EGYEDÜLÁLLÓ TERMÉSZETI FORRÁSOK

Cistus incanus

(bodorrózsa, hegyi rózsa, Cistus rózsa)
» VÍRUSOS MEGBETEGEDÉSEK
» BAKTÉRIUMOK, GOMBÁK ÉS CHLAMYDIA ÁLTAL OKOZOTT
FERTŐZÉSEK
» FELSŐ LÉGÚTI GYULLADÁSOK
» A SZERVEZET CSÖKKENT ELLENÁLLÓ-KÉPESSÉGE

Minősítése: étrend-kiegészítő.
A készítmény nem gyógyszer, az orvos által előírt gyógyszereket nem helyettesíti.

A Cistus incanus a Cistus incanus L. rózsa (bodorrózsa) leveleiből származó, koncentrált növényi
kivonatot és a Cistus ladanifer (balzsamos szuhar) tiszta esszenciáját (gyantáját) tartalmazó
bioinformációs készítmény. Az úgynevezett szoliter növények csoportjába tartozik. A szoliter növények
egyedülállóságukkal és jellegzetességükkel kiemelkednek a többi közül, ezért leginkább önmagukban,
egy összetevőjű készítmények formájában alkalmazzuk őket.
A bioinformációk olyan frekvenciák, amelyek rendkívül hasonlatosak a vegetatív idegrendszert, valamint a belső szervek
működését szabályozó, agykéreg alatti központok irányító frekvenciáihoz. Működésbe lépésük által zavar támad a negatív
információk sorában, és elindul a visszaható, regeneráló folyamat.

Alkalmazása
» elsősorban a vírusok okozta fertőzésekkel szemben hatékony;
» jótékonyan hat a gombákkal és a Chlamydiával szemben is;
» kiválóan alkalmazható bármilyen típusú felső légúti gyulladás, hörghurut és köhögés (nyákoldó hatás),
asztma, allergia kiegészítő kezelésére;
» segítséget nyújt elhúzódó, szövődményekkel vagy gyakori visszaesésekkel járó, illetve a gyógykezelésekre
rezisztens fertőzésekben;
» enyhíti a gyomor-bélrendszer fertőzéseit, gyulladásos folyamatait, hasmenés esetén is hatékonyan segíthet;
» növeli a szervezet ellenálló-képességét; időskori, legyengült egészségi állapotban különösen hasznos a támogató ereje;
» természetes, erőteljes antioxidánsként hat (semlegesíti a szabad gyököket);
» fertőzés esetén védi a szöveteket a gyulladások és toxinok által okozott károsodásoktól;
» külsőleg javítja a bőr képleteit, így az ekcéma, kiütések, egyéb bőrelváltozások kezelésének hasznos kiegészítője lehet;
» lassítja az öregedési folyamatokat, e tulajdonsága miatt a kozmetikai iparban is kedvelt alapanyag.

Energetikai pályák
A Cistus rózsa elsősorban a tüdő, a vastagbél, a lép, a hármas melegítő és a szívburok energetikai pályáját harmonizálja.

Összetétele és hatásai
A Cistus rózsa a Földközi-tenger és Észak-Afrika mérsékelt égövi, meleg területeinek meredek hegyoldalaiban őshonos. Ez a vadon
élő, romantikus kis növény, melynek virágai a szivárvány színeinek legkülönbözőbb árnyalataiban pompáznak – a fehértől egészen
a kárminvörösig –, feltűnően hasonlít a vadrózsára. Innen ered a növény népi elnevezése is: hegyi rózsa.
A Cistaceae (bodorrózsafélék, szuharfélék) növénycsalád (Cistus incanus, Cistus ladanifer) egyedeinek használata a történelmi
feljegyzések szerint i. e. 330-ig nyúlik vissza. Ezek a növények a perzsa gyógyászatban (a mai Irán területén) a legértékesebb

gyógynövények közé tartoztak. A kereskedelmi útvonalaknak köszönhetően a későbbi évszázadok során Perzsiából elterjedtek
az egész mediterrán vidéken, elsősorban Cipruson, Olaszországban, Törökországban és főként Görögországban.
A Cistus incanus kivonata számtalan fontos anyagot tartalmaz, ezek közül is a kiemelkedik a C-vitamin, az E-vitamin, a kalcium,
a magnézium, a cink és a vas. Az emberi szervezetben kifejtett áldásos hatása azonban elsősorban az egymással kölcsönös
kötést kialakító proantocianidin, flavonoid és polifenol tartalmának köszönhető. Hiteles és szigorúan ellenőrzött klinikai tanulmány
bizonyítja, hogy a növény erős vírus-, baktérium- és gombaölő hatású. Szakemberek véleménye szerint a kullancsok által terjesztett
betegségek (borreliosis, Lyme-kór) hatékony ellenszere.
Gyakorlatilag bármilyen eredetű fertőzéssel képes felvenni a harcot. Az egyes fenolok, többek között az ismert cserzőanyagok
magas koncentrációja alkotta polifenol tartalom megakadályozza a vírusok bejutását a sejtekbe és gátolja a vírusok szaporodását.
Még a rendkívül agresszív vírusok terjedését is képes megakadályozni. Ily módon hatékony kémiai-fizikai védelmet nyújt
a szervezetnek, és ezt nemcsak a kialakult betegség ellen, hanem a megelőzésben is ki lehet használni.
A Cistus incanus alkalmazása felső légúti gyulladások kezelésében a legismertebb – legyen szó akár vírusos, akár bakteriális vagy
gombás eredetű megbetegedésről.
A növény mindemellett semlegesíti a szabad gyököket, továbbá hatékonyan kiválasztja a toxinokat és bármilyen patogén anyagot
a szervezetből. Megakadályozza a toxinok lerakódását, a szövetek sérülését, a gyulladások kialakulását. A gyakorlatban tehát
nemcsak a bakteriális fertőzésből (Chlamydia) származó toxinok esetén, hanem a paraziták okozta betegségek (például rüh)
kezelésében is kiválóan alkalmazható. Egyes szakvélemények szerint még a zöld teánál, a citromnál vagy a vörösbornál is sokkal
erősebb antioxidánsként hat, ennek köszönhetően hatékonyan erősíti a szervezet ellenálló-képességét is.
A szakemberek napjainkban növekvő aggodalommal követik a különböző vírusok és baktériumok egyre gyakoribb mutálódását,
ami az eddig hatékony gyógykezelésekkel szembeni rezisztenciához vezet – és akkor még nem is említettük az antibiotikumokkal
szembeni rezisztenciát. Ilyen körülmények között a Cistus rózsa megfelelő megoldást nyújthat egyes fertőző betegségek
kezelésében.
Az 1753-ban Carl Von Linné által azonosított bodorrózsa 1999-ben méltán kapta meg az Európa gyógynövénye címet.

Ajánlott adagolás:
Naponta 1–3x2–7 csepp (7 csepp = 0,35 ml).
Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl!
Használat előtt az üveget gondosan rázza fel (21-szer)! Ezzel dinamizálja az információs összetevőket, és növeli a készítmény
hatékonyságát. A készítményt étkezés előtt vagy után fél órával javasolt bevenni. Ideális esetben vízzel hígítva, esetleg egy
kiskanálra csepegtetve, önmagában. A készítmény alkalmazásának ideje alatt ajánlott a napi bevitt folyadék mennyiségének
növelése.

Figyelmeztetések:
Gyermekeknek 3 éves kor alatt nem ajánlott.
A készítmény alkalmazásának nincsenek ismert mellékhatásai. Elővigyázatosságból terhesség és szoptatás idején beszélje
meg a használat részleteit a kezelőorvosával! Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a vegyes táplálkozást!
Minimális eltarthatósága: a dobozon és a címkén feltüntetett időpontig. A felbontástól számított 3 hónapon belül
felhasználandó.
Tárolás:
Száraz, 10–25 °C hőmérsékletű helyen tartandó. Óvja a közvetlen napsugárzástól! Óvja a fagytól! Gyermekektől távol tartandó!
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