JAKÉ PRODUKTY NÁM MOHOU POMOCI?
Je třeba rozlišovat různé situace,
na které potřebujeme zareagovat
cílenou léčbou.
a) Začíná období, kdy nastupují sezonní
nemoci, chci se připravit:
- Zde je nejvhodnější Vironal, a to 2x denně,
v dávce 1 kapka na 10 kg váhy, maximálně však
7 kapek v jedné dávce.
- Vhodné je také podávat Flavocel, který zrychlí
imunitní reakce a doplní vitamin C. Dospělým
3x denně 1 tabletu, dětem dle hmotnosti
poloviční až třetinovou dávku.

b) Lidé kolem mě začínají být nemocní a
jsem obklopen bacily:
- I zde je vhodný Vironal, ale přidáme Grepofit
kapsle v preventivní dávce 2x denně 2 kapsle u
dospělého, 2x denně 1 kapsli u větších dětí a u
malých dětí – např. předškoláků 1x denně 1
kapsli.

c) Začínám se cítit divně, asi na mě něco
leze:
- Vironal 5x denně 5 kapek, Grepofit 5x denně
1 kapsli, Grepofit drops 5x denně 7 kapek. Toto
vyšší dávkování je vhodné max. na 5 dní.
Zdroj:
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d) Mám teplotu, nemoc propukla:
- Viz c) a přidáme ještě 5x denně 5 kapek Drags
Imunu, i zde nepřekračujeme 5 dní, mělo by se
nám ulevit.

e) V případě, že součástí nemoci je
bolest ucha:
- Ihned aplikujeme 3–5x denně 1 kapku
Audironu do obou uší, což v 80 % odstraní
nutnost lékařského ošetření. Je-li bolest v krku,
přidáme ještě
- Grepofit spray: alespoň 5x denně stříknout
přímo na bolestivé místo, a ubereme 1 dávku
ostatních Grepofitů (kapslí i kapek).
- Je-li extrémní zahlenění, které ne a ne
ustoupit, je vhodné podat Cytosan v dávce 3x
denně 1 kapsle u dospělého, pro dítě
adekvátně méně, a to 1 hodinu po jídle.

f) Mám pořádnou rýmu:
- V kombinaci s Grepofitem v kapslích nebo
kapkách u rýmy v jakémkoliv stadiu (i zaražené)
okamžitě pomáhá uvolnit dýchání Grepofit
nosol aqua. Aplikuje se u dospělého až 5x
denně, u dětí 3x denně. Lze jej využít i při
zvětšené nosní mandli.

g) Jsem oslabený, nic nezabírá:
- Nemoc se plně rozvinula, je oslabení vzniklé
probíhající infekcí nebo bylo již před ní, na
bacila nic nepůsobí, při opakovaném podání

antibiotik, nebo u mykotické či intenzivní virové
infekce – ihned podáme Cistus incanus forte 3x
denně 7 kapek, Vironal 3x denně 7 kapek a
Drags Imun 3x denně 7 kapek. U dětí
dávkujeme dle váhy – 1 kapka na celých 10 kg
(např. při váze 16 kg je dávka 1 kapka).

h) Rekonvalescence:
- Akutní potíže odezněly, ještě jsem unavený po
nemoci: 3x denně Vironal dle váhy, 3x denně 1
kapsli Grepofitu, Imunosan 3x denně 1 kapsli.

i) Přetrvává-li únava dlouhodoběji
(déle než týden po odeznění teploty):
- Je vhodné zakončit rekonvalescenci
Stimaralem v dávce ráno a v poledne 5 kapek.
Je třeba říci, že v souladu s potřebami
organismu
přípravky
Energy
nemoc
nezastavují, ale zmírňují a urychlují její průběh
tak, že viróza, která bez Vironalu trvá 10 dní,
je s jeho pomocí zkrácena na jeden až dva dny.
Díky tomu je imunitní aparát aktivní, trénuje
se a má také dostatek podnětů pro paměť do
budoucna. O nic tedy nepřijdeme a nemoc nás
příliš nezatíží.
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