Audiron
A fitoterápia, pszichotronika, kristályterápia és biorezonancia alapjaira épülő bioinformációs készítmény.
Az Audiron elsősorban a háromféle besugárzó energetikai pályáját, valamint a
vastagbél pályáját befolyásolja. Jelentős hatással bír ezen pályák elágazásaira,
amelyek a test azon területein hatolnak át, ahol kialakulhat a középfülgyulladás,
illetve a sömör. Ezen pályákban fellépő diszharmónia meghatározott
tünetegyüttessel jelentkezhet. Ilyen például a halláskárosodás, a fülzúgás, a fülek
mögötti daganatok kialakulása, gyulladások, de kialakulhatnak olyan kellemetlen
tünetek is, amelyek nincsenek közvetlen összefüggésben a füllel vagy az ajkakkal.
A készítmény E vitamint , információs elemek együttesét , növényi kivonatokat
és olyan éterikus olajokat tartalmaz, amelyek gyulladáscsökkentő, antimikrobiális,
antibakteriális és vírusellenes hatásaikról ismertek. A preparátum
középfülgyulladás és sömör esetén használható, valamint mindennapi
fültisztításra is alkalmas (mosakodás után). A középfülgyulladás igen gyakori
betegség a gyermekeknél. Tekintettel arra, hogy a felső légutak és a középfül között
kapcsolat van, az otitis media – így hangzik a középfülgyulladás orvosi megnevezése – megfázás vagy influenza
következtében alakul ki. A gyerekek sűrűbben szenvednek középfülgyulladástól mint a felnőttek, mert az ő
fülkürtjük rövidebb és keskenyebb, így a kórokozó csírák könnyebben eljutnak az orrból a középső fülbe. Ezenkívül
a nyálkahártya feldagadása a fülkürt átmeneti elzáródásához vezethet. Ennek következtében a középső fülben
felgyülemlik a váladék és izzadmány keletkezik, amely táptalaja a baktériumoknak. A betegség úgy kezdődik mint
bármely megfázás, majd hirtelen jön a fülfájás és a láz. A csecsemőknél és azoknál a kisgyermekeknél, akik még
nem tudják pontosan meghatározni a fájdalom helyét, mindenfajta nyugtalanság esetén számolhatunk
középfülgyulladással, főleg akkor, ha a gyermek lázas is és gyakran nyúl a füléhez.
Sömör (herpes simplex) vírusos infekció, amely gyakran visszatér és amely főleg az arcon jelentkezik (ajkak, ajkak
körüli terület), de kialakulhat az ülőgumókon, esetleg más testrészen is. Hőség hatására különböző nagyságú
hólyagocskák lepik el az adott testrészt. Ezek összeszáradnak, majd kialakulnak az ótvarok, amelyekkel majd a
sömör heg nélkül begyógyul. A hólyagocskák megjelenését előidézheti a láz, hosszabb tartózkodás a napon,
másoknál esetleg olyan pszichikai hatások, mint például az ijedtség. A sömör gyógyitása nem különösebben nehéz,
a sömör leginkább magától gyógyul. Nagyobb feladat a sömör visszatérésének a megakadályozása. Egyetlen
módszer sem hiánytalanul hatásos. Vitathatatlan azonban, hogyha jó az immunrendszerünk és teljesen egészségesek
vagyunk, nem léphet fel ismétlődő recidiva. Ezért jó ha szervezetünket megerősítjük, például egy Pentagram
kúrával. A természet olyan növényeket és ásványokat kínál nekünk, amelyek fegyverként működnek a betegségek
megelőzésében. Ezen segédanyagok némelyike megtalálható az Audironban.
Használata:
A mindennapi fültisztításnál csepegtessünk néhány csepp Audiront egy vattadarabra, és az ismert módon tisztítsuk
ki fülünket. Középfülgyulladás esetén a vattapamacsból húzzunk ki egy hosszabb részt, formáljunk belőle tampont
és annyi Audiront csepegtessünk rá, hogy a tampon kellőképpen nedves legyen. Majd csepegtessünk a fülbe 1-3
csepp Audiront és ezt követően óvatosan helyezzük be a tampont a fülbe. A tampon kiszáradása után az egész
folyamatot ismételjük meg. Ha néhány óra múlva nem következik be javulás, vagy ha a betegség már komoly
stádiumban van, keresse fel orvosát. Ajánljuk a Vironal készítménnyel való együttes használatát. Többszöri
középfülgyulladás esetén ajánlott a Pentagram regeneráló kúra elvégzése.
Sömör esetén kenjük be naponta többször a beteg bőrfelületet.
A készítmény csak külsőleg alkalmazható!
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