- Popisy k produktom a návody na použitie Konopná masť – prírodný zázrak ( váha 30g netto / 50g netto )
Masť s vysokým obsahom liečivých látok a s antibiotickými účinkami. Určená na vonkajšie použitie.
Lieči, hojí a upokojuje. Je vhodná na vredy ( aj bércové ) a rôzne poškodenia a poranenia
pokožky. Pri poškodeniach šliach, kĺbov a svalov a pri opotrebení veľkých aj malých kĺbov. Mimoriadne vhodná
pre urýchlenie hojenia po zlomeninách, poraneniach tkanív, úrazoch končatín, kostí aj kĺbov a pri
pooperačných stavoch.* Účinná taktiež na zaseknuté stavce a platničky chrbtice, na presilené a prechladnuté
tkanivá a svaly, pri chronických, ako aj pri akútnych stavoch. Účinná je taktiež pri reume, zápaloch šliach,
kĺbov, priedušiek, pohrudnice a popľúcnice a pri psoriáze a ekzémoch. Veľmi účinne a tíšivo pôsobí aj pri
liečbe hemoroidov.
Návod na použitie: Naberte malé ( primerané natieranej ploche ) množstvo masti a jemne rozotrite na postihnuté miesto. Masť sa vstrebáva dlhodobo, natreté miesto je premastené aj niekoľko hodín po
aplikácii. Obvyklá odporúčaná aplikácia je dvakrát denne ( ráno a večer ), v závislosti od zdravotného problému.
Pri zápaloch ( napríklad pohrudnice, popľúcnice, priedušiek a podobne ) a pri zápaloch mäkkých tkanív alebo
pri poškodení väziva ( napríklad v zápästí, v lakti, v kolene a podobne ) odporúčame po natretí na noc zabaliť
do potravinovej fólie a ráno po odbalení opláchnuť postihnuté miesto mierne teplou, čistou vodou a až potom
masť aplikovať znova.
Upozornenie: Existujú prípady, kedy samotná bolesť v mieste výskytu nemá príčinu v tomto
mieste ( napríklad bodavé bolesti bedrového kĺbu, prenášajúce sa postupne do celej nohy – tu býva problémom
chrbtica, preto masť treba nanášať primárne na a okolo chrbtice ), preto aplikácia masti na takéto miesta nemá
dostatočný žiadaný účinok. V takýchto prípadoch sa, prosím, riaďte diagnózou svojho lekára, prípadne nás
požiadajte o radu na uvedených kontaktoch.
Masť je vyrábaná pri dodržaní vysokých hygienických noriem. Pokiaľ balenie obsahuje nejaké malé,
mechanické častice, nejde o nečistoty, ale o drobné časti bylín, ktoré sa uvoľnili do masti pri výrobe, čo nijakým
spôsobom neznižuje kvalitu a účinnosť masti.
* pri poúrazových a pooperačných stavoch, pri opotrebení veľkých kĺbov, či pri prechladnutí alebo presílení je
masť mimoriadne účinná v kombinácii s Tinktúrou na uvoľnenie ( Kombo ) . V takomto prípade

aplikujte na postihnuté miesto najprv tinktúru a po jej vstrebaní ( obvykle do päť minút ) naneste na miesto
konopnú masť.

Tinktúra na uvoľnenie pri bolestiach svalov, kĺbov, šliach a kostí ( objem 50, 100 a 250 ml )
Šesťdesiatpercentná alkoholová tinktúra s obsahom železa, zinku, fosforu, sodíka, draslíka, horčíka, selénu,
medi a jódu.
Tinktúra je určená na liečbu akútnych aj chronických bolestí končatín, malých a veľkých
kĺbov, kostí, šliach, svalov a pokožky. Je účinná aj pri chronických zápaloch nosných dutín a ich prejavoch na
pokožke tváre a pri rôznych iných podkožných zápaloch, s vonkajším prejavom na pokožke ( v oblasti dekoltu,
prstov a podobne). Je účinná tiež pri alergických prejavoch a podráždeniach pokožky na ktorýchkoľvek
miestach tela. Uvoľňuje stuhnuté svaly a tkanivá pri presílení alebo prechladnutí. Mimoriadne účinná je pri
použití v kombinácii s Konopnou masťou* a to najmä pri opotrebení veľkých kĺbov, pri poškodeniach šliach,
väziva a mäkkých tkanív. Pri poúrazových a pooperačných stavoch a pri hojení zlomenín, kedy dodáva
organizmu priamo v postihnutom mieste potrebné minerály a ďalšie látky, prispievajúce k lepšiemu hojeniu a
značnému urýchleniu celého procesu.
Návod na použitie: Nastriekajte malé množstvo tinktúry na postihnuté miesto, podľa potreby rozotrite a nechajte zaschnúť. Pri zápaloch nosných dutín sa aplikuje zvonku na pokožku tváre ( pomáha vyhojiť
vnútorný zápal a zároveň stimuluje pokožku k prirodzenému premasteniu ). Pri podkožných zápaloch aplikujte
na vonkajší prejav zápalu na pokožke ( vyrážky, vriedky ), vrátane blízkeho okolia zápalu, tj. zhruba jeden až
dva centimetre okolo. Tinktúra je vhodná aj na dezinfekciu hojacich sa rán, škrabancov a poškodení kože a tiež
pri bércových a iných vredoch. Obzvlášť pri vredoch, pokiaľ máte obavy z bolesti a pálenia pri aplikácii, môžete
tinktúru aplikovať okolo miesta vredov a nie priamo na postihnuté miesto. Liečivé látky v nej obsiahnuté sa takýmto spôsobom tiež dostanú na postihnuté miesto a pomôžu urýchliť hojenie.

* Tinktúra je mimoriadne účinná v kombinácii s Konopnou masťou ( Kombo ) – v tom prípade
aplikujte tinktúru na postihnuté miesto ako prvú, nechajte niekoľko ( zhruba do päť ) minút pôsobiť a vstrebať
sa a potom naneste Konopnú masť.
Upozornenie: Tinktúra nie je vhodná pre deti do troch rokov! Je určená na vonkajšie použitie.
Obvyklý počet aplikácií za deň je maximálne päť krát, nakoľko pri častejšej aplikácii organizmus liečivé látky,
obsiahnuté v tinktúre, pri častejšom užívaní nedokáže využiť. Tinktúra je vyrobená ako koncentrát prírodných
látok a tak je možné ju pred začatím používania zriediť v pomere 1:1 s čistým šesťdesiatpercentným liehom
( Spiritus dilutus ) alebo prípadne s Alpou Francovkou.

Tinktúra proti kŕčom ( objem 50, 100 a 250 ml )
Šesťdesiatpercentná alkoholová tinktúra s obsahom železa, zinku, síry, fosforu, sodíka, vápnika, draslíka,
horčíka, medi a jódu.
Tinktúra je určená na okamžitú liečbu akútnych kŕčov ( napríklad najčastejšie v lýtkach ), ktoré
vznikajú pri presilení alebo prílišnej námahe svalov a tkanív a pri nedostatočnom množstve minerálov vo výžive
( obvykle u športovcov alebo starších ľudí ). Je možné ju zároveň používať aj ako prevenciu, pretože pri
pravidelnom natieraní zabraňuje ďalšiemu vzniku kŕčov v postihnutých miestach, nakoľko obsahuje všetky látky,
potrebné pre výživu svalov, ktoré pri ich nedostatku obvykle trpia kŕčovými stavmi.
Návod na použitie: Nastriekajte primerané množstvo tinktúry na postihnuté miesto a jemne rozmasírujte. Úľava a úplné odoznenie kŕčov sa obvykle dostaví do deväťdesiat sekúnd po aplikácii.
Upozornenie: Tinktúra je nevhodná pre deti do troch rokov! Určená je na vonkajšie použitie.

Tinktúra proti oparom ( objem 10 ml )
Šesťdesiatpercentná alkoholová tinktúra s obsahom alicínu, medi, železa, zinku, vápnika, mangánu a selénu.
Tinktúra je vhodná na liečbu oparov a herpesov. Je vysoko účinná proti vírusovým oparom a
príbuzným ochoreniam. Je vhodná pri prevencii a liečbe ústnej dutiny, pri tvorbe áft a paradentózy. Je tiež
účinná pri liečbe plesňových ochorení pokožky.
Návod na použitie: Pri oparoch a herpesoch nakvapkajte malé množstvo ( spravidla jednu, dve
kvapky, v závislosti od rozsahu ochorenia ) podľa potreby na postihnuté miesto, vrátanie blízkeho okolia. Nechajte zaschnúť. Podľa potreby opakujte až päť krát denne. Liečba je najúčinnejšia, keď tinktúru aplikujete už
v príznakoch začínajúceho oparu. Pri ochoreniach ústnej dutiny rozmiešajte dve až päť kvapiek tinktúry v jednom decilitri čistej vlažnej vody a použite ako ústnu vodu. Pri plesňových ochoreniach je možné tinktúru zriediť
v pomere 1:1 až 1:2 buďto s čistým šesťdesiatpercentným liehom ( Spiritus dilutus ) alebo s Alpou Francovkou
a takto upravenú aplikovať priamo na postihnuté miesto, jemne rozotrieť a nechať vstrebať. Taktiež je možné
takto zriedenú tinktúru nakvapkať ( desať až dvadsať kvapiek ) do mierne teplej vody ( do štyridsať stupňov )
a túto potom použiť ako kúpeľ ( napríklad pri ochorení chodidiel ).
Upozornenie: Tinktúra nie je vhodná pre deti do troch rokov! Určená je na vonkajšie použitie a na
použitie pri výplachoch ústnej dutiny.
Produkty obsahujú čisto prírodné látky, byliny a bylinné extrakty z lesov a lúk, zbieraných a pestovaných výlučne v ekologicky čistom prostredí. Základom mastí je vysoko kvalitný živočíšny tuk, vyznačujúci sa
stopercentnou vstrebateľnosťou. Základom tinktúr je kvalitný šesťdesiatpercentný alkohol. Masti aj tinktúry sú
vyrobené podľa overených, originálnych, pôvodných receptov, vychádzajúcich z tradícií ľudového liečiteľstva.
Pred uvedením do predaja prešli viacnásobným testovaním, skúšaním a overovaním v praxi na desiatkach a stovkách osôb. Výroba mastí ( opakovaným varením bylín ) trvá od dvoch do štyroch týždňov, v závislosti od druhu masti a receptu. Výroba jednotlivých tinktúr ( lúhovaním bylín v alkohole ) trvá obvykle zhruba
tridsať dní.
Skladovanie je najvhodnejšie v chladničke, respektíve v tme a pri teplotách v rozpätí päť až dvanásť
stupňov celzia.
Produkty sú len doplnkom výživy a nemôžu nahradiť zdravú životosprávu!

Záverečné upozornenie:
Tinktúry neaplikujte na citlivé sliznice ( napríklad sliznicu konečníka ) a taktiež sa pri ich užívaní
vyvarujte náhodnému priamemu kontaktu s očami. Pokiaľ dôjde k zásahu očí, vypláchnite ich čistou vodou. V
prípade kontaktu s okom alebo so sliznicou dochádza k silnému, intenzívnemu a nepríjemnému páleniu v
danom mieste, pretože nosným médiom tinktúr je alkohol. Iné zdravotné následky neboli doposiaľ preukázané.

Doba spotreby je uvedená na etikete výrobku a spravidla je to jeden rok od zakúpenia.
V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať.
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