
Zestaw Parakiller Dawkowanie

Uwagi ogólne: wprowadzamy preparaty stopniowo i zaczynamy od mniejszych dawek niż są podane w tabelkach jako dawkowanie docelowe. Parę dni przed
kuracją skupiamy się na odpowiednim nawodnieniu (informacje niżej), później wprowadzamy enzymy. Stosujemy odpowiednie nawadnianie oraz enzymy (jeśli
je mamy) przez cały okres odrobaczania  (aż skończą nam się kapsułki / olejki) ewentualnie przestrzegamy 21-30 dni. Wtedy też bardziej lekkostrawna dieta
(szczegóły niżej). Kuracji nie zaczynać po antybiotykoterapii czy w czasie choroby. Odczekać około 2 tygodnie aż organizm wróci do siebie po infekcji, a my
się trochę wzmocnimy. Gdy już przyzwyczaimy organizm do ziół, można je brać także jako "lek" na infekcje. Sprawdzone. Działa ;)

Parakiller
Mieszanka ziołowa na pasożyty łączy to co najskuteczniejsze czyli nasz ekstrakt z kurkumy, ekstrakt z
goździków, liści czarnego orzecha, oraz ekstrakt z tymianku.
To są mocne zioła.
Zioła te mają silne działanie PRZECIWGRZYBICZNE i przeciwpasożytnicze zapobiegają procesom gnilnym w
przewodzie pokarmowym.
Dodatkowo mieszanka jest wyposażona w zioło goryczki żółtej (wyciąg z korzenia) która pięknie działa na
wszelkie pasożyty wątrobowe (przywra) i wspomaga osoby z kamieniami w woreczku żółciowym.
Mieszanka jest jednocześnie bardzo bezpieczna dzięki obecności babki płesznik jako zioła osłonowego i
absorbującego toksyny a równocześnie wspomagającego ich wyprowadzanie.
Oprócz tego Parakiller ma działanie stymulujące odporność i pomagające zwalczyć infekcję. Świetnie się też
sprawdzi przy problemach z przewodem pokarmowym – jelitówkach czy wzdęciach.

Dawkowanie: Przez pierwsze 3 dni polecam to dawkowanie. Jeśli samopoczucie jest dobre mozna zwiekszyc
to co tu proponuje ale dopiero po 3 dniach. Jeżeli są bóle głowy czy inne oznaki oczyszczania – odstawić
preparat na 2 dni. Dużo pić ok litra wody z sokiem z 1 cytryny i dopiero po 2 dniach wrócić do polowy ostatniej
dawki..

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

profilaktycznie - 1 x 1/3 2 x 1/3 2 x 1 /2 3 x 1 /2 4 x 1 /2

Czas choroby,
przeziębienia - 3 x 1/3 5 x 1/3 4 x 1 /2 5 x 1 /2 6 x 1 /2

kontakt@zielonydetox.pl
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Na Odrobaczanie

Olejek na odrobaczanie możesz używać bardzo uniwersalnie na ból gardła, stany zapalne dziąseł, pleśniawki, początki przeziębienia,
zatkany nos i zatoki, przerost 3 migdała, powiększone migdałki.

Na odrobaczanie stosuj następujący schemat: min. 7 dni
1. Nawodnienie (woda z magicznym proszkiem ciepła 4 szklanki dziennie lub 4 szklanki dziennie wody z cytryną)
OBOWIĄZKOWO kolejne min. 7 dni

2. Enzymy Trawienne

3. Olejek na odrobaczanie + probiotyki kolejne min. 7 dni

4. Probiotyki + wzmacnianie (np. pau d'arco lub rozpuszczony pyłek pszczeli w wodzie lub suplement Wspomaganie Odporności)

U dzieci poniżej 3 roku nie powinien być stosowany ten olejek. Zamiennie rekomendujemy branie Para Killera u dzieci od roku do 3 lat.
Rozcieńczonym olejkiem można (i to zalecamy) smarować stópki dzieciom. To bezpieczny sposób działania olejków eterycznych,
które podziałają wzmacniająco na odporność oraz lekko odrobaczająco, ponieważ stopy są mocno ukrwione i substancje docierają
stamtąd łatwiej do innych części ciała..

Dzieci poniżej roczku dzieci 1-2 lata dzieci 3- 7 lat dzieci 8-12 lat dzieci 13+
i dorośli

Tutaj tylko smarowanie stópek w
rozcieńczeniu jak dla dzieci 3-7
lat

Najlepsza metoda to smarowanie
stópek w rozcieńczeniu jak dla
dzieci 3-7 lat. Skupic sie na
diecie, probiotykach i
nawadnianiu.
Można stosować wewnętrznie 1
kropelkę dziennie w
rozcieńczeniu jak dla dzieci 3-7.

Całą buteleczką wlewamy do
słoiczka z 100 ml ilością oleju
jadalnego (najlepiej olej lniany, z
czarnuszki lub dyniowy). 5
kropelek tak przygotowanej
mieszaniny bierzemy pipetą i
dajemy na łyżeczkę dżemu czy
miodu, mieszamy i dajemy
dziecku do ssania lub od razu
niech połknie 3x dziennie

Jeżeli dziecko jest wrażliwe na
smaki - rozcieńcz bardziej

1 kropelkę(lub 1 psik) dajemy na
łyżeczkę dżemu czy miodu,
mieszamy i dajemy dziecku do
ssania, lub od razu połykamy.

2x dziennie

Jeżeli dziecko jest wrażliwe na
smaki - rozcieńcz jak dla 3-7
latka

1 kropelkę dajemy na łyżkę
dżemu (konopnego, z czarnuszki
lub dyniowego), mieszamy i
ssiemy.

Lub od razu połykamy

Jak jest choroba, ból gardła, jak
coś się dzieje, możemy używać
jak najczęściej nieograniczoną
ilość razy bez rozcieńczania

kontakt@zielonydetox.pl
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Kąpiel przeciwpasożytnicza

Zastosować 7 dni po rozpoczęciu kuracji ParaKillerem lub Olejkiem ParaKiller Oil

1-12  godziny przed kąpielą nie wolno spożywać: cukrów

MIKSTURA DO SMAROWANIA ( podczas kąpieli )

- ½ słoika miodu sztucznego, ½ słoika miodu wielokwiatowego około 400g

- mąka pszenna w takiej ilości aby po wymieszaniu z miodem powstała konsystencja śmietany.

Sposób użycia: Zioła mieszamy, zalewamy 3 litrami wrzątku i pozostawiamy do zaparzenia
przez pół godziny. Następnie wlewamy do wanny i uzupełniamy wodą. Przez kilka minut
siedzimy w wannie, obmywając ciało ziołową wodą. W osobnych naczyniach przygotowujemy
sztuczny miód i mąkę pszenną. ,,Papką" z miodu i mąki smarujemy ciało (wcieramy), głównie
plecy, a następnie spłukujemy ziołami z wanny, czynność tę powtarzamy kilkakrotnie. Jeśli coś
się pojawia na skórze, ścieramy to gąbką. Czynność wykonujemy tak długo, aż pasożyty
przestaną wychodzić. Podczas zabiegu należy utrzymać ciepłą temperaturę wody, można go
powtarzać co 1-2 tygodnie.

Kąpiele powtarzamy co tydzień aż do całkowitego oczyszczenia skóry, kiedy już nic nie pojawia
się na skórze. Dia zdrowia dziecka takie kąpiele kontrolne - sprawdzające czy nie pojawiły się
znowu pasożyty możemy robić co roku.

Dlaczego warto takie kąpiele robić?

Pomagają one przy wszystkich schorzeniach skóry, przy braku odporności.

Świetnie spisują się jak są powiększone (stale) migdałki. Warto je robić jeżeli nasze dziecko
bardzo często choruje.

Taka kąpiel jest też polecana dla dorosłych. Opis znajdziesz także na opakowaniu mieszanki. :)
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Picie wody:

W trakcie programu pijemy minimum 1,5 litra wody z Hydro Mocą lub wody z cytryną / z szczyptą soli. Pijemy wodę, tak aby uzyskać 30 ml na kilogram wagi
ciała. Przykładowo, jeżeli osoba waży 56 kg, znaczy to, że dobrze aby piła 30 ml x 56 = 1680 ml czyli 1,68 litra 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
godzinę). 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. Można do jednej kapsułki wypijać po 0,5 l wody.

Wypróżnianie:

W trakcie programu u dorosłych (nasze organizmu niestety są bardziej zanieczyszczone niż dzieci, które w większości przechodzą kurację bezproblemowo, a
pozytywne efekty widać szybko) nie powinno być kłopotów z wypróżnianiem. Mogą się takie pojawić bardzo sporadycznie, a wypróżnienie jest ważne. Jeśli go
nie ma CODZIENNIE, może to nas narazić na dolegliwości typu mdłości. wzdęcia. ból głowy. Dlatego trzeba być gotowym, aby wspomóc wypróżnienie.
Można wtedy zrobić trochę brzuszków, rozmasować brzuch, zrobić lewatywę (polecam zakupić gruszkę do lewatywy przez internet lub w aptece, zrobienie
lewatywy daje uczucie wewnętrznej czystości i ból głowy przechodzi OD RAZU, lewatywę robimy ciepłą wodą i końcówkę aplikatora gruszki smarujemy
olejem jadalnym by jej nadać poślizg, przyjmujemy pozycję "na pieska", ręce podparte na łokciach i jedną ręką aplikujemy lewatywę, przekręcamy się na
plecy, unosimy biodra kilkakrotnie, ostrożnie wstajemy i udajemy się do toalety), albo włożyć czopek.

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.


