
DAWKOWANIE Zestawu Odrobaczanie Must Have

Gratuluję! Świetnie wybrałaś. Połączenie:

1. Zdrowe Jelita
2. Kurkuma
3. Parafight

Zadziała na wszystkie infekcje pasożytnicze w Twoim organizmie (grzyby, bakterie, wirusy. Zdrowe jelita pomogą 
jeżeli jest problem z nadżerkami czy polipami a także rozmiękczą złogi jelitowe.  Mieszanka na jelita 
przyczynia się do minimalizacji procesów gnilnych i fermentacyjnych dzięki czemu lepiej trawimy i
wchłaniamy substancje odżywcze z pokarmu.

Kurkuma jest przeciwzapalna i mocno przeciwgrzybiczna. Tam gdzie jest pasożyt tam zawsze jest też stan zapalny. 
Kurkuma poprawia czynność jelit, a tym samym zapewnia formowanie miękkiego stolca. Łagodzi podrażnienia i 
stany zapalne błon śluzowych, przyspieszając ich gojenie. 

Parafight to mieszanka działająca na pasożyty. Co jest w środku?

1.  Wyciąg z owocni i liści orzecha czarnego – źródło garbników, kwasów organicznych, kumaryn, glikozydów, 
flawonoidów, olejku eterycznego, witamin C, B1 i P, soli mineralnych, a co najważniejsze, juglonu, którego 
zawartość w owocni jest znacznie większa niż w liściach i innych częściach rośliny. Juglon aktywnie wspomaga 
leki hamujące działanie bakterii chorobotwórczych, drożdży z rodzaju Candida. 

2. Korzeń goryczki wielkolistnej okazał się skutecznym naturalnym środkiem wspomagającym działanie leków 
przeciwko robakom pasożytniczym. Zawarta w roślinie gencjopikryna jest w stanie wspomóc zablokowanie 
działania jednego z najbardziej niebezpiecznych pasożytów Toxosara canis w jego wczesnym stadium rozwoju, 
który prowadzi do zmian w płucach, wątrobie, oczach, często wywołującego zapalenie błony śluzowej żołądka i 
silne alergie.

3. Tymianek pospolity - źródło tymolu, który jest także skuteczny w walce przeciwko pasożytom egzotycznym - 
nicieniom oraz pasożytującej w jelicie grubym zwierząt domowych włosogłosówki. 

4. Szałwia czerwonokorzeniowa oraz lebiodka pospolita uzupełniają składniki o działaniu przeciwrobaczym we 
właściwości rozkurczowe i ściągające. 

A to tylko część związków które działają w Parafight, Zdrowym Jelicie i Kurkumie ;) Bierzemy wg dawkowania aż 
do wyczerpania produktu! Potem wchodzimy w etap wzmacniania :)

Joanna Manikowska
http://zielonydetox.superoczyszczanie.pl
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Odrobaczanie Must
Have

Dzieci 
poniżej 
roczku

Dzieci 1-2 lata Dzieci 3- 7 lat Dzieci 8-12 lat Dzieci 13+ i DOROŚLI

Zdrowe Jelita

Możemy przygotować razem
tzn. na noc zalewamy kilka
łyżeczek mieszanki na jelita

woda, i rano dodajemy ciepłej
wody i do śniadania zjadamy

nasze porcje

Ok pół łyżeczki (w wodzie 
zawsze)

1 łyżeczka (w wodzie
zawsze)

1,5 łyżeczki (w wodzie 
zawsze)

2 łyżeczki (w wodzie zawsze)

1 kaps dziennie – rozłożyć na 
posiłki

2x1 z posiłkami 
(najlepiej rozgryzać 
lub dodać do jedzenia
ale można też 
połknąć)

3x1 z posiłkami 
(najlepiej rozgryzać lub
dodać do jedzenia ale 
można też połknąć)

3x2 z posiłkami (najlepiej rozgryzać lub dodać
do jedzenia ale można też połknąć)

Kurkuma

1x0.5 z posiłami (można wysypać i 
zmieszać z miodem, syropem lub 
odrobinką jedznia – uwaga jest 
gorzkie

3x0.5 z posiłami 
(można wysypać i 
zmieszać z miodem, 
syropem lub 
odrobinką jedznia – 
uwaga jest gorzkie

2x1 z posiłami 
(można wysypać i 
zmieszać z miodem, 
syropem lub 
odrobinką jedznia – 
uwaga jest gorzkie

3x1 z posiłami lub wysypujemy do wody i 
wypijamy ala herbatke ziołową pomiędzy 
posiłkami

Parafight

Woda z magicznym proszkiem 
lub woda z cytryną lub sama 
woda (dzieci)

2 kubeczki dziecięce 3 kubeczki dziecięce 3 normalne kubki 4 kubki (koniecznie ciepła!) woda

Enzymy (opcjonalnie) 2_x_0.5 2_x_1 3_x_1 3_x_2
Probiotyki (opcjonalnie) 1  2_x_1 2_x_1 3_x_1
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