
Przewodnik po preparatach

Wybór produktów w Zielonym Detoksie nam się znacząco powiększył więc napisałam dla Ciebie 
mały przewodnik po preparatach.

Poniżej znajdziesz moje propozycje na 
1. depresję
2. odrobaczanie 
3. na odporność
4. płodność 
5. infekcje

Pamiętaj tylko o tym, że dobierałam tak preparaty u nas aby miały wiele funkcji i pomagały nam w 
wielu przypadkach! Dlatego wiele produktów znalazło się w różnych kategoriach. To co? 
Śmigamy?!

Podstawa: Zdrowy układ pokarmowy to zdrowa głowa. Zadbaj o dietę, codzienne wypróżnianie. To
niezwykle istotne. 

Przypominam też, że naszej rozpisce znalazły się również suplementy, które zawierają zioła, które
tak działają na organizm, że ten sam reguluje swoja własną gospodarkę hormonalną, która w dużym
stopniu wpływa na nasze samopoczucie i samoocenę. Więc nie ma to znaczenia czy masz jakiś
hormonów za dużo czy za mało, czy masz niedoczynność tarczycy czy nad czynność – hormony w
równowadze to zioła które sprawia, ze to Twój organizm wszystko sobie wyrówna tak jak tylko
tego potrzebujesz. 

Monika napisała:

To jest tak, że jak dopiero zaczynasz przygodę z ziołami – bierz je z posiłkiem. Dlaczego? Bo zioła
te w rozproszą się w treści pokarmowej i będą wolniej szły przez układ pokarmowy i wolniej będą
się wchłaniały substancje bioaktywne w nich zawarte.

Dzięki temu te działające części ziół będą po malutku docierały do zakątków naszego organizmu. 

I  ta  zasada  dotyczy wszystkiego  u  nas  w sklepie  oprócz  Magicznego  Proszku  Hydro  Mocy –
którego dodajemy do wody – zawsze lub rozgryzamy i popijamy.

Ja jednak bardzo lubie zioła w wodzie z miodem popijane jako napój. Uwielbiam tak pau darco i
kurkumkę i dzieciaki na to wołają SOCZEK na zdrówko ;)

I  taką  formę polecam Ci bardzo!  Podawanie  ziół  (ja  po prostu  otwieram kapsułkę  i  wysypuję
zawartość do szklanki z wodą (a kurkumę robię w słoiku z nakręktą by się lepiej wymieszała) w
płynach świetnie się sprawdza jak zaczyna Cię coś brać lub jak już jest infekcja – bo wtedy działają
szybciej i intensywniej.

Co do ilości – testuj! Zaczynaj od 1-2 kaps dziennie i zwiększaj do 6-8 dziennie – patrz co mówi
organizm i co się dzieje. Ty najlepiej znasz siebie i na tym się opierajmy!



DEPRESJA

No dobrze to teraz preparaty zacznę od czegoś co jest aktualnie totalnie w punkt. Depresja, smutek i
poczucie bezsilności – opadanie z sił.

Na depresję polecam połączenie 2 rzeczy: CBD który bardzo tonizuje układ nerwowy i wycisza,
pomaga  w  regeneracji  podczas  snu  oraz  hormony  w  równowadze  (proszek)  lub  zamiennie
wzmacnianie odporności które ma podobny skład (kapsułki).

Dodatkowo  można  się  wspomagać  Magicznym  Proszkiem,  Probiotykami,  Migrexem  oraz
Zdrowym Jelitem.
Zerknij na grafikę!

1. Hormony w równowadze + CBD
2. Probiotyki, Zdrowe Jelito, Migrex, Hydro Moc

Skoro kontekst kwarantannowo – covidowy mamy już załatwiony ;) to teraz coś z czego Zielony 
Detox jest najbardziej znany, a mianowicie ODROBACZANIE!

Czego użyć by było bezpiecznie i skutecznie i nie za drogo?



ODROBACZANIE

Przy odrobaczaniu kluczowe jest sprawne pozbywanie uwalniających się przy tej okazji toksyn. 
Dlatego PIJ! Pij wodę z magicznym proszekiem (hydro moca) lub cytryna zanim jeszcze zaczniesz 
kuracje min 2-3 dni.

Z tego też względu Enzymy Trawienne wraz z Hydra Mocą stanowią trzon każdej kuracji 
odrobaczającej i bardzo je polecam przy odrobaczaniu.

Odrobaczanie warto zacząć od łagodniejszych i bardzo uniwersalnych preparatów, a dopiero w 
kolejnym etapie użyć czegoś mocniejszego. 

Do preparatów które polecam przy pierwszy kuracjach to Parakiller Pau darco i Kurkuma

Zanim zaczniesz korzystać z preaparatu zerknij na rozpisane dawkowania na stronie internetowej, 
by uzyskać najlepszy efekt terapeutyczny. 

Podstawą każdej kuracji odrobaczającej jest probiotyk + enzymy + dobre nawodnienie czy 
wodą z magicznym proszkiem czy wodą z cytryną.
A do tego jedno – dwa preparaty z poniższych do wyboru 

1. Kurkuma
2. Pau d’Arco (również Junior)
3. Para Killer
4. Olejek na odrobaczanie
5. Olejek na Candidę
6.  Parafight

Dodatkowo można dodać Angraphis (szczególnie gdy mamy problemy z wątrobą lub 
podejrzewamy przywry) i inhalacje z olejku tymiankowego (szczególnie gdy cierpimy na astme lub
częste infekcje górnych dróg oddechowych). Te 2 preparaty nie są konieczne ale wzmocnią efekt 
kuracji.

Pamiętaj proszę by po kuracji odrobaczającej przeprowadzić WZMACNIANIE! To ważny element 
regeneracji nie tylko mikroflory ale całego organizmu po ciężkiej pracy jaką jest oczyszczanie 
naszego ciała.

https://sklep.zielonydetox.pl/dawkowania-i-sposob-uzycia/


WZMACNIANIE

Tak naprawdę każdy preparat w sklepie Zielonego Detox’u buduje naszą odporność. Naturalne 
substancje ziołowe mają tak szerokie spektrum działania, a jednocześnie wspierają wątrobę, 
oczyszczają z metali ciężkich, przyspieszają przemianę materii, organiczają patogeniczną florę w 
naszym organizmie. 

Na wzmacnianie odporności

- Wzmacnianie odporności
- Tarcza przeciwwirusowa
- Pau d’Arco
- Herbata na odporność
- Andrographis
- Kurkuma
–Probiotyki
–Hydro Moc

Wymienione wyżej substancje warto stosować po etapie odrobaczania, lub profilaktycznie. To też 
dobry początek w ogóle przygody z detoxami. 

Dodatkowo nawadnianie ma mega wielki wpływ na naszą odporność a więc Hydro Moc, woda z 
cytryną, solą powinna stać się naszym codziennym nawykiem!



PŁODNOŚĆ

Zawsze zaczynamy od zuzycia 1. 1 opakowania kurkumy kaps + probiotykow zarówno u pranterki 
jak i u partnera. Dopiero w kolejnym kroku używamy:

2. Hormony w Równowadze lub Wzmacnianie Odporności
3. z Intymna mgiełka (olejek na Infekcje Intymne i układu moczowego) lub Olejek z drzewa 
herbacianego do miejscowo (psikamy miejsca intymne np. po wyjściu z toalety lub 1 raz przed 
snem.

Problemy z zajściem w ciążę często wynikają z braku równowagi w naszym organizmie czy to z 
powodu stresu, słabej diety latami a może braku regularnych detoxow.

Do tego z czasem dochodzi do kumulacji zanieczyszczeń i całego niepotrzebnego, a wręcz 
szkodliwego balastu, w jaki nas bytuje, nie dając zbyt spektakularnych objawów. 

Warto zatem jeszcze przed zajściem w ciążę oczyścić swój organizm z pasożytów – profilaktycznie!

Jeżeli już nie masz na to czasu, zastosuj te produkty.



NA INFEKCJE

I dotarliśmy do mojego ulubionego tematu...

Nie ma ani 1 produktu w sklepie który by nie działał... na infekcje!
Jak się w tym odnaleźć?

Gdy dopada nas infekcja, zacznijmy działać od razu, przy pierwszych objawach. Jest wtedy 
największa szansa, że nasz układ odpornościowy z pomocą powyższych substancji poradzi sobie z 
wirusami zadziwiająco szybko. Im częściej będziemy aplikować te zioła, tym łagodniejszy i krótszy
przebieg choroby nas czeka. 

Dołączmy enzymy trawienne oraz zadbajmy o odpowiednie nawadnianie, odpoczynek oraz dietę 
bez cukru, a wtedy przejdziemy to wszystko całkiem gładko. 

Niektóre z tych substancji odpowiednio użyte mogą się sprawdzić nawet wtedy, gdy lekarz 
zaleciłby nam już antybiotyk na powikłanie infekcji bakteryjnej. Takie działanie wymaga jednak 
pewnej wprawy i działania od razu!

Dodatkowo mega ważna jest dieta. Zapomnij o jogurtach i kanapeczkach! Jedzenie ma być ciepłe, 
bezglutenowe i bez kazeiny!
A teraz już do konkretów, czyli moje ulubione preparaty na infekcje:

- Pau d’Arco
- Andrographis Wzmacnianie Odporności i Hormony w równowadze
- Kurkuma
- Psik Psik
- Junior na gardło
- Eliksir propolisowy
- Olejek tymiankowy
- Olejek z oregano
- Tarcza przeciwwirusowa
- Olejek miętowy (na gorączkę, ból gardła)
- Zawodowy zatokowiec
- Olejek na Candidę
- Olejek z drzewa herbacianego 
- Enzymy trawienne (my ssac jeden za drugim zatamowaliśmy rozwój bólu gardła)
- Hydro Moc


