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DAWKOWANIE Ziół „Hormony w równowadze” 

 

Podczas przyjmowania Hormonów w równowadze ważne jest by pić odpowiednią ilość 

płynów. Jakich płynów? Ciepłej wody z Coral Mine, H500 lub po prostu naparu imbirowego albo 

ciepłej wody z sokiem z cytryny. 

 

Opakowanie zawiera 50g, dziennie warto przyjmować pomiędzy 800-1000mg (czyli 0,8 a 1g). 

Łyżeczka do herbaty to ok 5 g więc dawkowanie podstawowe które polecam opiera się na 1/5 

łyżeczce do herbaty – 1 raz dziennie. 

 

Żeby była jasność: Jakoś tą mieszankę trzeba było nazwać, ale jej umiejętności daleko wykraczają 

poza obszar hormonów. Możesz ją stosować przy bakteryjnych i wirusowych infekcjach z 

ogromnym powodzeniem. Możesz jej używać by wzmocnić odporność. Jej spektrum zastosowań 

jest ogromne! 

 

Jeżeli jednak już coś się dzieje u Ciebie z systemem hormonalnym, wtedy możesz powoli i 

stopniowo zwiększać dawkowanie z 1 g raz dziennie na 1g trzy razy dziennie przyjmowany wraz z 

posiłkami. 

Withania somnifera = Ashwagandha = Witania ospała = żeń szeń indyjski = poprawia odporność, 

koncentrację i łagodzi skutki stresu, u mężczyzn wspomaga potencję        

 

Brodziuszka wiechowata = Andrographis paniculata = wspomaga podczas infekcji górnych dróg 

oddechowych, wyciąga z cukrzycy, pomaga na biegunki, wzmacnia przewlekle osłabiony organizm, 

a z ciekawostek działa na krętki Boreliozy, zarodźce Malarii, krętki Syfilisu        

 

Kadzidłowiec = Boswellia serrata = znana jest ze swoich przeciwrakowych właściwości, ma silne 

właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe oraz przeciwobrzękowe.  

 

PROFILAKTYCZNIE 

 

Hormony w 
równowadze 

Dzieci 
poniżej 
roczku   

Dzieci 1-2 lata można rozrobić 
z mlekiem modyfikowanym, podać 
na syrop na łyżeczce czy wysypać 
i podawać z sokiem jabłkowym 

Dzieci 3- 7 lat najlepiej 
wszystkie kapsułki otwierać i ich 
zawartość wysypywać i mieszać 
z woda, piciem lub jedzeniem. 

Dzieci 8-12 lat Dorośli 

Osoba która ma coś 
w nierównowadze 
(hormony, tarczyca 
itd.) 

- - 1x 1/5 łyżeczki do herbaty 
 

2x 1/5 łyżeczki do 
herbaty 
 

3x 1/5 łyżeczki do 
herbaty 
 

Doraźnie bo jest 
infekcja 

- 3x 1/5 łyżeczki do herbaty 
 

5x 1/5 łyżeczki do herbaty 
 

8x 1/5 łyżeczki do 
herbaty 
 

10x 1/5 łyżeczki 
do herbaty 
 

 


