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ZIOŁA NA HEMOROIDY WEDŁUG RECEPTURY
BONIFRATRÓW
 

Cena: 29,08 PLN

Opis produktu
 

Pierwsza pomoc na hemoroidy: zioła

Szacuje się, że problem hemoroidów dotyczy aż co drugiego Polaka. Niezależnie od wieku, z różnym nasileniem, choroba ta boleśnie
doświadcza i powoduje skrajny dyskomfort. Siedzący tryb życia i mała aktywność fizyczna oraz dieta uboga w błonnik, to czynniki
ryzyka powstawania żylaków odbytu, czyli właśnie hemoroidów.
Wobec dolegliwości hemoroidalnych na ratunek przychodzą zioła. Od wieków są stosowane zarówno zewnętrznie do okładów i
nasiadówek (kora dębu), jak i wewnętrznie w postaci kapsułek i mieszanek (herbatek) ziołowych do zaparzania. Bardzo popularne są
czopki, maści i kremy na hemoroidy. Zioła podane wewnętrznie działają przeciwzapalnie i obkurczająco. Zmniejszają obrzęki,
ograniczają krwawienie i uszczelniają uszkodzone tkanki.

 Mieszanka na hemoroidy od Braci Bonifratrów

Zioła z bonifraterskiej mieszanki na hemoroidy zostały dobrane z myślą o osobach cierpiących z powodu żylaków odbytu. Regularne
picie tak skomponowanego naparu pozwoli ograniczyć nawroty choroby i usprawnić krążenie. Bolesne obrzęki i dokuczliwy ból zostanie
ukojony przez działanie naprawcze w obrębie tkanek hemoroidów.

Ale najważniejsza w kontekście hemoroidów jest…

DIETA -zrównoważona dieta z dużą ilością rozpuszczalnego błonnika, z maksymalnym ograniczeniem żywności przetworzonej i z
odpowiednią podażą płynów, utrzymuje organizm w dobrej kondycji i - co szczególnie istotne w temacie hemoroidalnym – stanowi
główny element profilaktyki zaparć, które są jednym z zasadniczych czynników ryzyka rozwoju guzków krwawniczych odbytu.
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA – temat oczywisty.
WŁAŚCIWA HIGIENA – czyli delikatna higiena łagodnymi środkami przeznaczonymi do pielęgnacji okolic odbytu. Ważne jest unikanie
długich, gorących kąpieli i stosowania środków drażniących i uszkadzających śluzówkę.
Bonifraterski napar z ziół warto uzupełnić o preparaty serii Neofitoroid – płyn do mycia, maść łagodząca ból i świąd (zawierająca w
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składzie zioła i olejek herbaciany o działaniu antybakteryjnym) oraz kapsułki ziołowe. Bardzo dobrym wyborem będą ziołowe tabletki
Venoczar.

Zestaw ziół do sporządzenia mieszanki zawiera:

Owoc jarzębiny
Ziele krwawnika
Ziele rdestu ostrogorzkiego
Kwiat kasztanowca
Ziele tasznika
Ziele skrzypu
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:

Składniki aktywne zawarte w mieszance wykazują działanie uszczelniające na naczynia krwionośne oraz działanie przeciwkrwotoczne.
Stosowanie opisywanego naparu daje także efekt przeciwobrzękowy, przeciwzapalny i rozkurczowy.

Wskazania:

Leczenie zachowawcze hemoroidów. Wspomagająco w terapii niewydolności żylnej pochodzenia naczyniowego oraz zaburzeniach
krążenia obwodowego.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość i alergie na składniki mieszanki. Niewydolność serca i nerek, i związane z tym obrzęki. Nie stosować u dzieci oraz w
okresie ciąży i karmienia piersią.

Uwagi:

Hemoroidy to dolegliwość, która zawsze powinna być leczona, a o leczeniu i jego formie zawsze najlepiej zadecyduje lekarz.
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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