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ZIOŁA NA NADCIŚNIENIE WEDŁUG RECEPTURY
BONIFRATRÓW
 

Cena: 25,64 PLN

Opis produktu
 

Nie lekceważ podwyższonego ciśnienia, żyj świadomie, stosuj naturalną, ziołową
profilaktykę nadciśnienia.

Nadciśnienie tętnicze zawsze wymaga interwencji, ponieważ nieleczone może zwiększać ryzyko groźnych powikłań (zawał serca, udar).
W sytuacji, gdy wartości ciśnienia są podwyższone w niewielkim stopniu, należy je korygować i można to robić zaczynając od
prostych sposobów naturalnych – zmiany stylu życia, diety oraz ziół.

Odpowiednio dobrane zioła obniżają ciśnienie. x PRAWDA Fałsz

Mówiąc o ziołach stosowanych na obniżenie ciśnienia przychodzi na myśl naprawdę sporo możliwości. Terapie nadciśnienia zawsze
wymagają wielopłaszczyznowego działania i tak też jest w przypadku naturalnych, ziołowych kuracji.

 Ziołowe sposoby na nadciśnienie od Bonifratrów.

Mieszanka ziół opracowana przez bonifraterskich ziołoleczników zawiera kompozycję roślin leczniczych, które wzajemnie uzupełniają
swoje działanie dając ostatecznie efekt hipotensyjny (obniżający ciśnienie). W proponowanym zestawie nie mogło zabraknąć dobrze
znanego głogu o cudownym działaniu „nasercowym”, który nawet przy długotrwałym stosowaniu jest wyjątkowo bezpieczny.
Serdecznik, jemioła i zioła odtruwające zastosowane łącznie i przyjmowane regularnie, dają bardzo dobre efekty w naturalnej korekcie
podwyższonego ciśnienia.
Profilaktykę i fitoterapię nadciśnienia warto uzupełnić o preparaty o silnym działaniu antyoksydacyjnym i ochronnym na naczynia.
Aronia, granat i różne formy resweratrolu to doskonały wybór na wzmocnienie efektu bonifraterskiej mieszanki ziołowej na
nadciśnienie.

Zestaw do sporządzenia mieszanki zawiera:
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Ziele jemioły
Ziele serdecznika
Kwiatostan głogu
Kłącze perzu
Ziele krwawnika
Liść melisy
Wszystkie składniki wystarczy dokładnie wymieszać i wsypać do papierowej torebki dołączonej do pakietu ziół

Dawkowanie:

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 ziół na nadciśnienie:

Składniki mieszanki wykazują działanie rozkurczające i uszczelniające ściany naczyń krwionośnych oraz działanie moczopędne.
Odtruwają organizm i wzmacniają serce. Związki aktywne zawarte w surowcach użytych do przygotowania naparu dodatkowo dają
efekt tonizujący na serce i uspokajający.

Wskazania:

Wspomaganie leczenia nadciśnienia tętniczego krwi oraz dodatkowo w niewydolności serca.

Przeciwwskazania:

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

Uwagi:

Nadciśnienie jest chorobą, która bezwzględnie wymaga kontroli lekarskiej. Również stosowanie ziół powinno być uprzednio
skonsultowane z lekarzem i poparte odpowiednimi badaniami.
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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