
Dawkowanie zestawu Pierwsze oczyszczanie z Probiotykiem Intymna Pro Uro i Herbatą na Odporność

Zestaw jest pomyślany na 7 dni kuracji oczyszczającej i na 7 dni wzmacniania. Ważne jest jednak przygotowanie do niej przez picie
wody. TO bardzo ważne.

WAŻNE Uwagi ogólne: Parę dni przed kuracją skupiamy się na odpowiednim nawodnieniu (informacje niżej). W trakcie kuracji oczyszczającej
staramy się o bardziej lekkostrawnę dieta. Kuracji nie zaczynać tuż po antybiotykoterapii czy w czasie choroby. Odczekać około dwa tygodnie,
aż organizm wróci do siebie po infekcji, a my się trochę wzmocnimy. Gdy już przyzwyczaimy organizm do naszej mieszanki, można je brać
także jako „lek” na infekcje. Sprawdzone. Działa. ;)

Najlepiej zaczynać suplementację w niedzielę czy poniedziałek, żeby łatwo było można się zorientować który dzień kuracji mamy obecnie.

Etap świadomego nawadniania: 4 dni (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek)

Picie wody: W trakcie programu pijemy minimum 1,5 litra wody z cytryną/z szczyptą soli. NA CZCZO. Pijemy wodę, tak aby uzyskać 30ml na
kilogram wagi ciała. Przykładowo, jeśli osoba waży 56kg, znaczy to, że dobrze aby piła 30mlx56=1680ml czyli 1,68litra wody. Wodę pijemy na
czczo (po wstaniu) oraz przed posiłkiem (ok. 30 minut) lub między posiłkami (nie bezpośrednio po posiłku). A po posiłku z białkiem
zwierzęcym trzeba odczekać minimum ok. 1 godzin). Jeśli bardzo musimy popić jedzenie, to zróbmy to biorąc tylko łyczek wody. Picie „po”
posiłku lub „w trakcie” zaburza trawienie i przyczynia się do zasiedlania organizmu przez pasożyty.

Etap właściwej kuracji: Wprowadzenie suplementu Pierwsze oczyszczanie dla osoby dorosłej:

5 dzień (piątek) po ¼ łyżeczki 2 razy dziennie,

6 dzień (sobota) po ½ łyżeczki 2 razy dziennie,

7 dzień (niedziela) ¾ łyżeczki 2 razy dziennie,

8 dzień (poniedziałek) 1 łyżeczka 2 razy dziennie. W kolejne 3 dni utrzymujemy to dawkowanie do skończenia opakowania.

Równolegle stosujemy probiotyki. Zaczynamy je brać w momencie wprowadzania Pierwszego oczyszczania i kontynuujemy po zakończonej
kuracji. Osoba dorosła powinna przyjmować 2 razy dziennie.

Etap wzmacniania:

Kontunuujemy branie probiotyków (do skończenia opakowania) oraz wprowadzamy Herbatkę wzmacniającą odporność. Warto ją wzbogacić
goździkami, kawałkami imbiru, czy innymi rozgrzewającymi przyprawami, szczególnie, jeśli przeprowadzamy detox zimą.



Ból głowy

Gdyby zdarzyło się uczucie mdłości, BÓL GŁOWY lub biegunka wtedy trzeba: - spożyć mielone i napęczniałe w ciepłej wodzie zmielone siemię
lniane. Można też zastosować węgiel aktywowany.

Najlepszą metodą na ból głowy jest Hydro Moc. Bierzemy 2 kapsułki i wysypujemy ich zawartość do szklanki ciepłej wody. Ból głowy przejdzie
do 15 minut. Ten suplement dodaje energii i przeciwdziała senności, która może wystąpić w czasie brania ziół odrobaczających.

Uczucie słabości

Gdyby zdarzyło się uczucie słabości można: - łyżeczkę naturalnego miodu włożyć pod język i bardzo stopniowo ją rozpuszczać. Zjeść jabłko
ugotowane na parze.

Przeczytaj jakie właściwości mają substancje, jakie będziesz spożywać zawarte na kolejnych kartach niniejszego dawkowania. Znajdziesz tam
też dawkowanie dla dzieci. :)

Herbatę stosujemy po skończeniu opakowania Pierwszego oczyszczania. Dwa razy dziennie zaparzać jedną saszetkę. Można przygotowywać
ją według przepisu z bloga: https://zielonydetox.superoczyszczanie.pl/2021/02/25/herbatka-rozgrzewajaca-🧡-na-zimowy-czas/

Oczyszczanie dzieci:

jeśli chcemy zestawem zadziałać na dziecko, postępujemy analogicznie, ale według dawkowań przedstawionych w szczegółowych tabelach
poniżej. Wprowadzamy preparaty stopniowo i zaczynamy od mniejszych dawek niż są podane w tabelkach jako dawkowanie docelowe
(szczegóły ciut niżej)

https://zielonydetox.superoczyszczanie.pl/2021/02/25/herbatka-rozgrzewajaca-


DAWKOWANIE Pierwsze oczyszczanie

O matko i córko... co to jest za produkt!

Połączenie naszej kurkumy i właściwości babki płesznik robi z naszym ciałem takie cuda...

Podawanie proszku – można go przemycać na każdy sposób czy to z posiłkiem czy pomiędzy – bardzo
polecam zostawić w wodzie na kilka godzin i jeść jako kisiel analogicznie do ziół na jelita – uwaga
kurkuma dość brudzi ;) ale cóż... jak to mówią coś za coś.

Ta mieszanka działa na Candidę,Pasożyty (w całym ciele nie tylko te w przewodzie pokarmowym),na stymulację odporności,
infekcje (jak nasza kurkuma – a jeszcze lepiej bo dba o jelita podczas infekcji to suuuuuper ważne!), poprawę trawienia.
Saszetka wystarczy na 5 dni kuracji oczyszczającej dla 1 dorosłej osoby.

Pierwsze
oczyszczani
e

Kobiety w
ciąży i dzieci
poniżej roczku

Dzieci 1-2 lata Dzieci 3- 5 lat Dzieci 6- 8 lat Dzieci 9-12 lat Dzieci 13+ i DOROŚLI

Profilaktycz
nie

- 2X1/4 łyżeczki od
herbaty

2X1/3 łyżeczki od
herbaty

2X1/2 łyżeczki od herbaty 1 łyżeczka od
herbaty

2x1 łyżeczka od herbaty

Czas
choroby

- 3X1/4 łyżeczki od
herbaty plus pau
darco lub kurkuma

3X1/3 łyżeczki od
herbaty plus pau
darco lub
kurkuma

3X1/2 łyżeczki od herbaty
plus pau darco lub
kurkuma

4X1/2 łyżeczki od
herbaty plus pau
darco lub kurkuma

3X1 łyżeczka od herbaty
plus pau darco lub
kurkuma

kontakt:
kontakt@zielonydetox.pl inne dawkowania: https://zielonydetox.pl/dawkowania-i-sposob-uzycia/
artykuł: https://zielonydetox.superoczyszczanie.pl/2021/02/02/jelitowki-a-moze-po-prostu-pierwsze-oczyszczanie/

mailto:kontakt@zielonydetox.pl
https://zielonydetox.pl/dawkowania-i-sposob-uzycia/
https://zielonydetox.superoczyszczanie.pl/2021/02/02/jelitowki-a-moze-po-prostu-pierwsze-oczyszczanie/


DAWKOWANIE Intymna ProUro

Niech nazwa Cię nie zmyli Intymna Pro Uro to nie tylko probiotyk dla osób
borykających się z infekcjami intymnymi, czy zapaleniami pęcherza. To fantastyczne
uzupełnienie niezbędnej flory bakteryjnej w czasie oczyszczania (odrobaczania).
Opakowanie wystarczy na 7 dni kuracji oczyszczającej (profilaktycznej): w trakcie
spożywania “Pierwszego oczyszczania” oraz 3 dni po niej.

ten probiotyk to też genialna profilaktyka i leczenie problemów intymnych grzybiczych
oraz infekcji układu moczowego.

Mogą ją stosować zarówno kobiety, jak i mężczyźni, a także dzieci.

DAWKOWANIE

Stosujemy do
ustnie ale
można też
wkładać do
pochwy jak
tampon

Dzieci poniżej
roczku

Dzieci 1-2 lata

można otworzyć i rozrobić
do postaci syropu i podać
na łyżeczce czy wymieszać
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

najlepiej wszystkie kapsułki
otwierać i ich zawartość
wysypywać i mieszać z woda,
piciem lub jedzeniem.

Dzieci 13+ i
DOROŚLI
najlepiej wszystkie
kapsułki rozgryzać
w buzi z łyczkiem
wody.

Profilaktyczni
e

- 1X1/2 2x1/2 3x1/2 2x1

Przy
infekcjach,
pieczeniu,
swędzeniu,
suchości itp.

Jeżeli jest duży
problem z infekcją
można odrobinkę z
kapsułki odsypać i
podać

2x1/2 3x1/2 4x1/2 4x1

więcej infomacji o produkcie: https://zielonydetox.superoczyszczanie.pl/2021/08/05/infekcje-intymne-u-kobiet-jak-im-zapobiegac/

https://zielonydetox.superoczyszczanie.pl/2021/08/05/infekcje-intymne-u-kobiet-jak-im-zapobiegac/

