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POZBYĆ SIĘ 
GROŹNYCH INTRUZÓW

Fermentujący, długo zalegający sto-
lec i przeciągające się procesy gnilne 
to sprzyjające środowisko dla pasoży-
tów: owsików, glist ludzkich, lamblii, 
tasiemca i wielu innych. Wbrew pozo-
rom, nietrudno sprowadzić niechciane-
go lokatora, choćby przez brak higieny 
czy zjedzenie zakażonego mięsa lub ryb. 
Nadmierny apetyt lub jego brak, zmęcze-
nie, gazy, wzdęcia, biegunki, zaparcia, 
bóle brzucha, trądzik, migreny swędze-
nie w okolicy odbytu mogą świadczyć o 
obecności pasożytów. 

Ale intruzi z zewnątrz to niejedyne  
zagrożenie. Mogą się zacząć niebez-
piecznie panoszyć inni groźni miesz-
kańcy jelit - drożdże. Są one natural-
nym składnikiem flory bakteryjnej, ale 
gdy dojdzie do zaburzeń równowagi  
w jej obrębie, rozrastają się w grzybnię  
i przywierają do ścian jelita! Utrud-
niają jego pracę i powodują przy-
kre dolegliwości: gazy i wzdę-
cia, bulgotanie. Na domiar złego 
grzyby mogą przedostać się dalej  
i wywołać grzybicę ogólnoustrojową! 

TRZEBA 
OCZYŚCIĆ JELITO

Tylko jak? Czy jedynym wyjściem 
jest hydrokolonoterapia, czyli płukanie 
jelita? Na szczęście nie. Są łatwiejsze i 
przyjemniejsze metody. Wystarczy sto-
sować właściwą dietę i zażywać pre-
paraty usuwające złogi i toksyny. Tak 
działa ziołowy system oczyszczania or-
ganizmu COLON PACK. Zawiera błon-
nik (rozpuszczalny i nierozpuszczalny), 
czyli włókno pokarmowe. Nie rozkła-
da się w jelitach, ale absorbuje wodę i 
pęcznieje, zwiększając objętość masy 
kałowej i pobudzając ruchy robaczko-
we jelit, które powodują wypróżnienia. 
Oczyszcza jelito z toksyn, spowalnia 
wchłanianie pokarmów, przez co zapo-
biega wahaniom poziomu glukozy we 
krwi (to ważne dla diabetyków i osób z 
grupy ryzyka cukrzycy) i hamuje szkod-
liwe procesy gnilne. Po kuracji COLON 
PACKIEM możemy spać spokojnie, ze 
świadomością, że w naszym sprawnie 
działającym jelicie nie ma pasożytów 
ani grzybów…   

                                                                                                                          
 Joanna Chlebicka

Troskliwa gospodyni nie czeka, 
aż rury odchodzące od zlewu 
zapchają się tak, że hydraulik 

będzie musiał je przetykać. Woli regu-
larnie stosować środki udrażniające, by 
na bieżąco pozbywać się nieczystości. 
A przecież o swoje zdrowie powinni-
śmy dbać znacznie bardziej! W naszym 
organizmie odpowiednikiem rury, która 
zmaga się z nieczystościami, jest jelito 
grube. Nie troszczymy się o nie, jeśli 
nie mamy boleści, biegunek, zaparć. To 
błąd, bo lepiej zapobiegać, niż leczyć.

NIEDOCENIANE, 
ALE BARDZO WAŻNE…

Jelito grube ma kluczowe znaczenie 
dla zdrowia i funkcjonowania całego or-
ganizmu. W nim zachodzi końcowy etap 
wchłaniania wody, elektrolitów i soli 
mineralnych z resztek pokarmowych i 
produkcja niektórych witamin (K i z gru-
py B). To tu z ok. 2 kg tego, co zjadamy 
każdego dnia, jest formowane i przygo-
towywane do wydalenia tylko 200-300 g 
mas kałowych. Ale to nie wszystko. Je-
lito jest najważniejszym organem ukła-
du odpornościowego człowieka. W nim 
znajdują się kępki Peyera, produkujące 
ciała odpornościowe, które mogą dać 
odpór atakującym nas patogenom (wiru-
som, bakteriom), toksynom i alergenom. 
Jeśli jelito grube funkcjonuje nieprawid-
łowo, zapadamy częściej np. na infekcje 
górnych dróg oddechowych. Poważnie 
zaburzona perystaltyka jelita sprawia, że 
przypomina ono tykającą bombę zegaro-
wą! Staje się zbiornikiem groźnych tok-
syn, które wydostają się poza jego obręb 
i czynią spustoszenia w organizmie! 

DOBROCZYNNA 
FLORA MUSI ZWYCIĘŻYĆ!

Jelito grube to pole walki między po-
żytecznymi a szkodliwymi bakteriami. 
Dobroczynne bakterie kwasu mlekowego 
(poprawiające wchłanianie potrzebnych 
minerałów, działające przeciwnowotwo-
rowo i antymiażdżycowo) i bifidobakterie 
(pobudzające perystaltykę jelit, zwalcza-
jące biegunki i zwiększające odporność) 
przeciwdziałają rozmnażaniu się choro-
botwórczych bakterii, zakwaszając śro-
dowisko. Jeśli tych pożytecznych bakterii 
jest za mało, ich siła oddziaływania słab-
nie. Taki groźny w skutkach deficyt może 
spowodować np. antybiotykoterapia 
(wtedy zażywamy probiotyki, by temu 

zapobiec). Równie zgubna jest niewłaś-
ciwa dieta, w której przeważają produkty 
wysoko przetworzone, a brakuje źródeł 
błonnika (pełnych ziaren, warzyw, owo-
ców). A przecież tak odżywia się więk-
szość z nas! I nie próbujemy w żaden 
sposób wspomagać jelit, skazując je, a w 
ślad za nimi cały organizm, na nierówną 
walkę. Postępując tak lekkomyślnie, do-
prowadzamy do zaburzenia perystaltyki 
jelit i rytmu wypróżnień. Zaparcia powo-
dują, że nie wydalamy całej masy kało-
wej, a jej resztki zalegają w uchyłkach je-
lit i oblepiają ich ścianki, jeszcze bardziej 
utrudniając pracę kosmków jelitowych. 
Tworzą się kamienie kałowe, które mogą 
tkwić w jelicie nawet kilkanaście lat! 

Zaparcia, biegunki, wzdęcia czy gazy 
to objawy zaburzeń pracy jelit, których 
nie można lekceważyć, bo mogą prowa-
dzić do poważnych chorób (zespół jelita 
drażliwego, stany zapalne, rak jelita). Co 
więcej, trucizny i toksyny, zalegające w 
nieopróżnianych regularnie jelitach, po-
wodują samozatrucie organizmu! Nie-
którzy lekarze twierdzą, że przyczyną aż 
90% chorób jest właśnie zatrucie toksy-
nami z jelit! 

Colon Pack - co to jest 
i dlaczego od dzisiaj?

MultiSet - czy koszmar 
głodu jest już za nami?

Zaparcia - krępujący 
problem, ale nie tylko
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Jelito grube - co powinniśmy wiedzieć,
by ta tykająca bomba zegarowa nigdy nie wybuchła!

Co to jest 
Colon Pack?

Jest to w 100% polski ziołowy System Oczysz-
czania Organizmu. Sprawdzony w swoim 

działaniu. Składa się z trzech produktów:
Parasine Plus 
- to silnie działająca kompozycja składników 
roślinnych i ziół zamknięta w ułatwiających 
dawkowanie kapsułkach (celulozowych). Została 
opracowana w celu wyeliminowania z organizmu 
niepożądanych drobnoustrojów pasożytniczych 
oraz substancji toksycznych.
CoFiber (błonnik) 
- zawiera starannie skomponowaną mieszankę 
ziół, które wspomagają układ żołądkowo-jelitowy. 
Ponadto pomagają usunąć z organizmu substan-
cje toksyczne i drobnoustroje pasożytnicze. 
Naturalna Herbatka Oczyszczająca 
- odpowiednio dobrane komponenty przyczyniają 
się do poprawy funkcjonowania żołądka,  
jelit i nerek, a także do lepszego przyswajania 
składników odżywczych przez organizm, 
ułatwia wypróżnianie.
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grzybów. Trudno znaleźć zwierzę domo-
we, które nie jest nosicielem choćby jed-
nego pasożyta. A często pasożyty stają się 
nosicielami innych pasożytów.

  Czas porzucić złudzenia i uświadomić 
sobie dwie kwestie: po pierwsze, są bar-
dzo duże szanse, że w naszym organizmie 
żyje jeden lub więcej rodzajów pasoży-
tów. Po drugie, pasożyty, które mamy, 
stanowią zagrożenie dla naszego życia, 
zdrowia i dobrego samopoczucia.

   Jakie są sposoby 
pozbycia się pasożytów?

Wcześniej należałoby przedyskutować 
inny temat, równie drażliwy jak rozmowy  
o pasożytach. Chodzi o Twoją okrężnicę. 

Okrężnica to coś jak 
kompost, w którym paso-
żyty mieszkają, „jedzą”  
i składają swoje jaja. Gdy 
jedzenie trafia do przewo-
du pokarmowego, mogą 
stać się trzy  rzeczy:
1. Twoje ciało użyje je jako  
źródła energii i składni-
ków odżywczych.
2. Nadmiar jedzenia zosta-
nie wydalony z organizmu.
3. Niepotrzebna część 
może zostać w systemie 
trawiennym. Drobiny jedzenia – niezuży-
te i niewydalone – pozostają w naszym 
ciele, głównie w okrężnicy. Gromadzą się 
warstwa za warstwą. 

Tworzy się gnijący i skondensowany 
kał. Okrężnica ma wychwytywać reszt-
ki składników odżywczych, ale pokryta 
zwartą warstwą fekaliów wychwytuje 
głównie toksyny, które powinny być wy-
eliminowane. To proces autointoksykacji, 
czyli samozatrucia. Nieświadomie truje-
my swoje ciało toksynami skumulowa-
nymi w okrężnicy. Jakie to niesie prob-
lemy zdrowotne? Naturopaci twierdzą, 
że większość objawów przypisywanych 
chorobom to reakcje organizmu na obec-
ność toksyn, głównie tych z okrężnicy. 

Co można zrobić?
Najpierw zapanuj nad swoim zdrowiem 

– to logiczne i proste. Oczyść ciało z tok-
syn, usuń pasożyty i złogi gromadzące się 
przez lata. 

Po pierwsze, omówmy oczyszcza-
nie okrężnicy. Najpierw pozbądźmy się 
warstwy toksycznych fekaliów. Do tego 
potrzeba błonnika. Błonnik jest niezbęd-
ny w każdej fazie życia – i w młodości, 
i w dojrzałości. Eksperci zajmujący się 
zdrowiem mówią, że błonnik zapobie-
ga chorobie wrzodowej jelit, chorobom 
miażdżycowym, cukrzycy, zwyrodnie-
niom naczyń krwionośnych, kamicy 
żółciowej, hemoroidom, zapaleniom wy-
rostka, zaparciom, a nawet nowotworom 
jelita grubego. Zaleca się spożycie od 
25 do 35 g błonnika dziennie. Niestety, 
większość przedwcześnie umierających 
ludzi na świecie spożywa mnie niż 12 g  
błonnika dziennie. W Polsce średnie 
dzienne spożycie błonnika wynosi oko-
ło 14,5 g Mamy dwa rodzaje błonni-
ka: rozpuszczalny i nierozpuszczalny. 
Ten pierwszy redukuje ryzyko chorób 
serca, obniżając poziom cholesterolu 
we krwi, drugi zaś działa niczym gąb-
ka – wchłaniając płyny, wielokrotnie 
zwiększa objętość i niczym szczot-

ka, przesuwa resztki fekaliów do uj-
ścia. Regularność wypróżnień polega 
na równomiernym ruchu jelit przez  
12-20 godzin po każdym posiłku. Jeśli 
tak nie jest, to z pewnością Twoja okręż-
nica pokryta jest warstwą szkodliwych 
resztek pokarmu. 

Istotne ostrzeżenia.
By troszczyć się o okrężnicę, dbaj o sto-

sowne dzienne spożycie wody. Powinni-
śmy wypijać od 8 do 10 szklanek czystej 
miękkiej wody dziennie. W naszym kraju 
średnie dzienne spożycie wody to 650 ml. 
Ale co można zrobić z pasożytami? Jeżeli 
chcesz oczyścić okrężnicę, zrób pierwszy 
ważny krok. Odpowiednio dobrane i za-

stosowane zioła od ty-
siącleci pomagały zwal-
czać pasożyty. 

Martwmy się nie o to, 
czy mamy pasożyty, ale 
o to,  jak się ich pozbyć.

I jeszcze jedna myśl: 
zacznij dbać o swo-
je zdrowie! Wyruguj  
efekty globalnych za-
grożeń. Im szybciej za-
czniesz, tym szybciej 
wyzdrowiejesz, by pro-
wadzić zdrowe i satys-

fakcjonujące życie.
Jak wykazują statystyki, ponad 50% 

ankietowanych osób w ogóle nie zdaje 
sobie sprawy z zagrożeń, jakie niesie 
ze sobą zanieczyszczenie organizmu,  
a także nie widzi konieczności usuwa-
nia toksyn.

Skąd biorą się toksyny?
Powietrze, spaliny. Zanieczyszczona 

woda, pestycydy, środki  ochrony roślin. 
Pożywienie (konserwanty, barwniki, an-
tybiotyki), nadmiar tłuszczów, białka, 
pieczywa, cukru. Używki: kawa, herbata, 
coca cola, papierosy, alkohol, narkotyki.
Opakowania soków – w środku alumi-
nium. Synteza ok. 3.000.000 związków 
chemicznych.

Niektórzy autorzy wymieniają siedem 
stopni zanieczyszczenia organizmu
I. Mimo zdrowego wyglądu odczuwamy 
częste zmęczenie.
II. Do zmęczenia dołącza się łamanie  
w kościach i bóle głowy.
III. Pojawiają się alergie, wysypki, eg-
zemy.
IV. Występuje piasek, kamienie, guzy, 
torbiele, nadwaga.
V. Pojawiają się zwyrodnienia kości  
i stawów oraz bóle pleców.
VI. Nękają nas choroby układu nerwo-
wego.
VII. Następuje degeneracja komórek  
i organów powodująca tworzenie się  
nowotworów..

Dr Eugeniusz Siwik

Czy kiedyś zastanawialiście się, 
dlaczego w TV, prasie, radiu poja-
wia się tak dużo reklam, które jed-

noznacznie namawiają nas do zażywania 
i kupna różnorodnych leków na nadkwa-
sotę, wzdęcia, bóle głowy, stawów, od-
chudzanie? Środki te nie leczą przyczyn 
choroby, lecz objawy, i dlatego trzeba je 
stosować nie przez kilka dni, ale nawet 
całymi latami, o co de facto chodzi kon-
cernom farmaceutycznym. Dzieje się tak, 
gdyż osłabione trawienie, zanieczyszczo-
ny – i nigdy nieoczyszczany – przewód 
pokarmowy stanowią główną przyczy-
nę problemów zdrowotnych. Brytyjska 
Królewska Akademia Lekarska ogłosiła, 
że „90% wszystkich chorób oraz stanów 
złego samopoczucia ma bezpośredni 
związek z zanieczyszczeniem jelit”.

System trawienny jest skomplikowa-
nym układem organów (jednym z nich są 
właśnie jelita), w którym zachodzą złożo-
ne procesy z udziałem kwasów trawien-
nych, bakterii i enzymów. 

Raport Harwardzkiej Szkoły Medycz-
nej sugeruje, że zdrowe, prawidłowe tra-
wienie powinno być jednym z naszych 
priorytetów, ponieważ – jeśli o to nie 
zadbamy – wędrówka składników poży-
wienia przez cały (ponad dziesięciome-
trowy!) przewód trawienny może wywo-
łać wiele problemów zdrowotnych.

Dwa fakty do zapamiętania
Słabo funkcjonujący układ trawienny 

powstrzymuje przemianę składników 
odżywczych z pożywienia w energię ży-
ciową, której tak bardzo 
potrzebujemy.

Zablokowany układ 
trawienny jest najczęst-
szą przyczyną zaparć, 
a jednocześnie hamuje 
wydalanie pasożytów 
oraz toksyn (autoin-
toksykacja), które na-
stępnie gromadzą się w 
naszym wnętrzu i uszka-
dzają między innymi wątrobę, pęcherzyk 
żółciowy, trzustkę i inne ważne organy.

Oczyszczanie ciała ze szkodliwych 
toksyn, pasożytów i złogów pozwala sy-
stemowi trawiennemu w pełni absorbo-
wać i wykorzystywać składniki odżyw-
cze te dostarczane z pokarmem, jak i te 
pochodzące z naturalnych suplementów 
diety. Jeżeli na co dzień obserwujesz 
takie objawy jak zaparcia, wzdęcia, po-
bolewania żołądka, migrena, anemia, 
ciągłe zmęczenie, alergie, depresja, bie-
gunki, powiększenie węzłów chłonnych, 
gorączka, gazy, objawy  przeziębienia, 
nocne zgrzytanie zębami, pokrzyw-
ki, nadwrażliwość  jelit, rozdrażnienia, 
żółtaczka, bóle stawowe i mięśniowe, 
zaczerwienienie oczu, zaburzenia snu, 
nadwaga lub niedowaga, nerwowość,  
i jeśli, mimo stosowania diety, nie możesz 
stracić nadmiaru kilogramów, oznacza to, 
że Twój organizm jest zanieczyszczony 
toksynami pochodzącymi z odżywiania, 
parazytami i robakami.

Znawcy schorzeń układu pokarmowe-
go głoszą, że przyczyną 90% z nich jest 
zanieczyszczona okrężnica.

Aż 60% populacji skarży się na zapar-
cia o różnym nasileniu. Ale nie przywią-
zujemy do tego należytej wagi. Podobnie 

jak do odrobaczania – regularnie podda-
jemy temu procesowi nasze zwierzęta, 
ale nie myślimy o tym, że sami możemy 
mieć robaki czy pasożyty. Tymczasem 
ten problem dotyczy wielu z nas.

Musimy porzucić fałszywy wstyd i za-
cząć dbać o własną okrężnicę, by w ten 
sposób zapobiegać chorobom pasożytni-
czym – dopóki nie jest za późno! Życie 
w cywilizowanym świecie nie chroni nas 
przed atakiem pasożytów.

Najczęstsze objawy zakażenia pasoży-
tami to: zaparcia, utrata wagi lub otyłość, 
zwiększone łaknienie, nadmierna pobud-
liwość i poirytowanie, biegunki, wzdęcia 
i obrzęki, podrażnienie jelit, bóle mięś-
niowe i stawowe, anemie i alergie.

Pasożyty rozmnażają się szybko i wy-
dzielają odchody, na które organizm 
może zareagować alergią. Istnieje duże 
ryzyko wystąpienia niedożywienia, bo 
pasożyty kradną składniki odżywcze po-
trzebne dla zdrowia i budowy komórek 
i zużywają resztki krzemu, bez którego 
nie ma połączenia mózgu z resztą organi-
zmu. Pasożyty mogą nawet doprowadzić 
nas do śmierci. WHO szacuje, że ¼ po-
pulacji cierpi na uporczywe infekcje pa-
sożytnicze, mające szkodliwy wpływ na 
wzrost, niedożywienie i rozwój funkcji 
intelektualnych u dzieci. Pasożyty mogą 
zniszczyć każdą cześć ludzkiego organi-
zmu. Szacunkowe dane mówią o 55 mln 
dzieci w Ameryce Południowej zainfeko-
wanych pasożytami, nie licząc zakażenia 
popularnym owsikiem. Uszczerbki na 

zdrowiu wywołane pa-
sożytami stały się global-
nym problemem. Świato-
wa analiza przypadków 
śmierci wskutek chorób 
zakaźnych wykazuje 
80-procentowy udział 
chorób pasożytniczych. 
Schisomatoza zabija 
rocznie 200.000 ludzi. 
Światowy Raport Zdro-

wia ujawnia, że 90.000 osób rocznie jest 
uśmiercanych przez glistę ludzką. 70.000 
ludzi rocznie zabija pełzak czerwonki, a 
60.000 ginie od wielkiego obleńca. To 
szokujące liczby. Większość infekcji pa-
sożytniczych dociera do nas wraz z poży-
wieniem. Jednak bycie wegetarianinem 
nie chroni przed pasożytami. Żyją one w 
niemytych i źle oczyszczonych owocach 
i warzywach. Pasożyty i robaki rozwijają 
się w organizmach zwierząt. Można więc 
je znaleźć w wielu produktach mięsnych. 
Choćby wołowina daje schronienie róż-
nym tasiemcom osiągającym w ludzkich 
jelitach długość do 7,5 metra. Wbrew  
powszechnemu przekonaniu, nawet ugo-
towana wieprzowina może zawierać 
włośnie tasiemca przenikające do mózgu 
czy mięśni.

Z badań naukowych wynika, że nawet 
zwierzęta domowe w naszym otoczeniu, 
darzone zwykle wielkim zaufaniem, tak-
że mogą przenosić robaki i pasożyty. Na 
dodatek pasożyty żyją zadziwiająco dłu-
go – nawet 50 lat. Wykryto je w ciałach 
żołnierzy walczących w Azji i Pacyfiku w 
czasie II wojny światowej. Według książ-
ki „Podstawy wiedzy o pasożytach” lu-
dzie są nosicielami ponad 100 rodzajów 
pasożytów, nie licząc bakterii, wirusów i 

ZALECENIE!  
Oczyszczaj swoje 

„CIAŁO - KATEDRĘ”, 
w której mieszkasz, 

przynajmniej dwa razy 
do roku, najlepiej
wiosną i jesienią

”

”

Sekrety kuracji oczyszczających

OSTRZEŻENIE  
Z badań naukowych

wynika, że nawet 
zwierzęta domowe

w naszym otoczeniu, 
darzone zwykle

wielkim zaufaniem,
mogą przenosić 

robaki i pasożyty

”

”

ZALECENIE!  
Kto powinien poddać się 
oczyszczaniu? Każdy!!!

Jak często? Przynaj-
mniej dwa razy do roku, 
najlepiej na wiosnę i na 

jesieni. Czym możemy to 
skutecznie zrobić?

Zestawem „Colon Pack”

”

”



strona 3
zdrowie

Toksyny zawarte w otaczającym 
nas środowisku są częścią naszego 
życia. Zawarte są we wdychanym 
powietrzu, pitej wodzie, wszelkich 
napojach i żywności. Są również wy-
twarzane przez ciało w wyniku prze-
mian biochemicznych. Organizm po-
siada wiele systemów odtruwających. 
Jednak często zdarza się, że po wielu 
latach intensywnego życia i często 
nieodpowiedniego odżywiania, re-
akcje obronne nie nadążają z usuwa-
niem toksyn. Nadmiar nieusuniętych 
z organizmu toksyn przyczynia się do 
powstawania wielu chorób. Zdrowy 
styl życia wspiera wydalanie nagro-
madzonych toksyn. Zdrowa praktyka 
zdrowotna powoduje, że Twoje ciało 
usuwa więcej toksyn niż Twoje orga-
ny w tym samym czasie przyjmują. 
Odczuwane i zauważane symptomy 
z tego wynikające nazywane są „re-
akcjami oczyszczającymi”, „przeło-
mem zdrowienia”, lub „przełomem 
detoksykacji” a czasami reakcją Ja-
risha – Harxheimera.

 
 REAKCJA 

JARISHA – HARXHEIMERA.

Uwolnienie toksyn z organizmu 
może wystąpić w trakcie leczenia 
wielu jednostek chorobowych za 
pomocą antybiotyków lub w trakcie 
stosowania jednej z metod oczyszcza-
nia organizmu. Skrajną odpowiedzią 
naszego organizmu jest tzw. reakcja 
Jarisha-Herxheimera(RJH).

Jest to krótkotrwałe i nieszkodliwe 
„zatrucie” organizmu substancjami 
toksycznymi powstałymi wskutek 
masowego obumierania szkodliwych 
mikroorganizmów, głownie chorobo-
twórczych grzybów i pasożytów jeli-
towych.

Objawy RJH mogą być subiektyw-
ne i obiektywne a najczęściej wystę-
pują mieszane.

Najczęstsze objawy RJH to: pod-
wyższona temperatura ciała, pobo-
lewania głowy, dreszcze, bóle mięś-
niowe i kostne, wysypki skórne, 
nieżyt nosa, pokasływanie, pocenie 
się, ospałość, nadwrażliwość na inne 
zapachy i dźwięki, lekkie zawroty 
głowy, poirytowanie, jednodniowe 
kłopoty ze snem, zatwardzenia lub 
biegunka, wzdęcia, ogólne osłabie-
nie, kołatania serca, nieznaczna zmia-
na zabarwienia moczu.

Wyżej wymienione objawy mogą 
zmieniać się jak w kalejdoskopie 
i najczęściej ustępują po 2-3 dniach, 
jednak zazwyczaj nie pojawiają się 
w ogóle. Objawy RJH są symptomem 
oczyszczania i zdrowienia organi-
zmu.

Specjalnie wspominam o reakcji 
RJH, ponieważ wielu z nas stosuje 
różne inne metody oczyszczania or-
ganizmu, czasami w zwiększonych 
dawkach i najczęściej bez konsultacji 
lekarskiej. Wówczas dobrze jest znać 

większość tych reakcji na wypadek 
ich pojawienia się w trakcie oczysz-
czania organizmu.

Mimo zauważalnych symptomów 
poprawy zdrowia ogólnego i samo-
poczucia, nie każdy doświadcza bez-
pośrednio reakcji oczyszczających, 
niezależnie od ilości dni stosowania 
Systemu Oczyszczania Organizmu 
Colon Pack. To często kończy się 
„pozytywnymi reakcjami oczyszcza-
jącymi”.

OBJAWY REAKCJI 
OCZYSZCZAJĄCYCH

 
➢ Luźne stolce, biegunka
➢ Czyraki i krosty
➢ Kaszel
➢ Nieświeży oddech albo zapach 

ciała
➢ Intensywnie pachnący mocz
➢ Nasilone objawy krwawienia 

miesiączkowego
➢ Pobolewania stawowe
➢ Wysypki skórne
➢ Uczucie zmęczenia
➢ Pobolewania głowy
➢ Wzdęcia najczęściej w nadbrzu-

szu
➢ Zwiększone wydzielanie śluzu

JAK ROZPOZNAĆ REAKCJĘ 
OCZYSZCZAJĄCĄ?

Paramedyczne przysłowie mówi: 
„Musisz poczuć się gorzej, zanim 
poczujesz się lepiej”.

Czasami może być trudne (kontakt 
z lekarzem konieczny!!) rozpoznanie 
różnic pomiędzy reakcją oczyszcza-
jącą, uczuleniową czy nadwrażliwoś-
cią na niektóre składniki SOO. Jeśli 
zapomnimy o wypiciu 8 – 10 szkla-
nek wody dziennie, mogą pojawić się 
symptomy odwodnienia. Rozpozna-
nie reakcji oczyszczającej dotyczy 
symptomów które wystąpiły w czasie 
rozpoczęcia stosowania SOO. Symp-
tomy (np. zaparcia) wymienione po-
wyżej mogą wskazywać na dolegli-
wość i chorobę, szczególnie jeżeli 
występują już od dłuższego czasu. 
Spoglądając w przeszłość, przed sto-
sowaniem SOO, potwierdzimy re-
akcję oczyszczająca, gdy symptomy 
znikną, a my poczujemy się znacznie 
lepiej.

Czy może wystąpić reakcja aler-
giczna na SOO?

Jeżeli wystąpi reakcja uczuleniowa 
np. w postaci wysypki po pierwszej 
dawce stosowania, może to świad-
czyć o reakcji uczuleniowej na jeden 
ze składników zawartych w SOO. 
Należy wówczas przestać przyjmo-
wanie SOO i poczekać, aż obserwo-
wane symptomy znikną (skontaktuj 
się z lekarzem). Jeżeli przy drugiej 
próbie wystąpi podobna reakcja nale-
ży przerwać stosowanie SOO.

Podobne postępowanie należy 
przeprowadzić przy nadwrażliwości 

na terapeutyczne składniki SOO.
Symptomy odwodnienia
Należy dokładnie pamiętać by 

w trakcie przyjmowania SOO zadbać 
o odpowiednie nawodnienie organi-
zmu. Przyjmowanie błonnika wyma-
ga dostarczenia odpowiedniej ilości 
wody (8-10 szklanek dziennie). Co 
się stanie jeżeli ilość wypitej wody 
nie przekroczy 3 szklanek w cią-
gu całego dnia? Uwolnione toksyny 
w czasie stosowania SOO, zamiast 
zostać wydalone, skumulują się w or-
ganizmie a wówczas reakcje oczysz-
czające mogą być bardziej nasilone. 
Nasilone symptomy znikną jeżeli 
dostarczymy odpowiednią ilość wody 
do organizmu w czasie przyjmowania 
SOO. Jeżeli tak się nie stanie, należy 
skontaktować się z lekarzem.

CO ZROBIĆ JEŻELI 
STWIERDZISZ NASILONĄ 

REKCJĘ OCZYSZCZAJĄCĄ?

Najczęściej jest tak, że cieszymy się 
z reakcji oczyszczających organizmu. 
Lecz sami też powinniśmy pomóc 
w czyszczeniu naszej Katedry.
➢ Dodaj sobie więcej relaksu i snu.
➢ Spaceruj codziennie 20 min. 

w jedną stronę.
➢ Zrób sobie dwa dni wegetariań-

skie w ciągu tygodnia.
➢ Zrób sobie dwa dni w ciągu ty-

godnia bez produktów pochodzących 
od krowy.
➢ Pij 8-10 szklanek czystej wody 

(pamiętając, że woda w zupce to też 
woda), bo kto wywiezie toksyny?
➢ Jeżeli palisz papierosy to 

zmniejsz liczbę wypalanych papiero-
sów do 7 dziennie
➢ Poczytaj coś miłego, pomedytuj
➢ Po skończeniu stosowania 

oczyszczania organizmu kontynuuj 
powyższe drobne i nieuciążliwe za-
sady.

POZYTYWNE REAKCJE 
OCZYSZCZAJĄCE

Reakcje pozytywne są zauważalne 
już po kilku dniach. Są to np.
➢ regulacja wypróżniania
➢ Lepszy sen
➢ Znaczna poprawa pamięci
➢ Regulacja zaparć
➢ Zanik wzdęć w nadbrzuszu
➢ Poprawa nastroju i pojawienie 

się dobrego samopoczucia
➢ Więcej energii życiowej
➢ Utrata wagi ciała od 2 do 12 kg 

w ciągu 4-6 tygodni (to nie jest sy-
stem odchudzania, tyle toksyn jest 
wydalanych z organizmu. Dopiero po 
zastosowaniu SOO można wdrożyć 
systemy odchudzania, a efekty będą 
bardzo zauważalne).
➢ Spokojniejszy sen
Życzę dużo zdrowia i miłych snów!

Dr Eugeniusz Siwik

Reakcje oczyszczające 
organizmu

W czasie stosowania Colon Pack zaobserwo-
wałem wiele pozytywnych zmian – zarówno tych 
subiektywnych i obiektywnych.  Żadne inne su-
plementy, jakie stosowałem dotychczas, nie da-
wały tyle pozytywnych zmian.  Najważniejsze to 
zlikwidowanie zaparć i to już w czasie pierwszych 
trzech dni stosowania, rewelacja. Po 12-14 dniach 
„badania naukowe” dotyczące zawartości wydalin 
z przewodu pokarmowego nadają się do szerszego 
opisu. W ciągu miesiąca spadek wagi ciała do 3 
kg, przy moich 106, to niezły sukces. Subiektywne 
zmiany to uczucie lekkości w nadbrzuszu i ogólne 
lepsze samopoczucie. Przy tej okazji należy zwró-
cić uwagę na picie odpowiedniej ilości wody: od 
8 do 10 szklanek dziennie. Jest to bardzo ważna 
zasada. Dobrze byłoby zrobić lekkie korekty w 
odżywianiu, w wielkim skrócie to: dwa dni wege-
tariańskie w tygodniu, kolejne dwa dni to potrawy 
rybne, dwa dni w tygodni bez  nabiału, picia kawy, 
herbaty, cukru.

Wiem że są to bardzo trudne i niepopularne za-
sady, ale początek stosowania Systemu Oczysz-
czania Organizmu za pomocą Colon Pack jest 
również pretekstem do dbania o swoje ciało, czyli 
swoje zdrowie i długowieczność.

Dr Eugeniusz Siwik

Barbara Rożdżyńska Gabinet Refleksologii.
Swój gabinet prowadzę już od 13 lat. Z zanie-

czyszczeniem organizmu pasożytami i toksynami 
u swoich pacjentów spotykam się niemalże na co 
dzień. Same zabiegi refleksologii oczyszczają ale 
jeśli można je czymś wspomóc, np. stosując Co-
lon Pack, to efekty terapeutyczne są zdecydowa-
nie lepsze. 

Znakomitym przykładem właściwego zastoso-
wania Colon Packu jest przypadek jednej z moich 
pacjentek. Cierpiała od wielu lat na astmę, ciągłe 
wzdęcia i wystający brzuch, mimo ogólnie szczup-
łej sylwetki. W 15/16 dniu od rozpoczęcia kuracji 
Colon Packiem, ku swemu zdziwieniu graniczą-
cemu z przerażeniem, w czasie porannej toalety 
stwierdziła, że pozbyła się obrzydliwej glisty.  Jej 
stan niemalże natychmiast znacznie się poprawił. 
Wzdęcia ustąpiły a wystający brzuch zdecydowa-
nie się zmniejszył.

Takich i podobnych przykładów w mojej prakty-
ce obserwuję coraz więcej. 

Z przyjemnością pracuję z tym produktem i chęt-
nie go polecam, jest prosty w użyciu i bardzo sku-
teczny.

Barbara Rożdżyńska 
Tel. Kom. 0-516-121-600



Witamina C ma ogromne znaczenie dla zdrowia a niekiedy 
nawet życia człowieka. Jest ona najbardziej znanym lekarstwem 
na przeziębienie ale nie tylko. Jest odpowiedzialna za wytwarzanie 
i zachowywanie kolagenu z którego jest produkowana tkanka łącz-
na. Odpowiada za stan kości, skóry i chrząstek. Odgrywa również 
bardzo ważną rolę w procesie gojenia się ran i oparzeń. 

Witamina C jest przeciwutleniaczem, usuwa wolne rodniki, dzię-
ki jej działaniu zmniejsza się więc prawdopodobieństwo powsta-
wania zmian nowotworowych. Szczególnie niezbędna jest również 
dla cukrzyków.

Firma MITRA w swojej ofercie posiada Witaminę C z dzikiej 
róży z bioflawonoidami cytrusowymi. Jest ona w formie proszku, 
łatwo rozpuszczalna w wodzie lub soku, chętnie wypijana przez 
dzieci. 

Czy wiesz, że organizm człowieka sam nie wytwa-
rza witaminy C? Dlatego powinna być dostarczana 

wraz z pożywieniem i suplementami diety.

Ogólnopolski  
Kongres Medycyny  

Naturalnej i Profilak-
tyki Zdrowotnej  

obradujący w 
Toruniu w 2009 r. 

przyznał naszej 
Naturalnej Herbatce 

Oczyszczającej I 
miejsce w kategorii „Herbaty ziołowe i owocowe”

Witamina C – dlaczego potrzebujemy jej tak dużo?

Zadbaj o codzienną porcję witalności 
dla Twojego organizmu!

Naturalna Herbatka Oczyszczająca uła-
twia wypróżnianie, wspomaga usuwa-

nie toksycznych substancji z organizmu. 
Jej łagodne, ale bardzo skuteczne działanie 
potwierdziło już wiele, w tym również star-
szych osób z tym problemem.

Zaparcia - cierpi na nie co druga kobieta  
i co czwarty mężczyzna Lucernę stosuje się ogólnie jako wzmacniający prepa-

rat ziołowy. Działa szczególnie korzystnie na osoby 
w starszym wieku. Wzmacnia system immunologiczny, 
spowalnia proces starzenia się. Zwiększa siłę życiową, 
wydolność fizyczną, zapewnia lepszy sen. Szczegól-
nie wskazana jest zimą i wiosną w zapobieganiu tak 
charakterystycznych dla tego okresu dolegliwościom 
zdrowotnym. 
• wspomaga trawienie i prawidłowe funkcjonowanie 
układu pokarmowego, 
• spowalnia procesy starzenia, 
• zwiększa wydolność fizyczną, 
• wspiera system odpornościowy, 
• pomaga w łagodzeniu podrażnień żołądka jak również 
w łagodzeniu objawów wrzodów żołądka i dwunastnicy, 
• eliminuje wzdęcia i brak apetytu, 
• wspomaga prawidłową pracę stawów.

Wszystkie produkty Firmy MITRA są do nabycia w sklepach zielarsko-medycznych, aptekach i w sprzedaży wysyłkowej:
MITRA 04-052 Warszawa, ul. Grenadierów 13/96 Tel. 0-22-813-90-01, Więcej informacji:  www.mitrazdrowie.pl  www.colonpack.pl  www.neoslim.com.pl 

ALFALFA  (Lecerna) - wspomaga siłę fizyczną 
i spowalnia procesy starzenia

MultiSet to kompleksowy preparat, 
który dostarcza nam substancji i związ-
ków niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania naszego organizmu. 
W badaniach naukowych określono, że 
zawiera on: 19 minerałów i pierwiast-
ków śladowych, 17 witamin, 19 ami-
nokwasów, 15 enzymów, 17 przeciwu-
tleniaczy i 37 substancji organicznych 
aktywnych biologicznie, jednak w rze-
czywistości zgodnie z powszechnie do-
stępną literaturą jest ich dużo więcej. 
Ich źródłem są zioła i rośliny od wieków 
stosowane w medycynie naturalnej.

Liczne badania naukowe potwierdzi-
ły ich dobroczynne działanie, które już 
znacznie wcześniej odkryli nasi przod-
kowie. Wśród składników MultiSet 
znajduje się m.in. żeń-szeń, zwany ko-
rzeniem życia i różeniec górski, po który 
wikingowie organizowali wyprawy aż 
na Syberię, ponieważ wierzyli, że doda-
je on sił i zdrowia na… 200 lat. A tak 
cennych składników preparat MultiSet 
zawiera aż czternaście, więc ich dobro-
czynny wpływ obejmuje praktycznie 
cały organizm.

Skład preparatu został tak dobrany, 
by właściwości prozdrowotne jednych 
roślin umożliwiały maksymalnie efek-
tywny wpływ innych i wzmacniały ich 
działanie, np. poprawa trawienia i pe-
rystaltyki jelit powoduje, że substancje 
odżywcze lepiej się wchłaniają i mogą 
się przedostać z jelit do innych części 
organizmu.

Wspólną cechą wielu składników 
preparatu (borówka, żurawina, likopen, 
zielona herbata, różeniec górski, malina, 
owies, granatowiec) jest działanie an-

tyoksydacyjne. Zawierają one przeciw-
utleniacze, które wymiatają szkodliwe 
wolne rodniki przyspieszające procesy 
komórkowego starzenia się organizmu, 
co sprzyja rozwojowi poważnych cho-
rób cywilizacyjnych, m.in. neurodege-
neracyjnych, takich jak Alzheimer czy 
Parkinson, sercowo-naczyniowych i no-
wotworów.

Antidotum na szkodliwe aspekty cy-
wilizacji stanowi dostarczanie organi-
zmowi cennych składników, których 
skarbnicą jest preparat MuliSet. Jego 
wszechstronne działanie ma skutki nie 
tylko długofalowe (ochrona przed cho-
robami), lecz także doraźne: zapewni 
nam dobre samopoczucie, poprawi pa-
mięć i koncentrację, da większą wytrzy-
małość fizyczną i psychiczną.

Składniki MultiSet są tak precyzyjnie 
dobrane, by były całkowicie bezpiecz-
ne i przez swoje działanie przywracały 
naturalną równowagę organizmu, czyli 
homeostazę, która jest kluczem do wi-
talności i zdrowia. MultiSet uzupełnia 
codzienną dietę w cenne składniki od-
żywcze, niezbędne do właściwego od-
żywienia komórek naszego organizmu, 
i zaspokaja jego zwiększone zapotrze-
bowanie na energię, wzmacniając tym 
samym odporność i stymulując procesy 
samo naprawcze.  

Pełna kontrola, jaką firma Mitra spra-
wuje nad poszczególnymi fazami, po-
cząwszy od zakupu surowców, przez 
produkcję, aż do uzyskania gotowego 
produktu, jest gwarancją jego jakości 
i zgodności z najbardziej restrykcyjny-
mi normami. Warto go zażywać zwłasz-
cza po zakończeniu procesu oczyszcza-

nia organizmu, który wtedy szczególnie 
dobrze przyswaja tak potrzebne dobro-
czynne substancje odżywcze. 

UDOKUMENTOWANE DZIAŁANIA 
SKŁADNIKÓW MULTISET:

• Poprawa pamięci i koncentracji – 
ułatwia zapamiętywanie, pozytywnie 
wpływa na układ nerwowy.

• Zwiększenie wydolności fizycznej – 
rozszerza naczynia krwionośne w mięś-
niach, zwiększa odporność na wysiłek.

• Wzmocnienie układu sercowo-
naczyniowego – normalizuje poziom 
cholesterolu, ciśnienia i glukozy, chroni 
ściany naczyń krwionośnych, zwiększa 
wydolność serca, utrudnia odkładanie 
się blaszki miażdżycowej w naczyniach.

• Stymulowanie odporności – hamu-
je wzrost bakterii i grzybów, stymuluje 
układ odpornościowy, działa przeciwza-
palnie, przeciwbólowo.

•  Zapobieganie obrzękom - ma dzia-
łanie moczopędne.

• Profilaktyka chorób nowotworo-
wych – silne antyoksydanty, zawarte 
w składnikach preparatu, zwalczają 
wolne rodniki, które przyspieszają sta-
rzenie się organizmu i sprzyjają rozwo-
jowi nowotworów.

• Ochrona oczu – obniża ciśnie-
nie śródgałkowe, wzmacnia naczynia 
krwionośne w oku, poprawia mikrokrą-
żenie oczne i widzenie o zmierzchu.

• Wspomaganie przewodu pokarmo-
wego - ułatwia trawienie, przyspiesza 
perystaltykę jelit, przeciwdziała zapar-
ciom, wzmacnia wątrobę.

• Poprawa kondycji skóry - karoteno-

idy nadają skórze ładną barwę i gład-
kość.

• Witalność, lepszy nastrój - powoduje 
wzrost stężenia serotoniny, neuroprze-
kaźnika odpowiadającego za samopo-
czucie. Łagodzi stany lękowe, zmniej-
sza odczucie zmęczenia i senność.

Joanna Chlebicka
Konsultacja: Maja Błaszczyszyn


