Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

ZIOŁA NA REUMATYZM WEDŁUG RECEPTURY
BONIFRATRÓW
Cena: 20,64 PLN

Opis produktu

Miejsce ziół w terapii RZS
Choroby reumatyczne manifestują się szeregiem objawów, które obejmują zespół dolegliwości w obrębie układu mięśniowoszkieletowego i wynikającym z tego bólem stawów. Postępowanie terapeutyczne łączy w sobie różne działania poprawiające jakość
życia chorego. Poza łagodzeniem bólu chodzi tu również o utrzymanie zdolności do samodzielnego funkcjonowania oraz zatrzymanie
narastających procesów degeneracyjnych narządu ruchu i postępującej w różnym tempie niepełnosprawności. Współczesna fitoterapia
daje pewne możliwości łagodzenia objawów reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Dobrze dobrane zioła o działaniu
przeciwbólowym i przeciwzapalnym (kora wierzby, kwiat wiązówki) w sposób oczywisty powinny znaleźć się w rekomendacji
przeciwreumatycznej. Podobnie surowce o właściwościach moczopędnych, które odtruwają organizm i usuwają toksyny oraz
poprawiają gospodarkę płynów tkanki stawowej i mazi stawowej.

Mieszanka ziołowa na reumatyzm od Braci Bonifratrów
Problem reumatyzmu jest szeroko rozpowszechniony. Jako jedna z chorób o podłożu autoimmunologicznym jest niełatwa w
diagnozowaniu i skutecznym leczeniu. Pomocna niech będzie mieszanka leczniczych ziół stworzona w bonifraterskiej pracowni przez
doświadczonych zielarzy. Odpowiednio dobrana kompozycja roślinna polecana jest do łagodzenia dolegliwości bólowych i dokuczliwego
odczucia usztywnienia stawów.

Oczywiste i nieoczywiste zioła przeciwreumatyczne
W celu uzupełnienia kuracji mieszanką warto zastosować suplementy zawierające antyoksydanty pomocne w terapii przeciwzapalnej
oraz naturalne, roślinne adaptogeny, które są doskonałym sposobem na wzmocnienie i ukierunkowanie organizmu na walkę, w
przypadku w zasadzie wszystkich chorób autoimmunologicznych (ashwagandha, rhodiola i inne).
Polecamy również naturalne produkty gorczycowe i oleje (olej żywokostowy z boswelią, gojnikiem, olej laurowy -Laurosept, Stawosan)
oraz maści z wyciągami roślinnymi (maść żywokostowa, maści z hakoroślą) do stosowania zewnętrznego na bolące, zwyrodniałe i
„usztywnione” stawy.
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Kolagen, galaktolipid w ekstrakcie z dzikiej róży (Litozin), MSM i wiele, wiele więcej.

Zestaw ziół do sporządzenia mieszanki zawiera:
Kora wierzby
Owoc bzu czarnego
Korzeń kozłka
Kwiat wiązówki
Liść maliny
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:
Zioła wybrane do terapii dolegliwości związanych z chorobami reumatycznymi stosuje się głównie do łagodzenia bólu i poprawy
ruchomości stawów. Związki zawarte w surowcach wykazują efekty przeciwzapalne i przeciwbólowe, rozkurczowe oraz
immunostymulujące. Zaparzone łącznie wzajemnie uzupełniają swoje działanie i łagodzą dokuczliwe objawy chorób reumatycznych.

Wskazania:
Zapalenia stawów o różnym podłożu, choroba zwyrodnieniowa stawów, zapalenie korzonków.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość i alergie na składniki mieszanki, alergia na salicylany, astma i choroby skurczowe oskrzeli, ciężkie uszkodzenie wątroby i
nerek, zaburzenia krzepnięcia, niedobór dehydrogenazy dlukozo-6-fosforanowej. Nie stosować u dzieci oraz w okresie ciąży i karmienia
piersią.

Uwagi:
Reumatoidalne zapalenie stawów jako choroba o niebywale skomplikowanym podłożu, która wymaga terapii pod okiem lekarza i
wykonania odpowiednich badań.
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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