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Η  Παρουσίαση συνοπτικά:

• Ποια είναι τα συμπτώματα;

• Τι προκαλεί την ασθένεια;

• Πώς να αντιστρέψουμε τη διαδικασία

• Η Βοτανική Λύση
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Ποια είναι τα Συμπτώματα;

• Σήματα από το σώμα μας ότι «κάτι δεν πάει 

καλά», ότι είναι εκτός ισορροπίας

• ΑΚΟΥΣΕ τα συμπτώματα αντί να τα καλύπτεις 

με χημικά / αλλοπαθητικά φάρμακα

• Τα συμπτώματα μπορεί να σταματήσουν αλλά 

η πραγματική αιτία της νοσοπάθειας (η 

βαθύτερη αιτία) θα συνεχίσει να υπάρχει



H Προέλευση  της
Ασθένειας



Προέλευση της Ασθένειας:

• Παράγοντες που συμβάλλουν στην ανισορροπία 

που οδηγεί στην ασθένεια:

• Γενετικοί

• Διατροφή και τρόπος ζωής

• Πνευματική Υγεία

• Περιβαλλοντικές Τοξίνες
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Πώς να Αντιστρέψεις τη Διαδικασία της Νόσου

• Αποκατάστησε την ισορροπία του pH

• Γέμισε το σώμα σου με θρεπτικά και αντιοξειδωτικά 

συστατικά

• Μεγιστοποίησε τις οδούς αποβολής / απομάκρυνσης

• Επανάφερε τη λειτουργία του ανοσοποιητικού

• Τόνωσε τη δραστηριότητα του παρασυμπαθητικού 

νευρικού συστήματος

• Επαρκής αιμάτωση των ιστών



Η

Βοτανική
Λύση 



Η Βοτανική Λύση 

 Πρωτότυπη φόρμουλα, δόθηκε στη Rene 

Caisse από το γιατρό των Ινδιάνων Ojibway



Ρίζα κολλιτσίδας (Arctium lappa)

Λάπαθο (Rumex acetosella)

Φλοιός φτελιάς (Ulmus fulva)

Τούρκικο Ραβέντι (Rheum palmatum)

Κόκκινο Τριφύλλι (Trifolium practense)

Γαϊδουράγκαθο (Carbenia benedictus)

Φύκι κελπ (Laminaria digitata)

Νεροκάρδαμο (Nasturtium officinalis)

• Βότανα:

Η Βοτανική Λύση 
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Το Μυστικό της Επιτυχίας

Συνεργική δράση των βοτάνων

1+1=4 αντί για 1+1=2

Η αλληλεπίδραση συστατικών μεταξύ των φυτών 

επιφέρει μεγαλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα

Τα βότανα είναι πλούσια πηγή μεταλλικών 

στοιχείων, βιταμινών και αντιοξειδωτικών
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Κολλιτσίδα

Βασική δράση:

Αντιβιοτικό,αντιμυκητιακό,αντιβακτηριακό

Μειώνει τις μεταλλάξεις

Σπλαγχνικό μυοχαλαρωτικό 

Αυξάνει τη λεμφική παροχέτευση 



Λάπαθο

Βασική δράση:

Θρεπτικό

Διεγερτικό χολής: καθαρίζει το ήπαρ

Υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο:   

συστατικό του αίματος



Φλοιός Φτελιάς

Βασική δράση:
Αντιφλεγμονώδες και στυπτικό για όλες      

τις βλεννογόνους μεμβράνες

Θρεπτικό για εξασθενημένους οργανισμούς

Εξισορροπεί το pH στο γαστρεντερικό 

σύστημα



Τούρκικο Ραβέντι

Βασική δράση: 

Αυξάνει την έκκριση σιέλου & 

γαστρικών υγρών    ρά

Αντιοξειδωτικό

Στυπτικό

Αυξάνει την περιστολή -

Βελτιώνει την εντερική κυκλοφορία



Κόκκινο Τριφύλλι

Βασική δράση:

Βοηθά την απορρόφηση όλων  

των άλλων βοτάνων (σαπωνίνες)

Aντιοξειδωτικό, αντιφλεγμονώδες

Αναβολέας φυτοοιστρογόνων     

Κατευναστικό



Αγιάγκαθο

Βασική δράση: 

Αυξάνει τις εκκρίσεις: στο ήπαρ,   

το δέρμα, τους πνεύμονες

Εφιδρωτικό

Αντιβιοτικό



Φύκι Kelp

Bασική δράση:

Επιταχύνει το μεταβολισμό

Πλούσια πηγή ιωδίου & μεταλλικών στοιχείων

Διεγείρει το ανοσοποιητικό (πολυσακχαρίτες): 

προστατεύει από την ακτινοβολία



Νεροκάρδαμο

Βασική δράση: 

Ισχυρό αποτοξινωτικό

Διεγείρει την όρεξη

Πλούσια πηγή βιταμινών A, B1, B2, C,

E & των μεταλλικών στοιχείων ιωδίου,

σιδήρου και φωσφόρου
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Δοσολογία & Προφυλάξεις

• Δοσολογία (Ενήλικες):

• Συντήρηση: 30-60 γραμμάρια/ ημέρα

• Καθαρισμός/ αποτοξίνωση: 60 γραμμάρια, 2 φορές τη 

μέρα

• Ασθένεια: 90 γραμμάρια, 2 φορές τη μέρα

• Σοβαρή κατάσταση: 90 γραμμάρια, 3-4 φορές τη μέρα

• Τα οξαλικά υπάρχουν σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις: 

προσοχή στις άλλες πηγές οξαλικών
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Συμπληρωματική θεραπεία

• Ιαματικό νερό: Σωματικό βάρος/2 = Ημερήσια ποσότητα 

κατανάλωσης νερού σε ουγκιές (1 ουγκιά = 28,35 γραμμ)

• Τροποποιημένη Θεραπεία Gerson:

• Εξάλειψη του αλατιού (αναστροφή της ισορροπίας 

Νατρίου/ Καλλίου)

• Εύπεπτες τροφές: ελαφρώς μαγειρεμένα λαχανικά, 

ριζώδη λαχανικά (Iπποκράτεια σούπα)

• Φρεσκοστυμένοι χυμοί λαχανικών καθημερινά
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Πνευματικό Μάθημα της Νόσου 

• Αντιμετωπίστε τη νόσο ως ένα ουσιαστικό μάθημα 

ζωής

• Αλλάξτε τη ζωή σας μόνιμα και όχι προσωρινά



Θεραπευτικά



Θεραπευτικά

Διαδικασία Πάθηση

 Διαταραχή του pH Γαστρίτιδα, έλκη, δημιουργία πλάκας, 

αρθρίτιδα (ή ποδάγρα)

 Φλεγμονή Πόνοι, IBS (Σύνδρομο ευερέθιστου 

εντέρου), άσθμα, ημικρανία, αϋπνία

 Αυξημένη γαστρεντερική 

διαπερατότητα (ή του 

γαστρεντερικού σωλήνα)

Αλλεργίες, μειωμένη ενέργεια, αϋπνία, 

δυσκοιλιότητα, ανισορροπία υγρών, 

διάθεση



Θεραπευτικά

Διαδικασία Πάθηση

 Εισβολή τοξινών Αυτοάνοσες παθήσεις: Κρον, Ρευματώδης 

αρθρίτιδα, Σκλήρυνση κατά πλάκας

 Μεταλλάξεις στο DNA Καρκίνος



Πώς να Αντιστρέψεις τη Διαδικασία της Νόσου 

Αποκατάστησε την ισορροπία του pH

Γέμισε το σώμα σου με θρεπτικά & αντιοξειδωτικά συστατικά

Μεγιστοποίησε τις οδούς απομάκρυνσης

Επανάφερε τη λειτουργία του ανοσοποιητικού

Τονώστε τη δραστηριότητα του παρασυμπαθητικού νευρικού 

συστήματος

Επαρκής αιμάτωση των ιστών
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