcukrzycowej:

Składniki mieszanki działają przeciwcukrzycowo, odtruwająco i moczopędnie. Roślinne związki aktywne zawarte w użytych surowcach
uszczelniają ściany naczyń krwionośnych, wzmacniają i osłaniają wątrobę. Stosując opisywany napar osiąga się także efekt
przeciwzapalny i antyoksydacyjny.

Wskazania:

Wspomaganie leczenia cukrzycy typu II oraz dodatkowo w leczeniu nadwagi, miażdżycy i hiperlipidemii.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość i alergie na składniki mieszanki, niewydolność serca i nerek. Nie stosować u dzieci oraz w okresie ciąży i karmienia
piersią.

Uwagi:

Samoleczenie, które nie uwzględnia kondycji całego organizmu może nie przynieść spodziewanych efektów. Należy zawsze
zachowywać rozsądek i korzystać z dostępu do wiedzy fachowców.
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