„Choroby wydają się identyczne, lecz osoby które na nie zapadają, są bardzo
różne …
Każdy inaczej odbiera emocje …
Niektórzy ludzie są silni, inni słabi - jeśli chodzi o ich energię Qi czy kondycję
ciała. Jedni z natury delikatni, inni twardzi …
Ścięgna i kości mogą być mocne lub kruche …
Jedni pacjenci popadają w depresję, a inni czują się szczęśliwi …
Lekarze muszą brać pod uwagę różnice między ludźmi i dopiero wtedy określać, czy wybrana przez nich
terapia odpowiada indywidualnym cechom chorego.”
Tekst z księgi Hsu Ta-hc`un z 1757 roku

Niniejszy poradnik przedstawia powszechnie występujące u ludzi dolegliwości.
Zastosowano w nim nazewnictwo z medycyny konwencjonalnej,
ponieważ jest ono znane większości czytelników
Autorzy poradnika starali się wyjaśnić, jak dochodzi do choroby, jakie są jej objawy i jak
należy z nią walczyć. Taki opis odpowiada założeniom medycyny chińskiej, która mówi, że
choroba jest skutkiem tego co wcześniej zaczyna się dziać w naszym organizmie.
Aby temu zapobiec musimy z nią walczyć, zanim się pojawi – zgodnie z chińską maksymą:
„Mądry człowiek wyprzedza chorobę, gdy jej jeszcze nie ma.
Kiedy jednak zachoruje, walczy z nią w najwcześniejszym stadium, aby nie dopuścić do jej rozwoju”

Służą temu preparaty TIENS

Zapraszamy do lektury

Nie możesz zamieniać, wymieniać się albo żądać opłat w odniesieniu do zawartości prezentowanego materiału.
Uzyskujesz jedynie osobiste prawa do tego opracowania

Osteoporoza
Po trzydziestce kości tracą wapń, nadający im odpowiednią twardość, a proces
odnowy kości staje się powolniejszy. U kobiet w okresie przekwitania obserwowany
jest gwałtowny spadek gęstości kości spowodowany spadkiem wydzielania przez
jajniki estrogenów – hormonów regulujących poziom wapnia w tkance kostnej.
Proces ten przebiega gwałtowniej u kobiet o drobnej budowie, palących papierosy
i pijących alkohol, wcześnie osiwiałych oraz prowadzących mało aktywny tryb życia.
Przypadki osteoporozy w rodzinie również zwiększają ryzyko wystąpienia schorzenia.
Choroba powoduje, że kości stają się cienkie, słabe i podatne na złamania. Złamaniom
ulegają przeważnie kości kręgosłupa (trzony kręgów), kości udowe (panewka kości
udowej), nadgarstki. Na osteoporozę cierpią przede wszystkim kobiety ze względu
na to, że ich kości są mniej masywne, a w okresie menopauzy zmiany hormonalne
przyspieszają utratę tkanki kostnej. U mężczyzn osteoporoza występuje na ogół
dopiero po 70 roku życia.
Przyczyny dodatkowe: usunięcie jajników przed 40 rokiem życia, choroby
upośledzające wchłanianie wapnia przez organizm (choroby nerek, nadczynność
tarczycy), usunięcie części żołądka lub jelita cienkiego oraz niektóre leki.
Objawy: bóle kończyn i dolegliwości kręgosłupa spowodowane niedostatkiem wapnia.
Profilaktyka: wapń jest odpowiedzialny nie tylko za twardość kości, ale także
za prawidłowe funkcjonowanie serca, mięśni, jelit i innych narządów. Niedobór wapnia
we właściwej postaci powoduje nie tylko problemy kostne, ale także inne schorzenia,
takie jak m. in. stany zapalne stawów. W organizmie przyswajany jest tylko wapń
organiczny (zawarty m. in. w mięsie, rosole, galaretach, kwaśnych produktach
mlecznych). Dobowe zapotrzebowanie na wapń wynosi 1500 mg. W mleku
pasteryzowanym jest go niewiele (po pasteryzacji z 1400 mg wapnia zostaje
tylko 140 mg), więcej wapnia ma mleko prosto od krowy. Jednak spożywanie takiej
ilości mleka, która pokryłaby zapotrzebowanie na wapń, zaszkodziłoby niewątpliwie
trzustce i wątrobie. Dlatego należy w profilaktyce osteoporozy stosować preparaty
wapniowe wspomagane produktami sojowymi, bogatymi w naturalne estrogeny,
- które regulują zagospodarowanie tego minerału.
Terapia: W kuracji zaleca się: Herbatę antylipidową, Biowapń (1 saszetkę proszku
dziennie), Biowapń Gai-Bao (2-3 tabletki dziennie) oraz Kanli (2x dziennie
po 1 kapsułce), który zapobiega utracie wapnia z organizmu. Innowacyjnym
preparatem do wzmocnienia kości z potrójnym efektem jest Biowapń Gai-Bao
(2x dziennie 1-2 tabletki). Wzmacnia przyswajanie wapnia, poprawia jego
rozprzestrzenianie oraz zapewnia stabilność kości.
Profilaktycznie co pół roku warto przeprowadzić kurację złożoną
z: Herbaty antylipidowej, Biowapnia (1/2 saszetki proszku dziennie) i Biocynku
(2x dziennie po 2 tabletki).

Kuracja profilaktyczna pochodzi z książki Małgorzaty Piotrowskiej i Małgorzaty Wojnarowskiej
"Pokonaj chorobę z Tianshi. Zdrowie na całe życie" (konsultacja medyczna: lek. med. Dariusz
Siwik, lek. med. Rasa Salachna). Kuracje profilaktyczne nie zastępują leczenia
farmakologicznego! Mogą być stosowane równocześnie z nim.

