
DAWKOWANIE mieszanki olejków eterycznych Na Candidę

Przerost grzybów Candidą to bardzo duży problem naszych czasów. Słaba odporność, dużo ukrytego cukru i zalegające na
ściankach jelita złogi które są pożywką na grzybów.

Grzybica skóry czy AZS, grzybica paznokci, grzybica jamy ustnej czyli pleśniawki – to wszystko są tylko lub aż oznaki grzybicy i
swoje podłoże ma w przewodzie pokarmowym. 

Zestaw na Candidę pozwoli  Ci utrzymać  grzybicę w ryzach,  ale uwaga niestety,  jeżeli zaczniesz karmić organizm dużą ilością
glutenu i cukru – grzybica wróci. 

Dlatego też, kluczowym elementem TEJ kuracji jest dieta. Bez cukru, bez glutenu, bez droższy i bez nabiału. I nawodnienie WODĄ!

Nawadnianie pomaga organizmowi wyprowadzić toksyny i dzięki niemu cała kuracja przejdzie lżej a efekty będą lepsze.
 
Najlepszym olejem jadalnym do rozcieńczania będzie albo lniany albo czarnuszka (ale ona sama w sobie ma nie najlepszy smak –
można ja zmieszać np. z syropem malinowym i sokiem z cytryny jest wtedy ciut lepiej) ale każdy się nada.

Generalnie w przemycaniu dzieciom olejków wszystkie chwyty są dozwolone i w efekcie nie ma większego znaczenia z czym ten
olejek dasz, ważne by znalazł się w ciele dziecka.

A po skończeniu kuracji warto przedłużyć stosowanie probiotyku o kilka dni przedłużyć dla wzmocnienia odporności, (probiotyki są
słodkie, dzieci je lubią)

Kuracja oczyszczająca powinna trwać minimum 7 dni - dobrze jak trwa ok 30stu dni.

1. Ta kuracja może być łączona z produktem o nazwie Parakiller (odrobaczanie) i Enzymami które wspomagają usuwanie toksyn i
pomagają w jak najlepszym przejściu kuracji.

Olejki i probiotyki bierze się przez cały okres kuracji.

Polecam aby olejki i zioła wprowadzać STOPNIOWO. To znaczy, że każdego kolejnego dnia przyjmujemy nowy preparat. Np –
poniedziałek  bierzemy tylko  olejek  na  odrobaczanie.  Wtorek  tylko  olejek  na  candide.  Środa  tylko  probiotyki.  Czwartek  tylko
Parakillera. Piątek tylko enzymy. Bo jeżeli jesteśmy uczuleni na któryś z preparatów w ten sposób będziemy wiedzieli na który. I po
5 dniach możemy połączyć je i zacząć kuracje wg rozpiski:
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Dzieci poniżej
roczku

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

Olejek na Odrobaczanie
(10ml)

DO SNIADANIA – 1 kropelka rozcieńczonego
---------------------------------------------------
Wlej pół buteleczki do 2x większej ilości oleju jadalnego
(np. słoik).

1 kropelkę z tak rozcieńczonego roztworu mieszamy z 
łyżeczką oleju jadalnego i wtedy można dodać miodu 
lub dajemy z jedzeniem.

DO SNIADANIA

1 kropelkę mieszamy z łyżeczką 
oleju jadalnego i wtedy można dodać
miodu lub dodajemy to do jedzenia.

DO SNIADANIA

2 kropelki mieszamy z łyżeczką oleju 
jadalnego i wtedy można zjeść, dodać
miodu lub dodajemy to do jedzenia.

DO SNIADANIA

3 kropelki mieszamy z łyżeczką 
oleju jadalnego i wtedy można 
zjeść, dodać miodu lub dodajemy to
do jedzenia.

Olejek na Candidę 
(10ml)

DO OBIADU – 1 kropelka rozcieńczonego
---------------------------------------------------
Wlej pół buteleczki do 2x większej ilości oleju jadalnego
(np. słoik).

1 kropelkę z tak rozcieńczonego roztworu mieszamy z 
łyżeczką oleju jadalnego i wtedy można dodać miodu 
lub dajemy z jedzeniem.

DO OBIADU

1 kropelkę mieszamy z łyżeczką 
oleju jadalnego i wtedy można dodać
miodu lub dodajemy to do jedzenia.

DO OBIADU

2 kropelki mieszamy z łyżeczką oleju 
jadalnego i wtedy można zjeść, dodać
miodu lub dodajemy to do jedzenia.

DO OBIADU

3 kropelki mieszamy z łyżeczką 
oleju jadalnego i wtedy można 
zjeść, dodać miodu lub dodajemy to
do jedzenia.

Probiotyki 3 
opakowania po 10 szt 
(30 szt)

1/3 kapsułki do porannej wody lub do kolacji PRZED ŚNIADANIEM
DO KOLACJI
1/2 kapsułki do porannej wody i do 
kolacji

PRZED ŚNIADANIEM

1 kapsułka do porannej wody 

PRZED ŚNIADANIEM

1 kapsułka

(Jeżeli masz 
Parakillera)
Parakiller 

1x 1/3 kapsułki – podczas posiłków 2X 1/3 kapsułki – podczas posiłków 2X ½ kapsułki – podczas posiłków 2x1 kapsułka– podczas posiłków

(Jeżeli masz Enzymy)
Enzymy 

1/2 kaps przed posiłkiem 2x 1/2 kaps przed posiłkiem 2x1 kaps przed posiłkiem (dobrze 
rozgryźć i popić wodą)

3x1 kaps przed posiłkiem (dobrze 
rozgryźć i popić wodą)
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