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Bedekri zdravia sme sa už viackrát venovali pštrosovi emu
ako zázraku z Austrálie. V súčasnosti sa stáva vyhľadávaným druhom
zvieraťa, a to i pre domáci chov. Záujem
o neho je vysoký nielen kvôli mäsu, koži,
vajciam či periu, ale čoraz viac priaznivcov si získava svojou priateľskou a milo
zvedavou povahou.
Jeho majestátny vzhľad, ako doplnok
okrasných záhrad v lete i v zime, je dôvodom, pre ktorý sa chovatelia rozhodnú si
toto ušľachtilé zviera zadovážiť.
Trnavský jarmok by už nebol jarmokom, keby si jeho návštevníci nemohli
obzrieť či pohladkať živého pštrosa emu.
Rovnako sa stal neoddeliteľnou súčasťou
aj Agrokomplexu v Nitre.

Emu olej

Dnes už vieme s určitosťou povedať,
že 100 percentný prírodný produkt emu
olej má priaznivé účinky na zdravie človeka. Dokáže pomôcť pri liečbe rôznych
kožných ochorení, migréne, reume či pri
ťažkostiach s kŕčovými žilami.
...vnučka trpela na akné, ktoré bolo
zjavné hlavne na tvári. Po odporúčaní
kozmetiky z emu oleja - konkrétne pleťového mlieka a krému určených pre mladú pleť, sme sa rozhodli ju vyskúšať. Pleť
sa zjavne upokojila, lokálne sčervenené
miesta vymizli. Tvár zostala hladká, bez
značného výskytu akné. Teraz sa objaví
už len zriedka. K nášmu prekvapeniu sa
krém veľmi ľahko vstrebával, nakoľko
vyzerá mastne. Výrobky hodnotím veľmi
pozitívne a som rada, že som mala možnosť ich vyskúšať.
  

Mária, Bratislava

...mám veľmi citlivú pleť so sklonom
k tvorbe suchých fliačikov. V miestach
prechodu čela a vlasov sa mi tvorili nepríjemné svrbiace chrastičky. Pôsobilo to
veľmi neesteticky, odhliadnuc od toho, že

boli veľmi nepríjemné. Keďže nemôžem
používať klasické kozmetické prípravky,
rozhodla som sa skúsiť odstrániť ich čistým emu olejom, ktorý mi poradila švagriná. Po dvojdňovej „kúre“, kedy som si
postihnuté miesta natierala ráno aj večer,
ma tieto prestali svrbieť a do 5 dní mi úplne zmizli. Na tvári sa mi viac neobjavujú.
Na tele občas áno, ale myslím si, že to je
z práškov na pranie, na ktoré je moja pokožka citlivá. Postihnuté miesta si potom
natieram olejom a do pár dní vymiznú.
Emu olej môžem vrelo doporučiť všetkým s podobnými neduhmi.
  Adrika, Senec
...emu výrobky používam už tretí rok
a som s nimi maximálne spokojná. Stali
sa neoddeliteľnou súčasťou môjho života. Pri každodennej starostlivosti o pleť
sa mi osvedčilo čistiace pleťové mlieko
a pleťová voda Magnitudo, ktoré v plnej
miere spĺňajú moje požiadavky. Ďalšími
výrobkami, ktoré pravidelne používam
nielen ja, ale aj ostatní členovia mojej
rodiny a blízki priatelia, sú emu olej a
emu gél. Emu olej som začala používať
po úraze, na zmiernenie jeho následkov.
Olej mi pomohol pri hojení rán a opuchov. Vďaka nemu sa začali i strácať
podliatiny rýchlejšie. Dnes ho využívame
predovšetkým na ošetrovanie záderov,
otlakov, pľuzgierov, suchej kože na lakťoch a pätách, ale výborne sa osvedčil
aj pri popáleninách a menších rezných
poraneniach. Emu gél je neoceniteľným
pomocníkom pri zmierňovaní následkov
nadmernej aktivity v záhradke alebo pri
športe. S rovnako pozitívnymi ohlasmi
som sa stretla aj u mojich známych a
priateľov, ktorým som na základe vlastných skúseností uvedené produkty odporučila.
Eva, Galanta

...syn je alergický na niektoré zložky
v jedle. Jeho alergia sa prejavuje červe-

nými fľakmi na končatinách, ktoré ho
nepríjemne svrbia. Na synove problémy
mi pani magistra v lekárni poradila emu
olej. Pristupovala som k nemu s dávkou
nedôvery, ale vlastná skúsenosť ma presvedčila o opaku. Po v masírovaní oleja
do pokožky svrbenie prestalo a do 24 hodín zmizlo aj jej začervenanie.
Keďže aj mňa svrbí hlava od lupín
a klasické šampóny mi nepomáhali, rozhodol som sa hlavu ostrihať a skúsiť to
s emu olejom. Koža prestala svrbieť a z
hlavy sa lupiny úplne stratili.
Peter, Bratislava

...emu gél používam prevažne pri
bolestiach krčnej chrbtice. Po nanesení
gélu dochádza k uvoľneniu stuhnutej
šije a ja sa cítim oveľa lepšie. Môžem ho
odporučiť na liečbu vykĺbeného členku.
Bolesti sú výrazne menšie a liečba postupuje rýchlejšie. Jeho liečivé účinky mi
pomohli aj pri migréne, kde som si pri
prvých náznakoch naniesla gél do spánkovej časti po oboch stranách a po niekoľkých hodinách došlo k uvoľneniu.
Iveta, Martin

...chovu rôznych druhov zvierat sa
venujem už pár rokov. Keď som však
uvidel pštrosa Emu tak sa mi zapáčil,
že som neodolal a hneď som ho kúpil. O
emu oleji a jeho vynikajúcich vlastnostiach a som sa dozvedel práve pri kúpe
tohto zvieraťa. Nakoľko mám problémy
s kŕčovými žilami – spôsobujú mi veľké
bolesti, kvôli ktorým som musel zanechať i môj najväčší koníček poľovníctvo,
rozhodol som sa olej vyskúšať. Emu olej
mi pomohol natoľko, že sa môžem opäť
venovať práci, pri ktorej sú práve nohy
najviac zaťažené. Dokonca som sa vrátil
i k svojmu hobby a znovu si vychutnávam
dobrý pocit z poľovačky.
Daniel Madunice

Živá soľ

Živá soľ

-Už vučme
sa
zdravo
žiť
magnéziová
živočíšnej ríši pozorujeme, že zvieratá striedajú svoje telesné aktivity s oddychom. Vďaka svojim
soľ
do
kúpela
inštinktom vedia z potravy a prostredia, v ktorom
Použitie: kúpele, zábaly, obklady

žijú, vyselektovať všetko potrebné pre svoj zdravý
vývoj.

J

e potrebné žiť čoraz zdravšie,
získavať viac energie a, samozrejme, aj efektívnejšie odpočívať. Aj laikovi je jasné, že ide o protichodné požiadavky a preto nečudo, že takéto
zrýchľovanie vývoja prináša nové zdravotné problémy ľudstva. Ide najmä o:
<kardiovaskulárne choroby
<poruchy látkovej výmeny:
diabetes mellitus a pod.,
<zvyšovanie citlivosti
na vonkajšie prostredie
(ekzémy, alergie)
<zvládanie stresu
(psychické poruchy)

Živá soľ

Je jednou z ciest ako znížiť riziko niektorých zo spomínaných ochorení, prípadne napomôcť ich liečbe. Ide o kúpeľovú soľ s enormne vysokým obsahom
magnézia (horčíka), ktorej unikátne
zloženie ju predurčuje na široké použitie
pri prevencii a podpore liečby niektorých
ochorení. Živá soľ je na slovenskom trhu
už tri roky a za toto obdobie sa postupne
nazbieralo množstvo informácií od ľudí,
ktorým pomohla riešiť ich problémy.

Patrícia

„Patrím medzi skôr narodených a začala som mať problémy s kĺbmi. Lieky
mi nepomáhali a postupne som nemohla
ani spávať. Bolesť mi doslova blúdila po
celom tele. Po dvoch aplikáciách soli,
podľa návodu, sa zo mňa stal nový človek. Ďakujem.“

Zuzana

„Pri stavbe rodinného domu som získal po styku so stavebným materiálom
alergiu. Už mi nepomáhali ani hormonálne preparáty. Vyskúšal som živú soľ
a po troch aplikáciách mi problém skoro
zmizol. Konečne nastalo zlepšenie.“

Milan

„Mám vysoký krvný tlak a už dlho som
odkázaný na lieky. Používanie soli podľa
návodu mi znížilo dávky liekov a stabilizovalo tlak.“

Ondrej

„Syn sa začal venovať motokrosu. Pri
jednom skoku spadol a poriadne sa poudieral i poškriabal. Prinútila som ho ísť
dvakrát do kúpeľa so živou soľou a predstavte si, rany sa bez infekcie rýchlo zahojili a aj bolesť zmizla. Našťastie nemal
nič zlomené.“

Eva

„Už dlhšiu dobu podnikám ako projektantka. Keď končím zákazky ide väčšinou o veľký stres, kvôli ktorému som
nevedela spať a cez noc som si vôbec neoddýchla. Odkedy som začala používať
živú soľ do kúpeľa je to úplne inak. Mám
pocit, že ani nie som tak často chorá.“

Mária

„Použil som živú soľ tak, ako je uvedené v návode na liečbu lupienky. Po jej
aplikácii som pozoroval zlepšenie a stabilizáciu zlepšeného stavu. Žiadne negatívne vedľajšie účinky nenastali. Doporučujem jej použitie.“

Blahodárne pôsobí pri:
< kožných problémoch
(psoriáza, ekzémy, zápaly)
< reumatizme a artritíde
(osteoporóza)
< srdcovo - cievnych problémoch
(kŕčové žily, ateroskleróza, ...)
< svalových kŕčoch a bolestiach kĺbov
< ženských problémoch
(zápaly, hormonálne poruchy)
< zápaloch ústnej dutiny
Účinky na organizmus:
< podporuje nervovú sústavu
< zvyšuje odolnosť organizmu

unikátne minerálne zloženie
s vysokým obsahom magnézia xx

v hĺbkach Zeme ukryté
milióny rokov pre vás

Milan

„Som aktívny športovec a roky behávam maratón. V poslednej dobe ma začali bolieť kĺby a dlho som bol unavený.
Po použití živú soľ sa problém odstránil.
Relaxujem oveľa rýchlejšie.“
Od spokojných pacientov sme dostali
už mnoho ohlasov a pozitívnych pripomienok. Za obdobie, odkedy sme soľ
uviedli na slovenský trh, by sme mohli
zaplniť desiatky strán... Isté je, že našla
uplatnenie pri liečbe a prevencii proti
mnohým chorobám.
Živá soľ má veľmi dobré účinky na
zdravotný stav ľudského organizmu. Dokonca ju začali svojim pacientom doporučovať aj lekári z oblasti dermatológie,
gynekológie, ortopédie atď. O skutočných účinkoch sa treba jednoducho presvedčiť na vlastnej koži, keďže platí, že
je lepšie raz skúsiť ako stokrát počuť. Ak
nepomôže, určite neuškodí...
Ing. Štefan Čutka

100%
príro
prod dný
u k t NOVINKA!
výroba a distribúcia pre EÚ,
Čutka s.r.o., Duchničovo nám. č.1, Prešov,
Slovakia, tel.: 00421 /51/ 771 82 84

Nájdete v lekárňach, v drogériach

www.zivasol.sk

