Eliksiir „Fohow
Oral Liquid“
Fohow (fööniks) ja Fööniksi 3 juveeli
Koostis:
Korditseps
Läikvaabik
Hundihammas
Šiitake
Hiina maohabe, mesi
Eliksiiri kasutamine: karbis on 4 ballooni a`30 ml, säilivusaeg 18 kuud, lahtivõetult säilitada jahedas ja
päikesekiirte eest kaitstud kohas.
Hommikul kella 6-9 kohe peale ärkamist: loputada suu ja puhastada hambad ja keel ning juua pool klaasi
sooja vett. Doos mõõta täpselt: kõrrega või süstlaga, enne tarvitamist ballooni loksutada, lahivõetud
balloni tuleb hoida pimedas ja jahedas kohas. Samaaegsel teiste medpreparaatide tarbimisel võib eliksiiri
manustada ka enne lõunat - või õhtusööki. Profülaktikaks võtta eliksiiri kevadel või sügisel.
Eliksiiri kasutatakse põhiliselt profülaktilisel eesmärkidel.

Südame ja veresoonkonna haigused – kahepoolne regulaator, alandab vererõhku, lõdvestab
koronaararterit (südame pärgarter), laiendab kapillaare ja parandab mikrotsirkulatsiooni, suurendab
müokardi (südame lihaskest) varustamist hapnikuga, puhastab verd, alandab veres kolesteriini ja
rasva taset, takistab trombide tekkimist ja „lahustab“ neid, soodustab vereringet, nähtavalt vähendab
ateroskleroosiliste naastude teket.
Ateroskleroos, koronaarkardioskleroos, stenokardia, isheemiatõbi, infarkt, infarktieelne seisund,
tromboosid, trombiflebiit (veenipõletikud), südamerütmihäired, hüpertoonia, rinnaangiin,
hüperlipeemia. Tarbimine 1-2 kuud .

Seedetrakti haigused – gastriidid, haavandid, krooniline pankreatiit, peensoolepõletik,
jämesoolepõletik, bakteri puudulikkus, diabeet,

Neeruhaigused- nefriit, neerupuudulikkus, taastab patoloogilise glomeruluse (neerukoores paiknev
neeruüksus), ureemia („kusiveresus“). Tarbimine 1-2 kuud.

Maksahaigused –. Kaitseb maksa, aktiveerib maksa ainevahetust seoses ravimite tarbimisega,
toksiinidega. Säilitab maksarakkude struktuuri, reguleerib valkude sünteesi maksa, tõstab maksa
taastumise võimet, tõstab funktsioonivõimet, stimuleerib kahjustatud rakkude taastumist viiruslike
hepatiitide puhul. Annab selge väljapaistva efekti maksahaiguste korral: hepatiit B, tsirroos
(maksarakkude hävinemine), sapikivid. Tarbimine 1-2 kuud

Endokriinhaigused – türeotoksikoos (kilpnäärme ületalitlus), suhkrudiabeet. Tarbimine 1-2 kuud

Vähihaigused – tugevdab raviefekti nii keemia kui ka kiiritusravi ajal, aitab ka viimases staadiumis
olevaid haigeid, peatab juuste väljalangemise ja haigetel tekib isu ning rahulik uni. Taastub
füüsiline jõud, aitab kiiresti organismil taastuda peale operatsiooni (kasvaja eemaldamist).
Vähieelne seisund , vähk algstaadiumis, - tarbimine 1 pakend (4 ballooni),
vähi lõppstaadumis - kuuri pikkus 2-3 kuud

Hematoloogilised haigused – ravimise algstaadium (verehaigused) – tarbimine 1 pakend (4
ballooni)

Hingamisteede haigused, gripp, ägedad viiruslikud haigused, peatab astma, rögalahtistav efekt,
peatab köha ja nakkuse , tõstab organismi vastupanuvõimet, annab positiivse tulemuse igasuguste
bronhiaalhaiguste puhul.
Äkiliste infektsioon- ja bakteriaalhaiguste puhul: ühekordne kasutamine suurendatud doosiga st.täiskasvanutele: ¼ kuni ½ osa balloonist ja kiire efekti puudumisel suurendada doosi. Tavaliselt












haiguse sümptomid aeglustuvad ja temperatuur langeb aeglaselt või normaliseerub 20-30 minutist
kuni 2 tunnini. Ravikuuri võib korrata.
Viiruslikud haigused – herpes, hepatiit – tarvitamine 15-30 päeva
LOR haigused – mädane angiin- kurgu loputamine eliksiir Fööniksiga 3-5 ml 2 x päevas ja 3-5
minutit ning seespidiselt 1-3 nädalat
Silmahaigused - katarrakt, glaukoom – tilgutamine silma 1-2 x päevas ja kestvusega 1-2 kuud.
Valu tundlikkuse korral lahjendada eliksiiri destilleeritud veega vahekorras 1:1 ja jätkata
tilgutamist. Kui mesi tekitab allergiat lõpetada tilgutamine.
Nõrk närvisüsteem - unetus, kõrgenenud ärrituvus, neuroosid (masendus, foobiaaad),kerge ärevus,
apaatsus, krooniline väsimus, kliimaks, pearinglus, nõrkus ja jõu kaotamine, impotentsus,
spermatorröa (tahtmatu seemnevoolus), endokriinsüsteemi häired (sisesekretsioon) – 15-30 päeva
Üldine organismi nõrkus - 1-2 kuud
Luuhaigused – artriit, artroos – pikemaajaline kasutamine, seda preparaati 15-30 päeva
Allergiad – sümptomite kadumiseni
Immuunsüsteemi haigused – stimuleerib lümfotsiitide kasvu, inimestele, kes taastuvad haigustest,
1 falkoon hommikul ja õhtul 15 päeva jätta 3 päeva vahele ja teha uus kuur. Inimesed kellel on nõrk
tervis ja on tihti haiged pikendada kuuri kuni 20 päevani või isegi kauem, mis alandab mitmekorselt
haigestumisi. 1-2 kuud vastavalt vajadusele ja haiguse kulgemisele
Verehaigused - I etapis, 1 pakend ( 4 ballooni)

Laste doosid
Vastsündinutele 1 tilk päevas. Igal järgneval kuul lisada 0,1 ml juurde.
Alla 1 aastastele lastele antakse 1-2 tilka päevas. Võib lahjendada veega.
Aastasele lapsele võib määrata 1 ml päevas.
1-2 aastasele 1-1,5 ml päevas
2-3 aastasele 1,5-2 ml päevas
3-5 aastasele 2-2,5 ml päevas
5-7 aastasele 2,5-3 ml päevas
7-10 aastasele 3-3,5 ml päevas
10-12 aastasele 3,5-4 ml päevas
12-14 aastasele 4-4,5 ml päevas
14-16 aastasele 4,5-5 ml päevas
Täiskasvanute doosid
I balloon 2-3 ml päevas
II balloon 3-4 ml päevas
III, IV balloon 4-5 ml päevas
Ravikuuri pikkus on individuaalne ja sõltub patsiendi seisukorrast. Võetakse hommikul kella 6-9 kohe
peale ärkamist. Puhastada keel ja hambad ning juua ¾ klaasi sooja vett. Hommikusöök poole tunni
pärast. Eliksiir Fööniksit ei võeta vähem kui 1-2 kuud. Vajadusel pikendatakse kuuri pikkust.
Vähihaiguste ja hematoloogilste haiguste korral soovitame Eliksiir Fööniksit ja 3 kalliskivi eliksiiri võtta
pidevalt ja kui on soovitatud mõlemat võtta, siis kordamööda: ühte hommikul ja teist õhtul.
Krooniliste haiguste puhul kõik need preparaadid, mis sisaldavad Korditsepsi, määratakse koos
meditsiiniliste ravimitega ja vajadusel arst võib vähendada aegamööda medravimite koguseid.
Mõnede haiguste puhul neid preparaate esmakordselt tarbides võib haiguse kulg ägeneda nagu näiteks:
hüpertoonikutel, põie-neerukivide ja sapikivide korral. Nende haiguste puhul soovitame alustada
madalamatest doosidest, saavutades normaalkoguse 5-10 päeva pärast (alustades 0,25-0,5 ml päevas).
Raseduse esimese 3 kuu ajal ja rinnaga toitvatel emadel kasutada eliksiiri ettevaatlikult.
Allergiliste ilmingute puhul lõpetada eliksiiri tarbimine (seda võib juhtuda äärmiselt harva).

Eliksiir „Fohow Sanbao
Oral Liquid“
(Fööniksi 3 juveeli )
Koostis:
Korditsepsi 80 %
Läikvaabik
Šiitake
Musta mägisipelga ekstrakt (sisaldab tsinki)
Ühes balloonis 30 ml, karbis 4 ballooni, säilivusaeg 18
kuud, lahtivõetult säilitada jahedas ja päikesekiirte eest kaitstud kohas.
Profülaktiline kuur: hommikul ja õhtul 30 päeva jooksul, smamoodi kui Fööniksi eliksiir.
Hiinas kõige võimsam immuunsüsteemi regulaator. Tarvitatakse samamoodi nagu Fööniksi eliksiiri, kuid
on tugevama toimega eriti B ja C hepatiidi, potensti häirete, reumatoidne polüartriidi (mitme liigesepõletik), potentsihäirete, suhkruhaiguse puhul.
Lahtistab bronhe ja parandab hingamisteede ning väikese vaagna vereringet, normaliseerib uroloogiliste
organite funktsiooni, reguleerib kolesterooli taset veres. Eelnimetatud haiguste puhul määratakse lastele
tavaliselt Fööniksi eliksiiri.
 Liigesed: Liigeste haigused ja reumatoidne polüartriit 2-3 kuud
 Maks: Hepatiit B - tarvitamine 2-3 kuud
C hepatiit mitmest nädalast kuu ajani
 Diabeet: II astme suhkrudiabeet ja I astme diabeedi profülaktikaks – mitmest nädalast kuni 2-3 kuuni
 Hingamisteede haigused: bronhiidid, kroonilised kopsupõletikud, kopsuemfüseem (kopsupuhitus),
bronhiaalastma – 2 nädalast kuni 6 nädalani - alustada 2 ml kuni tavalise doosini ja haigus
stabiliseerub. Kopsutuberkuloosi puhul veel pikemad kuurid.
 LOR haigused: riniidid (nina põletik-nohu), sinusiidid (urkepõletik-otsmiku-põskkoopapõletik),
otiidid (kõrvapõletik) – tilgutada mõned tilgad ninasse ja kõrva paar korda päevas, kuni sümptomid
kaovad.
 Neeruhaigused – tugevdab neerude yan poolt, taastab „tühje neere“ ja vähese sperma korral, meeste
viljatus, kiire väsimus, kõrvade kumisemine, tähnid silmade ees, suguline jõuetus.
kuni 1 kuu
 Uroloogiliste organite haiguste puhul, eriti meestel hüpertroofia (elundi suurenemine) ja prostatiidi
adenoomi (healoomuline eesnäärme kasvaja), potentsi langus, spermatörröa (tahtmatu seemnepurse),
Naistel nüktuuria (sagedane öine põietühjendus), menstruatsioonihäirete ja vaagna piirkonnas valude
korral – 2 kuni 4 nädalani.
 Immuunsussüsteemi puudulikkus vanemas eas regulaarne tarbimine.
Tõstab põrna, harknäärme ja teiste immuunsüsteemiorganite tegevust.
 Onkoloogia: Vähieelne ja onkoloogilised haigused,
Keemia- ja kiiritusravi põhjustatud tagajärgede likvideerimiseks – 2-3 kuud
 Suurenenud lipiidide (rasvade), kolesterooli ja triglütseriidi (neutraalsed rasvad) hulk veres – mitme
nädala vältel kuni analüüsid näitavad paranemist.
 Paljud teised kroonilised haigused, mis on ka Fööniksi eliksiiri puhul – 2 nädalst kuni 4 nädalani,
mõningatel juhtudel kauem.
Täiskasvanutel on minimaalne doos 5 ml ööpäevas, vajadusel võib suurendada doosi kuni 2 balloonini
(60 ml) päevas. Suurte dooside puhul tavaliselt võetakse hommikul ja õhtul. Krooniliste haiguste puhul
tuleb doose suurendada järkjärgult, et mitte esile kutsuda haiguse ägenemist medpreparaatide tarvitamise
ajal.
Märkused:
Hingamisteede haiguste (täiskasvanutel) tuleb iga päev suurendada kogust 1 ml võrra, alustades 2 ml kuni
optimaalse doosini. Sellist igapäevast kogust võetakse mitu nädalat kuni saavutatakse pidev kliiniline
efekt.

Korditsepsi sisaldavaid preparaate tuleb tarvitada ettevaatlikult , kuna mõjutab vereringlust kuse-ja
suguelundites.
Onko-ja hematoloogiliste haiguste korral tarvitada tahketes olekutes korditsepsi sisaldavaid preparaate
vaheldumisi vedelikega või samal ajal Föönikis eliksiiri või Fööniksi 3 juveeliga.
Onkoloogiliste endokriinhaiguste, kuse-suguelundite süsteemi ja peaaju haiguste korral kasutada koos
Linchzhi Fohow kapslitega (rakumembraani purustamise tehnoloogia)

Kapslid

„Fohow Linchzhi“

Koostis:
Läikvaabiku mütseli pukber
Läikvaabiku eose pulber
Korditseps
Säilivusaeg 18 kuud, pakendis on 24 kapslit, hoida
kuivas kohas.
Kasutamine: hommikul 1 tund enne sööki veega.
Preparaat aeglustab vananemist, reguleerib närvisüsteemi, alandab turseid ja parandab ajuverevarustust.
Kapslid parandavad tundavalt seljaaju vereringet, annavad edasi hapniku ja toitaineid närvirakkudele,
uuendavad mingis osas kahjustunud ajurakke ja kiirendavad rakkude vahelist informatsiooni. Preparaati
kasutatakse edukalt pea-ja seljaaju vereingehäirete puhul, kaasaarvatud peale insulti. Nende kapslite
kasutamine parandab tuju, tõstab töövõimet. Mõjub hästi neile, kes tahavad parandada mälu, tõsta
intellekti, kasutada õpitut ja keele-oskust.

Nägemise ja kuulmise nõrgenemine (eriti vanuritel): 1-2 pakendit ja 1-2 kapslit päevas.

Ajutegevuse aeglustus ja kontsentreerumise nõrgenemine: 1 pakend ja 0,5 -1 kapslit päevas

Migreen, unehäired: 1-2 pakendit 1-2 kapslit päevas

Vegetatiivse närvisüsteemi alatalitlus (silelihaste, südamelihaste ja näärmete-lihastoonuse häire): 1
pakend 0,5-1 kapsel päevas

Osteohondroosi põhjustatud radikuliidi valud, selgroolülide vaheline song: 1-2 pakendit 1-2 kapslit
päevas

Peaaju veresoonte ateroskleroos (veresoonte lubjastumine)1-3 pakendit, 1-3 kapslit päevas

Insuldijärgne periood: 1-4 pakendit 1-3 kapslit päevas

Rasvumine ja mitmed selle nähud: 1-2 kapslt päevas 1-2 kuu vältel

Ajutegevuse puudujääk: individuaalsed doosid sõltuvalt vanusest mitu kuud

Mälu nõrgenemine, vaimne nõrgenemine vanuse tõttu, Alzheimeri tõbi (dementsus), vanadusnõtrus:
1-3 kapslit päevas, mitu kuud

Laialdane skleroos (kõvastumine, lupjumine), Parkinsoni tõbi (värin kätes , dementsus): 2-4 kapslit
päevas mitme kuu vältel

Depressioon,stress: 0,5-2 kapslit päevas mitu nädalat.

Epilepsia : mitme kuu vältel tavaliselt 1-2 kapslit päevas , doos määratakse individualselt.

Märkused:
Ei soovita võtta õhtul, võib tekitada unetust, sel juhul tuleb võtta hommikul või lõuna ajal. Alustada
tuleb väiksemate doosidega, 1-6 päevani 0,5 kapslit, eriti neil kes põevad peaajuateroskleroosi, on olnud
insult ja psüühilised haigused. Preparaati võib määrata kohe isheemia insuldi puhul ja 4-6 kuud peale
hemorroidinsulti.
Migreeni puhul on võimalus valida 2 variandi vahel: haigushoo puhul ühekordne suurem doos või pidev
preparaadi kasutamine 1-2 kuu vältel

Parkinsoni tõve, skleroosi ja paljude teiste haiguste puhul suurendatakse järkjärgult doose ja kasutatakse
preparaati mitu kuud.
Ühekordset doosi võib kasutada siis kui on eksamisessioon, stressi situatsioon,väsimus, raske füüsiline
töö, pikk autosõit jne.
Lastele kellel on õpiraskused mõjuvad kapsli väga hästi
Lastele võib määrata alates 1.5 aastast, kogused on väikesed.
3-4 aastasele 1/5-1/4 kapslit iga päev.
4-8 aastani 1/3-1/2 kapslist päevas.
9-12 ja rohkem võib suurendada doosi kuni 1 kapslini päevas.
Doos määratakse igaühele individuaalselt, suurus sõltub efektiivsuset

Tee „Fohow Liuwei Cha“
Koostis:
korditseps,
Puerh (must hiina tee)
Hundihammas
Ţenţen
Krüsanteem
Kuslapuu ja teisi ravimtaimi.

Teel on värske aroom ja maitselt magus ja on rahustava toimega, sobib eriti inimestele kellel on
suurenenud kehakaal, tõusnud kolesteroolitase ja kõrgenenud arteriaalne vererõhk.
Ühte teepakki saab kasutada 3-4 korda päevas. Iga kord sama pakki hoida vees kuni 3 minutit 1 klaasis
kuumas vees (esimestel kordadel mõni sekund kuni vesi muudab värvi). Lase teel mõni minut tõmmata
enne kui jood. Õhtuks on korditsepsi tase kasutatud teepakis langenud. Tee ei tekita unetust kuid soovitata
juua peale kella kuut.
Soovitatav on teed juua parai lonksu haaval enne sööki ja söögi ajal
Teed võib juua 25 päeva järjest, vajadusel võib kuuri jätkata
Näidustused ja kuuri pikkus:
Hüperlipeemia ( rasvade rohkus veres) – 1-2 kuuri kuni 3 kuud järjest (jälgida rasva taset veres)
Suhkrudiabeet - 1-2 kuuri kuni 3 kuud järjest (jälgida suhkru taset veres ja uriinis), kasutatakse lisa
vahendina.
Kõrvetised – 1-3 kuuri järjest mitu korda aastas.
Ateroskleroos (veresoonte lupjumine) – 1-2 kuuri järjest mitu korda aastas.
Liikumissüsteeemi haigused – 1-3 kuuri järjest mitu korda aastas.
Teised haigused – kuuri pikkused märatakse individuaalselt, tavaliselt 1-2 kuuri järjest 2 korda aastas.

Eliksiir „Fohow
Sanqing Oral Liquid“
Koostis:
Aaloegeel
Oligosahhariidid
Hõlmikpuulehe ekstrakt
Läikvaabik
Sinine kuslapuu
Krüsanteem
Korditsepsi ekstrakt
Pakendis on 4 ballooni a` 30 ml. Avatud
balloonihoida jahedas ja päikesekiirte eest kaitstud
kohas. Säilivusaeg 18 kuud.
Toodet soovitatakse neile kellel on kõhukinnisus ja hüperlipeemia (rasvade rohkus veres), mao (gastriit)
ja seedetrakti (enteriit-peensoolepõletik) haigused, mädapaisete tekkimised, pigmendilaigud. Inimestele
kellel on järsk meeleolu muutus. Täielik organismi puhastumine ja vabanemine toksiinidest toimub pasta
„Fohow Meigui“ kaasabil. Eliksiiril on kolm peamist efekti: puhastab soolestikku ning verd üleliigsetest
lipiididest ja kaitseb organismi toksiinide eest. Reguleerib Yn ja Yan tasakaalu.
Peamised komponendid:
Aaloegeel – tugevdab organismi võitlust viirustega, mõjutab vähirakke, taastab immuniteeti, aeglustab
vananemisprotsesse. Omab väljapaistvat effekti kõhukinnisuse, hemoroidide, haavandite ja südameveresoonkonna haiguste puhul.
Oligosahhariidid – parandavad seedetrakti funktsioneerimist, kasutatakse kõhukinnisuse-lahtisuse
profülaktikaks, soodustab rasvade alanemist veres ja tugevdab immuunsussüsteemi.
Kasutamine:
Peale esimese doosi võtmist 2-3 tunni pärast hakkab soolestikus seisma jäänud rooja lõhustumine, kõht
teeb imeliike hääli ja eralduvad gaasid.
2-3 päeva pärast toimub rooja eraldumine soolte seintelt, roe on tahke, suurtes tükkides tumeda värviga
ja väga ebameeldiva lõhnaga.
4-10 päeva pärast vähenevad haigushood soolestikus ja maos, suust kaob ebameeldiv lõhn, kõhukinnisus
või lahtisus normaliseerub vähehaaval, roe võtab normaalkuju. Samal ajal lõhustuvad rasvad veres, alaneb
vere paksus ja venivus, vereringe normaliseerub, kiireneb toksiinide väljaviimine organismist.
Peale 2-3 kuuri tegemist normaliseerub seedetrakti töö, roojamine muutub regulaarseks ja toimib kergelt,
tasapisi paraneb naha värv ja suu lõhn muutub normaalseks. Kaovad plekid, kõõm, vinnid.
Alustada 1/6 osast balloonis kuni 1 ballonini 2 korda päevas, 30 minutit enne sööki. 10 päeva
moodustavad ühe kuuri. Kahe kuuri vahel pidada vahet 3 päeva.
Puhastuskuur mitte vähem kui 15 päeva. Kuuri võib alustada väiksematest doosidest tingimusel, et on
märgatavad efektid esimese nädala jooksul.

Eliksiir „Fohow Tezhi Sanqing Oral Liquid“
Selle eliksiiri põhikomponentidele (sama mis eliksiir Fohow Sanqing Oral Liquid) lisanduvad
Kasutatakse : naistel väikese vaagna põletikuliste protsesside ja kasvajate, munasarjade alatalituse,
menstruatsiooni häirete ning viljatuse korral.
Pakendis on 6 või 12 ballooni a´ 30 ml. Kuni 2 balloni päevas, 10 päeva moodustavad ühe kuuri. Kahe
kuuri vahel hoida vahet 3 päeva. Puhastuskuur mitte vähem kui 15 päeva. Kuuri võib alustada
väiksematest doosidest tingimusel, et on märgatavad efektid esimese nädala jooksul.
Hoida kuivas jahedamas kohas, säilivusaeg 18 kuud.

Puuviljapasta
„Fohow Meigui“ ,
„Fööniksi roos“
Koostis:
Roosiõie ekstrakt
Oligosahhariidid
Stahhhüoos
Puuviljaekstrakt ei sisalda suhkrut.
Hoida pimedas ja jahedas. Kogus 1 tuub 120 gr
.Säilivusaeg 18 kuud.
Kasutatakse toitumise eesmärgil suhkru asendajana, võib kasutada regulaaarselt. Aktiveerib omastatud
toitainete tööd seedetraktis, tõstab immuunsussüsteemi, aeglustab seedetrakti patogeense flora ja
roiskumisbakterite kasvamist. Sissevõtmisel satub pasta otse maoseedetrakti ning stimuleerib
bifilobakterite aktiivsust ja kasvu ning vähendab patogeense flora hulka.
bakterite puudulikkuse puhul – kasutades aktiivselt, tõstab kasulike bakterite hulka seedetraktis,
tasakaalustab ja tugevdab seedetrakti funktsioneerimist, reguleerib seedimise vedelikke, aktiveerib
seedimist ja toidu imendumist seedetraktis, aitab kõhulahtisuse korral. Säilitab seedetrakti nooruslikkuse,
tõstab immuunsust, aeglustab organismi vananemist. Annab inimesele terve ja puhta naha. Kasutatakse
šlakkide väljaviimiseks seedetraktist puhastamise eesmärgil, eemaldab ebameeldiva lõhna suust, higist.
Soovitus:
Kõikidele inimestele toitumise eesmärgil või kui suhkru asendaja, nii vanematele inimestele kui lastele.
Kasutamine: võetakse pool tundi enne sööki 1 tl kuni 1 spl. Võib määrida leivale või juua teega.
Kuuri pikkus mitte vähem kui 7-14 päeva, võib kasutada pikema aja jooksul.

Toidulisand

„Gaoqian Phoenix“
(tabletid Fohow Gaoqian)
Koostis:
Konnyaku pulber – alandab rasvade, suhkru
ja kolesterooli sisaldust veres, eemaldab
toksilised jääk- nähud kasvajatest, pidurdab
patogeensete bakterite suurenemist maoseedetraktis. Suurepäraseid tulemusi annab
kõrvetiste, kõhukinnisuse puhul. Konnyaki on
profilaktiline abivahend seedetrakti ja soolestiku vähihaiguste korral. Tabletid, mis sisaldavad Konnyakit
tekitavad täiskõhu tunde ja toit seedib kauem. Diabeedihaigetel alandab suhkru taset veres.
Kitosan – aitab reguleerida ja kiirendada mao ja seedetrakti tööd, aitab taastada mao limaskesta,
tugevdab immuunsussüsteemi, inkubeerib vähirakkude kasvu, alandab vere rõhku, veresuhkrut ja vere
lipiide. Omab võimet viia organismist välja toksiine ja raskeid metalle (väljuvad organismist koos
kitosaniga). On profilaktiliseks abivahendiks kõrvetiste ja südame-vereringe haiguste puhul.
Kiudained – tekitab kõhus täistunde, kiirendab seedetrakti tööd ja mahlade eritumist. Diabeedi ja
kõhukinnisuse puhul on profilaktiliseks abiks. Aitab seedetraktis moodustada lahustuvast tselloosist
ţeleetaolist massi, mis aitab aeglaselt imenduda suhkrul ja sellega seoses alaneb efektiivselt veresuhkur.
Soodustab mikrofloora tekkimist jämesooles ja ja aitab patogeensete toksiidide väljaviimist läbi
seedetrakti.
Spirulina – aitab soolestikus imenduda vedelikel, paisutab ja sellega seoses suurendab soolestikku – see
protsess pehmendab ja kiirendab rooja väljumist. Soolestik muutub aktiivsemaks, vähendab toidu
seisakuid ning võimalust soolestikul toksiine omastada. Aitab organismist raskemetalli sooladel ja
toksiinidel roojaga koos väljuda, samal ajal pehmendades soolestikku. See annab abistava raviva efekti
pikaajalise kõhukinnisuse ja hemoroidide puhul. Taastamine j apuhastamine – kaks funktsiooni ühes
tootes.
Alandab suhkru ja rasvade sisaldust veres, võitleb nälja tundega soodustades kaalu langemist, alandab
suhkru taset. Ideaalne vahend diabeedi puhul. Aktiveerib sapi eritumist. Alandab kolesteriini taset,
millega soodustab organismi kaitset isheemia tõve vastu ja kivide moodustumist. Pehmendab ja kiirendab
soolestiku läbilaskvust, vähendab rooja seisakuid ja võimalust omastada seedetraktil toksiine. Koos
roojaga aitab toksiine ja raskemetallisoolasid välja viia organismist, samal ajal pehmendades seedetrakti.
See annab raviva efekti hemorroidide ja kauase kõhukinnisuse puhul.
Soovitav kasutada : Inimestele kellel on kõrvetised. Kellel on kolm haigust korraga: hüpertoonia,
hüperlipeemia ja hüperglükeemia (liigsuhkurveresus). Inimestele, kes tahavad säilitada sportlikku figuuri,
ning neile, kellel on krooniline kõhukinnisus.
Kaalu alandamisel – kuni 8 tbl 2 korda päevas ½ tundi enne sööki koos piisava hulga sooja
(soovitatavalt) veega.
Profülaktikaks – pool tundi enne sööki (näiteks rasvane toit): kuni 4 tbl 2 korda päevas.
Märkus: tulemus ilmneb ka väiksema koguse tarbimisel, sellepärast võib alustada ka väiksematest
kogustest.
Kuuri pikkus mitte vähem kui 2 nädalat. Vajadusel võib kuuri pikendada.
Pakendis 144 tabletti, hoida kuivas ja jahedas, säilivusaeg 18 kuud

Pehmed kapslid
„ Haitsao gai“
Koostis:
Merevetikatest saadud kaltsium
Taimeõlist D vitamiin
Ţelatiin

Pakendis 100 kapslit, 800 mg
Pakendit hoida hermeetiliselt suletuna kuivas jahedas kohas, kaitstuna päikesekiirte eest. Säilivusaeg 24
kuud.
Kuni 2 kapslit 2 korda päevas koos sooja veega.
Soovitus:
Vanaduse ennetamine
Vitamiinide ja mineraalide puudus
Kõrvalkilpnäärmete talituse puudulikkus
Kõrgenenud vere takistus veresoontes, verejooksud
Allergilised haigused, diateesid (haigussoodumus)
Nahahaigused, kihelus, ekseem, psoriaas
Profülaktika ja osteoporoosi, rahhiidi ja artriidi ravi
Hammaste kaaries ja selle profülaktika
Suurenenud küünte murdumine
Profülaktika onkoloogiliste ja südame-veresoonkonna haiguste puhul
Krambid ja väsinud jalad
Klimakteerium ja sellele järgnev periood
Teised näidustuse

Pehmed kapslid „Fohow Zhengqing“
Pakendis 150 kapslit – 350 mg, sisaldavad küüslauku, metssafranit ja hiina kontpuu õli.
Tarvitamine: 2-4 kapslit 2 korda päevas lõuna ja õhtusöögi ajal, sooja veega.
Antibakteriaalne, antilipiidne, trombe lahustav ja kasvajaid mõjutav preparaat.
Kaitseb külmetuse ja teiste infektsioonhaiguste eest (bronhiit, gripp), reguleerib suhkru taset veres,
mõjutab soodsalt nahaseisundit ja juuste kasvu. Tõstab söögiisu ning mao ja soolte tööd. Suurendab sapi
eritust. Mõjutab mädanemise ja käärimise protsesse sooltes. Soodustab normaalse mikrofloora arenemist,
vähendab spasme, avab ja puhastab poore. Parandab ja kiirendab mädanevaid ja halvasti paranevaid
haavu. On antitoksiliste omadustega ja kasutatakse igasuguste mürgistuste korral. Kaitseb rakke vabade
radikaalide ja raskemetalli eest. Hoiab ära ateroskleroolsed muutused veresoonkonnas, ning laiendab
veresooni, reguleerib vererõhku ja südamelöökide tihedust. Alandab lipiidide taset, vedeldab verd,
parandab kapillaarides mikrotsirkulatsiooni. Soodustab uriini eritumist ja suguelundite tööd. Tarvitatakse
klimakteeriumi ajal.
Soovitatakse inimestele kellel on nõrk immuunsussüsteem, seedetrakti häirete ja teiste haiguste puhul.

Kapslid „Sjuchinfu“
Koostis:
Nattokinasa – säilitab vere normaalse vedela
oleku
ka vanemas eas, ei soodusta vere kõrgemat
hüübivuse taset ja takistab trombide moodustumist.
Nattokinasa on palju ohutum ja efektiivsem vahend
aspiriiniga võrreldes. Ta ei tekita kõrvalnähtusi,
allergilisi reaktsioone ja on ainuke alternatiivne
aspiriini asendaja südame veresoonkonna haiguste
profülaktikas. Peale selle on tema mõju veres 4 – 8
tundi. Ta kaitseb veresooni trombide tekkimise eest
ja väliste traumade puhul ei takista vere hüübimist.
Viinamarja seemnete ekstrakt – sisaldab palju
bioflavonoide, samuti rasvhappeid ja vitamiine.mõjutab eriti südame –ja veresoonkonda, efektiivselt
tugevdab juuste ja küünte struktuuri, aktiveerib rakkude uuenemis võimet, toetab marras- ja sisemise
nahakihtide head niisutust, 5-lehelise Gynostemma ekstrakt
Ţelatiin
Kasutamine: Pakendis 120 kapslit, 250 mg, säilivusaeg 24 kuud
1-2 kapslit 2 korda päevas koos sooja veega. Pakendit hoida hermeetiliselt suletuna kuivas jahedas kohas,
kaitstuna päikesekiirte eest.
Preparaadi doosi tuleb suurendada järkjärgult, esimene nädal 1 kapsel 1 kord päevas koos sooja veega,
teisel nädalal 2 kapslit 2 korda päevas, doosi suurendada iga järgmine nädal 1 kapsli võrra.
Hoiatus! Ole ettevaatlik kui tarbid samal ajal preparaate, mis sisaldavad aspiriini !
Põhiline efekt:
Parandab hapniku toimetamist kudedesse
Tõstab igasuguste nutrientide biopuudulikkust
Toetab nägemist
Suurendab luude tihedust
Vähendab liigeste haiguste puhul valu
Vähendab liigeste ja lihaste valu intensiivse füüsilise koormuse ajal
Vähendab lümfide jäikust
Parandab organismi drenaazfunktsiooni šlakkide väljaviimisel
Lõhub fibriinkatte onkoloogilistel rakkudel, mis lubab killer-rakkudel äratunda ja hävitada vähirakud
Vajalik tarbimine kui on :
Kolesterooli kõrge tase veres
Isheemiatõbi (südamelihase hapnikuvaegus), insuldi ja infarkti järgne seisund
Hüpertooniatõbi (kõrgvererõhktõbi),
Diabeet
Mälu ja intellekti langus, eriti täiskasvanutel – põhjuseks sageli peaaju vereringe tromboos
Lihaste väsimus ja valu jalgades peale käimist
Tihe suremine ja torkimine liigestes (käelabas, pöidades)
Jalapöidades ei parane haavandid
Onkoloogilised haigused

Faradoterapeutiline
kaelavöö
Normaliseerib vereringlust kaela piirkonnas. Vähendab ja
kõrvaldab valu kaelalülides, õlgades ja kätes.
Parandab peaajus vereringet, vähendab ja kõrvaldab peavalu,
võtab ära väsimustunde.
Reguleerib närvisüsteemi, soodustab une paranemist.
Kõikidele nina-,kurgu-,kõrvahaigustele (riniit-ninapõletik,
nohu, haimoriit-ninaneelu bakter, farüngiit- neelukatarr, otiitkõrvapõletik, larüngiit-kõripõletik, trahheiit-hingetorupõletik, kuulmisnärvipõletik.
Liigeste haigused: artroosid, artriidid, polüartriidid-mitmeliigesepõletik, põrutused-nikastused, venitused.
Kasutamine:
Pane vöö otse kaelale 2 korda päevas 15-30 minutiks niisutatult ja kui kuni 3-5 tunnini kuivalt. Une ajal ei
ole soovitav kasutada. Kui on kõrgendatud tundlikkus – vähendada aega.
Märkus. Ei tohi panna tugevasti kaelaarterile. Vööd võib loputada, mitte pesta pesemisvahendiga, hoida
eemal päikesekiirtest.
Vastunäidustused: onkoloogilised haigused 3-4 staadium, rasked patoloogilised südame-vereringehaigused, rasked psüühilised haigused, rasedus, südamestimulaator.

Faradoterapeutiline
põlvevöö ( jt suuremad liigesed)
Soodustab põlveliigestes mikrovereringet, on profülaktikaks
põlvehaigustele ning vähendab liigestes valu.
Stimuleerib vereringet, vedeldab ja taaastab vereringlust
põlveliigestes, vähendab paistetusi, ja taastab luude kahjustusi.
Peletab külmetust, rahustab reumat, aitab tuntavalt liigeste reuma
puhul, kogunenud liigesevedelike puhul, varikoossete
veenilaiendite puhul jne.
Suurendab põlveliigese liikuvust, kaotab vigastused põlveliigestes,
takistab luude lagunemist ja uuristusi liigestes.
Kasutamine:
Sidemed panna ümber põlveliigese. Juba poole tunni pärast on tunda soojust. Soovitatav hoida sidemeid 3
tundi liigestel iga päev.
Vastunäidustused:
Kui jalgadel on ekseemid, põletused või nahal on allergiline reaktsioon - siis ei ole soovitav kasutada
sidemeid ja südame stimulaatori korral on kasutamine keelatud.
Kasutamine on keelatud ka rasedatel ja rinnaga toitvatel emadel, vähihaigetel ja raskes seisundis olevatel
inimestel. Ägedate lihaspõleike puhul kasutada 24 tunni möödudes.

Faradoterapeutiline
kõhu- ja seljavöö
Raviotstarbeks:
Südame-veresoonkonna haigused; I-II astmehüpertoonia
tõbi; südame isheemiatõbi; vegetatatiivse vereringe
alatalitus.
Kesk-ja tsentraalnärvisüsteemi haigused ja traumad,
lülisamba,seljaaju traumad, lülisamba vahelised songad,
lülisamba osteohondroos, seljaaju vereringe häired,
isheemiline aju insult, neuriit (närvipõletik), närvivalud,
neuroosid, neurasteenia-närvinõrkus, viirastusvalud, halvatus, kerge halvatus.
Perifeersete soonte haigused, ummistav ateroskleroos I,II, III staadiumis, trombsoonepõletik, krooniline
veenide ja lümfisoonte puudulikkus, tromboflebiit- veenipõletik,millle puhul on veenis tromb(id) pealispinnal ja sügavuti alaägedas perioodis, posttrombootiline sündroom-alajäsemete veenid on korduvatest
veenipõletikest kahjustunud, diabeetiline antiopaatia.
Liikumisliigeste haigused ja kahjustused, deformeerunud luud ägedas ja taastuvas faasis (I-III staadium),
infektsioon-toksilised artriidid (liigesepõletikud), mitmeliigesepõletikud mitmesugustel põhjustel,
periartriit (liigeseümbrusepõletik), luumurdude aeglane kokkukasvamine, nikastused, liigeste sidemepaunakeste venitus.
Kopsude-bronhide haigused, kroonilised kopsupõletikud, krooniline bronhiit, bronhiaalastma v.a .
hormoonisõltuvus.
Mao-seedetrakti haigused, mao-ja 12 sõrmiku haavandid ägedas ja taastuvas faasis, krooniline gastriit,
gastroduodeniit (mao- ja kaksteistsõrmiku põletik), äge ja krooniline pankreatiit, krooniline hepatiit,
sapiteede alatalitlus, krooniline sapipõiepõletik, koliit (jämesoolepõletik).
Kroonilised ja alaägedad kusesüsteemi haigused, tsüstiit (kusepõiepõletik), uretriit (kusitipõletik),
neeruvaagnapõletik, adnekstt (emakamanuste põletik), prostatiit, impotentsus, viljatus, kliimaks,
healoomuline kasvaja (müoom, fibromüoom-lihaskasvaja, piimanäärmete kasvaja), kõrgenenud
immuunsus.
Nina-,kurgu-,kõrvahaigused (riniit-ninapõletik, nohu-parem on asetada ninale kuiv kaelaside;
haimoriit-ninaneelu bakter; farüngiit- neelukatarr; otiit-kõrvapõletik, larüngiit-kõripõletik; trahheiithingetorupõletik; kuulmisnärvipõletik - vöö asetada rindkere ülaosasse.
Kilpnäärme korral on parem kasutada kaelavööd ja mitte liiga ümber kaela ja ära hoia kaua.

