Včelí mateří kasička
Včelí produkty, jako je mateří kasička, pyl, vosk, med, propolis a ozářená voda,
mají u člověka velkou vážnost, neboť se o nich právem říká, že jsou přírodní
lékárnou pro zdraví člověka. V posledních desetiletích se stala mateří kasička
středem pozornosti výzkumů i praxe vědců a lékařů na celém světe. Je považována
za nejkoncentrovanějším výživnou látku na Zemi. Ve větším rozsahu se zabývali
výzkumem mateří kasičky odborníci v Japonsku. Vzorku 3500 lidí podávali po dobu
30 dnů 1 gram denně mateří kasičky pod jazyk a zjistili v uvedené době u těchto lidí
neuvěřitelně dobrý vliv, např. na krvetvorbu, zánik srdečních a dechových obtíží,
zvýšení životních sil, u mužů zvýšení sexuální aktivity, u žen upravení kterých
menstruačních potíží a zlepšení spánku. Celkově mateří kašička zvyšuje v
organismu tělesnou zdatnost a odolnost a také povzbuzuje k vyšší výkonnosti.
Mateří kasička obsahuje sušinu, vodu, tuky, bílkoviny, 8 druhů aminokyselin,
glukózu, fruktózu, vitamíny A, B komplex, C, D, E, hormony, prvky měď, vápník a
železo.
Použití mateří kasičky - mateří kašičku lze konzumovat samotnou čistou přímo
pod jazyk, rozmíchanou v medu nebo alkoholu.
Dávkování mateří kasičky:
Mateří kašička samotná čistá, zpravidla se užívá 0,5 g - l gram nalačno denně
přímo pod jazyk. Mateří kašičku necháme pod jazykem rozplynout, asi po 3
minutách spolkneme. Tento způsob je na celém světe nejpoužívanější a učí se to
dobře i děti.
Mateří kašičku užíváme čistou anebo v uvedených kombinacích, pokud je možno
ráno na lačno. Nesmí přijít do styku s kovem (znehodnocuje se), proto užíváme
lžičky dřevěné nebo z umělé hmoty.Po užití je vhodné 30 minut nejíst. Takto denně
20 dní užíváme, pak následuje 30 dní pauza a opět se může užívat další mateří
kasička. Většinou se užívá tato dávka 3 - 5x do roka. U dětí se množství snižuje na
polovinu. Mateří kašičku skladujte v ledničce.
Z výsledků výzkumu a lékařské praxe se mateří kasička používá:
-

při průduškovém astmatu, chronických katarech průdušek, opakujících se
zánětech horních cest dýchacích, zvyšuje odolnost organismu proti virovým
onemocněním,

-

u arteriosklerózy vyrovnává krevní tlak, snižuje hladinu cholesterolu v krvi,
zlepšuje krvetvorbu,

-

léčí stavy po srdečním infarktu a po mozkové mrtvici, u srdečních
předinfarktových potížích upravuje mateří kašička znatelně stav,

-

má velmi příznivý vliv na psychiku člověka, nervový systém a spánek

-

u diabetického onemocnění a poškození výživy dolních končetin se osvědčila
mateří kašička takto: 1 gram denně pod jazyk po dobu 40 dní bez pauzy +
propolisová tinktura

-

při léčbě žaludečních vředů se současným podáváním propolisové tinktury,
snižuje toxicitu léků, zlepšuje činnost jater a střev

-

pomáhá ke zvýšení sexuální aktivity (zvláště jsou-li slabosti způsobené v
důsledku vyššího věku, nervovým vyčerpáním nebo po nemoci), zlepšuje
činnost pohlavních žláz, urychluje spermatogenezi (vznik a vývoj spermií),
posiluje potenci, u frigidity žen, některých menstruačních potíží, u
neplodnosti, v přechodu

-

u kožního onemocnění: ekzémy, akné, lupénka, vředy na celém těle,

-

v kosmetice je prokázán příznivý regenerační (omlazující) účinek, likviduje a
zmírňuje vrásky v počátečních stádiích, znatelně vylepšuje již vrásčitou tvář
např. aplikací pleťových masek s mateří kašičkou

-

u masáží s mateří kašičkou zpevňuje nově regenerované tkáně ženského prsu
i po těhotenství a během přibývajících let,

-

zpomaluje příznaky stárnutí celého organismu.

Váš zdravotní stav zná Váš lékař, proto je vhodná Vaše konzultace s ním!
Naše mateří kašička je vyrobena v ekologicky nejlepších přírodních podmínkách
Bílých Karpat, dodávaná v nezávadném materiálu - injekční stříkačce s denním
dávkováním. Poskytujeme Vám kvalitní mateří kašičku, proto jí krátkodobě zvýšená
teplota, např. při pilně zaslané zásilce neznehodnocuje.
Hodně pevného zdraví s užíváním včelích produktů Vám přeje a na další spolupráci
se těší
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