Informacje o produkcie

Utworzono 07-01-2023

CZYSTEK - HERBATA
Cena :
20,00 zł
Nr katalogowy : 027
Herbata z czystka
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Cistus Incanus, czyli czystek rośnie w naturalnych warunkach i występuje zwłaszcza w krajach południowej Europy.
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Czystek jest jednym z najbogatszych źródeł polifenoli - związków fenolowych należących do grupy substancji roślinnych o działaniu antyoksydacyjnym i wspierającym układ
immunologiczny człowieka. Zapobiegają uszkodzeniom komórek DNA. Usuwają wolne rodniki. Polifenole przejawiają doskonałe własności antybiotyczne. Działają przeciwzapalnie,
przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Hamują rozwój wirusów. Zmniejszają reakcje alergiczne. Zapobiegają chorobie niedokrwiennej serca, opóźniają procesy
starzenia, wpływają pozytywnie na jakość życia. Ta niezwykła różnorodność związków polifenolowych zawartych w czystku sprawia, że jest on tak cenny dla ludzkiego organizmu.
Polifenole są 100-krotnie skuteczniejsze i efektywniejsze od witaminy C oraz, 25-krotnie od witaminy E. Czystek posiada właściwości antyseptyczne i wzmacniające organizm.
Najnowsze badania potwierdzają, że czystek stanowi nadzieję dla leczonych na boreliozę - powoduje sklejanie bakterii dzięki czemu nie dopuszcza do ich połączenia z błoną
komórkową),

Jakość

nt

Ma również działanie odstraszające owady. Nie daje żadnych działań niepożądanych (środek naturalny).

Cistus Incanus:

Użycie wyłącznie wartościowych, drobno pokrojonych liści bez domieszek drewna

●

Użycie wyłącznie roślin rosnących w naturalnych warunkach

●

Bez składników modyfikowanych genetycznie

Polifenole

ko

●

Są organicznymi związkami chemicznymi występującymi w roślinach. To kilka tysięcy różnych związków. Działają przeciwutelniająco usuwając wytworzone aktywne formy tlenu. Neutralizują wolne rodniki,
w ten sposób zwiększając odporność organizmu. Zapobiegają tworzeniu wolnych rodników. Dobrze funkcjonujący system odpornościowy, to najlepsza ochrona przed chorobami. Wspierają ochronę przed
wirusami, uszczelniają kapilary. Polifenole stanowią system immunologiczny rośliny (antocjany, kumaryna, flawon). Mają działanie przeciwwirusowe: wirusy jelitowe, opryszczki, półpaśca. Wykazują
działanie antybiotyczne, przeciwgrzybicze i antyseptyczne. Polifenole działają przeciwhistaminowo, dlatego pomocne są w zmniejszaniu reakcji alergicznych, chronią układ krążenia, zapobiegają
chorobom wieku starczego. Polifenole są wskazane także w chorobie nadciśnieniowej, dusznicy bolesnej, odmrożeń jak również cukrzycy. Mają działanie przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne,
przeciwzakrzepowe. Są bardzo skuteczne w przypadku infekcji żołądkowo–jelitowych.

Wskazania:
●

infekcje wirusowe,

●

infekce bakteryjne, borelioza

●

Infekcje grzybiczne

●

podniesienie odporności organizmu,

●

ochrona układu krążenia,

●

choroba nowotworowa,

●

alergie,

●

zatory, zakrzepy krwi,

●

oczyszczania cery, płuknia gardła.

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Skład:
100%

liści z czystka.

Zalecane dawkowanie:
1 czubatą łyżeczkę na filiżankę zalać wrzącą wodą i zaparzać ok. 8-10 minut. Profilaktycznie 1 - 2 szklanki dziennie.
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Do stosowania w boreliozie: około 10 g (3 łyżki stołowe) ziela Cistus zalewa się 300-320 ml wody i gotuje 5 minut, odstawia na 20 minut i przecedza. Tak uzyskany odwar stosuje się zewnętrznie
(okłady, płukanki, przemywanie) oraz wewnętrznie, 80 - 100 ml (literatka) 3-4 razy dziennie.

Czystek (Cistus Incanus) w walce z boreliozą i nowotworami.
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Czystek (Cistus Incanus) jest jednym z najbogatszych źródeł polifenoli- związków fenolowych należących do grupy substancji roślinnych o działaniu antyoksydacyjnym i wspierającym układ
immunologiczny człowieka.
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Polifenole przejawiają doskonałe własności antybiotyczne (czystek jest 100 razy mocniejszy od Tamiflu ).
Działają przeciwzapalnie, przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie, przeciwhistaminowo i przeciwgrzybiczo.
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Zapobiegają chorobie niedokrwiennej serca, opóźniają procesy starzenia, wpływają pozytywnie na jakość życia. Są niezwykle skutecznym lekiem w przypadku infekcji żołądkowo-jelitowych.
Mają ogromną zdolność wychwytywania i usuwania wolnych rodników. Hamują rozwój wirusów opryszczki, półpaśca.

„Specjaliści

ko

od profilaktyki nowotworowej dowodzą, że systematyczny wysoki udział polifenoli w diecie może ustrzec człowieka przed najgroźniejszymi postaciami raka: płuc,
żołądka, jelit, przełyku, trzustki, wątroby, gruczołu sutkowego, prostaty, skóry. Polifenole hamują związki odpowiedzialne za powstawanie zmian nowotworowych"
Czystek jest stosowany przez niemieckich leśników w profilaktyce przeciw kleszczowej. Podawany jest także zwierzętom domowym.

______________________________________________________________________________________________________

Telewizja niemiecka wyemitowała program, w którym wypowiada sie mężczyzna ugryziony przez kleszcza zarażonego boreliozą.

Przed 2 latami brał środki przeciwbólowe i był skazany na pomoc żony przy normalnych codziennych czynnościach. Miał problemy z poruszaniem kończynami, stawami, wykonaniem normalnego telefonu.
Dziś czuje sie wyraźnie lepiej, a to poprawiło sie od momentu gdy zaczął pic herbatę z Cistus Incanus. 3 miesiące temu dowiedział się o tych cudownych ziołach, które mogą wzmocnić system
immunologiczny oraz pomóc w leczeniu boreliozy.

Informacje o produkcie

Roślina rośnie w krajach o gorącym klimacie, przede wszystkim w Grecji i Wyspach Karaibskich, gdzie znana była ze swoich właściwości uzdrawiających juz przed narodzeniem Chrystusa. W liściach
zawarta jest bardzo duża ilość wartościowych polifenoli.

Na Uniwersytecie w Lipsku prowadzone są badania, dlaczego Cistus Incanus działa tak skutecznie przeciw boreliozie.
Otóż wysoka zawartość polifenoli, wiele olejków eterycznych i specjalne żywice to główne składniki tej rośliny.
Pojedyncze te składniki są wszystkim znane, jednak ich połączenie może mieć niezwykle działanie.
Naukowcy twierdzą: borelioza wywoływana jest przez przenoszone przez kleszcza spiralne bakterie, które pozostają w ciele człowieka (zwierzęcia). Jednak przy obecności Cistus Incanus zostają przez
niego oklejone i poprzez to unieszkodliwione.

Istnieje wiele gatunków czystka, jednak Cistus Incanus jest najbardziej znany ze swojej skuteczności.
Działa przeciwbólowo, przeciwgrypowo.
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Chroni przed przeziębieniami, infekcjami. Jest udowodnione naukowo, że działa antywirusowo.

Jako herbata- cała roślina jest zbierana, a następnie suszona. Herbata może powodować lekkie uczucie suchości w ustach poprze składniki antywirusowe.
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Nie tylko chroni przed wirusami, lecz usuwa również (wyprowadza) metale ciężkie. Ma zbawienny wpływ na skórę- działa na łupież, zapalenia skórne. Próby wykonane na palaczach dowiodły, że
zanieczyszczenia wywołane kadmem w organizmie obniżyły się. Nie udowodniono, ze szkodzi! Nie posiada skutków ubocznych. Potencjalnie działa przeciw ptasiej i świńskiej grypie.
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Dr. Georgeos Pandalis od lat pracuje w swojej firmie "Dr Pandale" nad ekstraktem Cistusrose. Twierdzi, ze przede wszystkim zawiera bardzo. dużą ilość polifenoli. Skutki uboczne nie są mu znane. Jego
firma zbiera roślinę w Grecji, a potem w Niemczech w Saksonii jest przetwarzana na ekstrakt. Dr. Pandalis twierdzi, że czystek może działać również jako środek zapobiegający epidemii grypy, m.in. H5N1.
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_____________________________________________________________________________________________________

W 1999 r. w Instytucie Friedrich - Loeffler w Tubingen (Niemcy) zostało zbadane, czy czysty środek roślinny/zielarski może tak działać?
Podczas badania naukowego zostało zbadane 100 tys. do 400 tys. wirusów, które wydziela człowiek podczas kichania. Badanie zostało wielokrotnie powtórzone. .
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Podczas badania wykorzystano 2 próbki, z których jedna zawierała ekstrakt z Cistus Incanus.
Udowodniono, ze próbka zawierająca ekstrakt miała bardzo zredukowaną ilość wirusów. Potwierdzają to również badania naukowe z Munster, że czystek powoduje rozmnażanie komórek
przeciwgrypowych.

Cistus Incanus należy do najstarszych roślin "ziołowych", które mają udokumentowane działanie. Nie ma zagrożenia przedawkowania!
Działa przeciwstarzeniowo, ma pozytywne działanie na florę bakteryjna, wypłukuje toksyny i metale ciężkie, zwiększa gęstość kości.
Ma pozytywne działanie przy: artroza, rak żołądka, rak szyjki macicy, bronchitis, grypa, biegunka, bóle głowy, osteroarhitis, neurodermis.
Może być środkiem konkurencyjnym do powszechnie znanych Tamiflu i Relenza.
Powoduje redukcje kadmu u palaczy poprzez łączenie sie metali z CI.
Działa również przeciw grzybom candida, escherichia coli, bakterie gran dodatnie i gram ujemne, gronkowiec złocisty oraz helicobacter.

Sporadyczne stosowanie nie przynosi wymiernych korzyści. Należy stosować przez minimum 4 tygodnie, wtedy możemy zaobserwować efekty.
Działanie tej rośliny nie było od lat powszechnie znane, jednak od 10 lat staje się coraz bardziej popularna.

CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Niepozorny czystek - artykuł.

Znajomość leczniczych właściwości czystka sięga IV w. p.n.e.
Inspiracje dla wielu współczesnych preparatów leczniczych i kosmetycznych często mają swoje korzenie w tysiącach lat tradycji stosowania niektórych surowców roślinnych – jak chociażby niepozornego
czystka (Cistus ladaniferus L.).
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Mało która roślina może poszczycić się tak ugruntowanym miejscem w historii, jak właśnie czystek. Pojawia się w licznych podaniach i tradycyjnych recepturach, często przybierając inne nazwy, jako
ingredient o niecodziennych właściwościach. W Andaluzji z powodu purpurowego zabarwienia podstawy każdego z pięciu białych płatków jego kwiatów zwykło się go nazywać łzami Chrystusa. Znajomość
leczniczych właściwości czystka sięga IV w. p.n.e., kiedy na Bliskim Wschodzie, w północnej części Afryki, na Wyspach Kanaryjskich oraz wybrzeżach Morza Śródziemnego stosowany był w postaci naparu,
który miał poprawiać nastrój, dodawać odwagi i zwiększać odporność. Obecnie herbata z czystka pomaga w zwalczaniu pierwszych objawów przeziębienia i podnoszeniu odporności.
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Olejek biblijny

Najbardziej znanym i cenionym produktem otrzymywanym z czystka był jednak zawsze olejek eteryczny. Już w starożytności wykorzystywano go do leczenia trudno gojących się ran, a wzmianka o nim
pojawia się w Piśmie Świętym. Można go tam odnaleźć jako ladanum (z jęz. hebrajskiego) bądź też „Rose of Sharon” – jeden z 12 olejków biblijnych. Jego otrzymywanie nie było łatwe, dlatego uchodził za
jeden z najcenniejszych ingredientów tamtych czasów. Wymagało to bowiem wydobywania z czystka labdanum – brązowej i kleistej żywicy pozyskiwanej przez nacinanie młodej łodygi i liści – a następnie
jej destylację z parą wodną. Samo labdanum wykorzystywane było również w obrzędach religijnych; spalane wytwarzało pachnący dym o silnych właściwościach aseptycznych. Olejek otrzymywany z
labdanum do tej pory jest niezwykle cenionym składnikiem wielu perfum i niezastąpionym elementem większości orientalnych mieszanek, w tym przede wszystkim szyprowych. Charakteryzuje się on
balsamiczno-ambrowym zapachem z nutą skórzaną.
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Niezwykłymi właściwościami czystka zainteresowano się w XX w., gdy postęp technologiczny pozwolił na dokładne zbadanie zawartości jego poszczególnych składników. Dzięki temu odkryto, że lecznicze
działanie czystka związane jest z zaskakująco wysoką zawartością polifenoli. Wykazują one wiele korzystnych właściwości, wśród których najważniejsze to działanie podnoszące odporność na infekcje
bakteryjne i wirusowe oraz wzmacniające naczynia krwionośne. Nie bez znaczenia pozostają też ich właściwości przeciwutleniające, które redukują ilość wolnych rodników w organizmie, opóźniają
procesy starzenia oraz zapobiegają mutacjom komórek będącym przyczyną nowotworów. Odkryto również, że polifenole zawarte w czystku poprawiają kondycję skóry przez obniżanie aktywności
kolagenazy – enzymu odpowiedzialnego za rozkład kolagenu.
Regeneracja skóry
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Dopiero niedawne odkrycia pozwoliły zrozumieć mechanizm działania czystka w leczeniu trudno gojących się ran. Otóż unikalny skład olejku eterycznego z czystka stymuluje syntezę naturalnie obecnych
w skórze lipidów. Pobudza również działanie mitochondriów będących centrum energetycznym komórek, pozwalając na ich szybszą odbudowę i przywrócenie oryginalnej struktury. Obecne w olejku
składniki hamują też czynniki zapalne oraz działają odkażająco. Pod tym względem najlepsze właściwości wykazuje olejek eteryczny uzyskiwany w procesie destylacji czystka. Doskonałe wyniki badań
właściwości tej niepozornej rośliny sprawiają, że rośnie zainteresowanie preparatami wykorzystującymi składniki z niej otrzymywane.
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Zródło: www.farmacjaija.pl
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mgr farm. Łukasz Waligórski

Dostępne opcje CZYSTEK - HERBATA
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Informacje o produkcie
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» Opakowanie: 100 g, 200 g (+17,56 zł), 300 g (+35,12 zł).
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