
Pasożyty Grzybice

//       

Preparaty przeciw pasożytom
Para farm
Antipa-rasitis
Nowy polski preparat
Para Herbs Plus
i najnowszy w kapsułkach 
Para Herbs
Pestki z dyni

to od wieków stosowany środek przeciwpasożytniczy. 
I oczywiście działający przeciw
pasożytom i przeciw grzybicy
Candimis
Olej z pestek dyni
to nie tylko stary środek przeciw pasożytom,
ale również doskonały olej do wszelkich potraw.
Nawet jako dodatek do serników.
Więcej dowiesz się klikając
Olej z pestek dyni

  

Pasożyty ukradkiem zasiedlają i kolonizują organizm człowieka. Rozwijają się we krwi i
naczyniach, powodując tym samym powstanie chorób sercowo - naczyniowych.
Zasiedlają wybrany organizm zanieczyszczony żużlem i budują w nim kolonię -
opuchliznę. Pasożyty przedziurawiają i zakorkowują naczynia dając przy tym podstawy
do zawału. W ten sposób choroby sercowo naczyniowe, rak, AIDS, cukrzyca, skleroza,
zawał i inne główne schorzenia cywilizacyjne są konsekwencją rozwoju pasożytów w
organizmie człowieka.
"Życie bez pasożytów" G. Małachow

  

W ciągu tysięcy lat pasożyty doskonale przystosowały się do życia w człowieku.
 Organizm nie zawsze potrafi je rozpoznać i zwalczyć.
 Pomóż mu!

  

Mieszkańców Zielonej Góry i okolic
Zapraszamy 
do naszego sklepu

 1 / 5

http://www.sklep-naturalna-medycyna.com.pl/oczyszczanie-organizmu/359-para-farm-przeciw-pasozytom-ziola-na-robaki.html
http://www.sklep-naturalna-medycyna.com.pl/podnoszace-odpornosc/1229-fin-antipa-rasitis-ba-ekstrakt-z-lupin-czarnego-orzecha-przeciw-pasozytom-antipa-rasitis.html
http://www.sklep-naturalna-medycyna.com.pl/oczyszczanie-organizmu/2291-para-herbs-plus.html
http://www.sklep-naturalna-medycyna.com.pl/oczyszczanie-organizmu/2401-para-herbs-w-kapsulkach-suplement-diety-stop-pasozytom.html
http://www.sklep-naturalna-medycyna.com.pl/oczyszczanie-organizmu/2401-para-herbs-w-kapsulkach-suplement-diety-stop-pasozytom.html
http://www.sklep-naturalna-medycyna.com.pl/oczyszczanie-organizmu/927-fin-candimis-zawiera-olejek-z-oregano-karwakrol-dziala-przeciwgrzybiczo-oczyszcza-organizm.html
http://www.sklep-naturalna-medycyna.com.pl/oleje-zdowotne/532-olej-z-nasion-dyni-olej-z-pestek-dyni-zrodlo-cynku.html
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Wszystkich zapraszamy do  sklepu internetowego
www.sklep-naturalna-medycyna.com.pl

  

Pasożyt
Organizm cudzożywny, który wykorzystuje stale lub okresowo organizm żywiciela jako
źródło pożywienia i środowisko życia.
Pasożytnictwo to oddziaływanie antagonistyczne między organizmami, które przynosi
korzyść jedynie pasożytowi.
Żywicielowi, zwanemu czasem gospodarzem, związek ten przynosi wyłącznie szkody
- straty substancji odżywczych, destrukcja tkanek, zatrucie produktami przemiany
materii pasożyta itp. 
Pasożyt może doprowadzić organizm żywiciela do wyniszczenia, a nawet śmierci. http://pl
.wikipedia.org/wiki/Pasożyty

Głównym zagrożeniem  zdrowotnym dla  ludzi jest  stale wzrastający poziom zakażeń
grzybicami i pasożytami,  co w  rezultacie prowadzi do alergii i innych długotrwałych
dolegliwości.

Z punktu widzenia wielu naukowców, a w szczególności biologów i lekarzy, 
trzecie tysiąclecie uważane jest za plagę grzybic, pasożytów i alergii.

Dzisiejsza medycyna nie zawsze zauważa tego typu zagrożenia, w związku z
niewystarczającą diagnostyką, która często nie potrafi wykryć   dużych pasożytów, w
związku z tym ma problem z ustaleniem diagnozy, a   już zupełnie jest bezradna  w
przypadku maleńkich jednokomórkowców. Są   one jednak problemem większości ludzi. 

  

Wygląda na to że Klasyczna Medycyna chyba chce być zupełnie bezradna. 
Lepiej za ciężkie pieniądze długo leczyć choroby, niż tanio zlikwidować robaki.

  

Niektóre   statystyki podają, że w Polsce inwazja owsików sięga 95% ludności,  
włosogłówki 80%, glisty 50%, zakażenie lambliami już u niemowląt   dochodzi do 80 %.
Zakażenie grzybami trudno jest ustalić ponieważ   dolegliwości przez nie powodowane
ciągną się przez całe lata i mogą być   błędnie diagnozowane.
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http://www.sklep-naturalna-medycyna.com.pl/search?controller=search&amp;orderby=position&amp;orderway=desc&amp;search_query=przeciw+paso%C5%BCytom&amp;submit_search=Szukaj
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W związku z tym że pasożyty i grzyby skutecznie pomagają koncernom od zDROWIA
produkującym leki w zdobyciu Wiecznych Klientów nikt specjalnie nie przejmuje się, tą
plagą która jest przyczyną 14 milionów śmiertelnych przypadków rocznie w skali całego
świata. To jest 25% ogólnego wskaźnika śmiertelności! Co czwarta
śmierć jest spowodowana pasożytami i grzybami! Choroby
pasożytnicze, biorąc pod uwagę ilość chorych, znajdują się na czwartym miejscu po
chorobach sercowo-naczyniowych, nowotworach i udarze.

Na zdrowy rozum to chyba powinno być tak, że lekarz każdego chorego najpierw kieruje
na badanie i kurację przeciw pasożytom. Ale współczesna oficjalna medycyna - nie tylko
polska - ma niewiele wspólnego ze zdrowym rozumem. Przecież nie chodzi o to by
wyleczyć. Oni chcą leczyć, leczyć i leczyć. Ich hasło - chemia jest dobra na wszystko!

Szpitale i przychodnie są bogato zaopatrzone pod względem technicznym i
laboratoryjnym, ale nie mają aparatu i specjalisty do szybkiego wykrywania pasożytów i
wczesnego diagnozowania wielu chorób. Czyli badanie Voll'a, inaczej Metoda EAV,
jeszcze inaczej Ektroakupunktura według Voll'a to terra incognita dla większości lekarzy.

 Badanie  metodą Volla umożliwia wykrycie różnych grzybów drożdżyc i pasożytów w 
naszym organizmie. Ale dla oficjalnej medycyny metoda Voll'a ma jedną ogromną wadę -
jest tania i do diagnozowania nie potrzeba setek odczynników. 
Więcej w rozdziale Badanie metodą Voll'a - wkrótce. 

Jest wiele sposobów walki z pasożytami, grzybami i drożdżycami.
Od najprostszych ludowych - znanych od wieków, a zapomnianych, lub zagłuszonych
przez telewizyjne reklamy i "światłe" artykuły w popularnych magazynach, do
najnowszych - technicznie wyrafinowanych metod pozwalających wytłuc wszystko.

Jak zwykle w przyrodzie najlepszy jest złoty środek.
Jeżeli mamy psa czy kota to nie ma co liczyć, że nie będziemy mieli ani jednego
pasożyta. Zawsze coś się znajdzie.
Jeżeli wytłuczemy wszystko - zrobimy miejsce dla następnych "lokatorów" którzy
natychmiast zadbają o to byśmy mieli Bogate Życie Wewnętrzne.

Czyli metoda postępowania powinna być taka. Pozbyć się groźnych dla zdrowia
pasożytów i grzybów, a potem dbać o odpowiednie odżywianie które utrzymywać będzie
nasz organizm w równowadze tak by nie stwarzać warunków do rozwoju  lokatorów. 

Dlatego ważna jest codzienna profilaktyka.
Myj ręce i nie tylko. Dokładnie myj owoce i jarzyny przed zjedzeniem.
Używaj na co dzień przypraw i warzyw o których wiesz, że mają działanie
przeciwpasożytnicze.
Ubrania, bieliznę i pościel susz na słońcu a nie w mokrej zagrzybionej pralni, czy
suszarni.
Bez względu na jakiej jesteś diecie, czy systemie żywienia, używaj Olej lniany i inne oleje
na zimno tłoczone, które kupisz Tutaj &gt;&gt;&gt;
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http://www.sklep-naturalna-medycyna.com.pl/24_zloto-polskie
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Tu również kupisz Olej z pestek dyni na zimno tłoczony, który podobnie jak pestki z dyni
jest doskonałym środkiem przeciwpasożytniczym.

  Rosyjski film 
 "Pasożyty"
 z polskim tłumaczeniem.

Uwaga!
Film ten szokuje większość ludzi.
Osobom wrażliwym i dzieciom do 16 roku życia
nie zaleca się oglądania filmu.  
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