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Farmaceutický priemysel je neskutočná hanba a pretvárka. Známych je veľké množstvo
prírodných terapií, o ktorých ste nikdy nepočuli, pretože sa na nich nedajú zarobiť
peniaze.

Recepty, ako tie uvedené v tomto článku, skutočne a spoľahlivo ľuďom pomáhajú.

Kombinácie medu a škorice
používa ľudstvo už po celé stáročia.
Liečebné prínosy týchto dvoch
prírodných látok môžete teraz
využiť aj vy.

Odporúča sa kanzumovať škoricu
ceylónsku, nie čínsku.

Ceylónska škorica je kvalitnejšia,
chutnejšia a neobsahuje takmer
žiadny kumarín – látku potenciálne
škodlivú pre pečeň.

Medzi ochorenia, ktorým med a
škorica pomáhajú predchádzať, patria srdcové infarkty, znižovanie cholesterolu,
posilňovanie respiračného systému a mnohé ďalšie.
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A okrem toho – vedeli ste, že med je jediná potravina na svete, ktorá sa nepokazí ani
nesplesnivie? Vydrží požívateľný tak dlho, ako ho budete potrebovať.

1. Infekcie močových ciest
Zbaviť sa tohto nepríjemného ochorenia je hračka, ak máte na svojej strane med
a škoricu.

Rozmiešajte 2 čajové lyžičky škorice a jednu polievkovú lyžicu medu v pohári vlažnej
vody. Táto kombinácia pomáha zabiť baktérie obývajúce močový mechúr.

Náš tip: Túžite po krásnych vlasoch a zdravej pokožke? Namiesto návštevy drahého
kozmetického salónu vyskúšajte jedinú spirulinu vo forme granulátov. Viac informácií tu

2. Choroby srdca
Zmiešajte polovicu čajovej lyžičky škorice a jednu čajovú lyžičku medu. Zmes konzumujte
každé ráno.

Táto kombinácia pomáha predchádzať srdcovým infarktom, znižuje cholesterol a celkovo
posilňuje srdce.

3. Bolesti zubov
Aplikujte pastu zo škorice a medu na boľavý zub. Bolesť a infekciu by to malo zmierniť.

Samozrejme, pokazený zub to nevylieči, no aspoň do návštevy lekára vám uľaví od
ťažkostí.

4. Akné
Preskočte krémy na predpis od kožného lekára a na akné použite med so škoricou.

Zmixujte spolu rovnaké diely medu a škorice. Zmesou natrite vyrážky pred tým, než si
večer ľahnete do postele.

Na druhý deň ráno po zobudení ju umyte.

5. Artritída
Skombinujte 2 čajové lyžičky medu s jednou čajovou lyžičkou škorice a rozmiešajte ich
v pohári teplej vody.

Zistilo sa, že pravidelné denné pitie tohto elixíru dokáže mierniť bolesti spôsobené
artritídou.
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6. Tráviace ťažkosti
Zmiešajte 1 polievkovú lyžicu medu s 1/2 čajovej lyžičky škorice v pohári vlažnej vody.

Vypite nápoj vždy na prázdny žalúdok.

Pomôže vám s trávením, zníži plynatosť a uľaví od bolesti žalúdka.

7. Nádcha
Ak ste ako ja, potom nádchu tiež nenávidíte viac, ako ktorékoľvek iné bežné ochorenie!

Zmiešajte 1 čajovú lyžičku medu so 1/4 čajovej lyžičky škorice a užívajte 2 krát denne.

Ani sa nenazdáte a budete sa cítiť lepšie.

8. Kožné infekcie
Skombinujte rovnaké množstvo medu a škorice so smotanou, čím vytvoríte krém.

Týmto krémom potom potierajte pokožku. Budete prekvapení, ako rýchlo infekcia ustúpi.

Zdroj: The Recipe That Pissed Off
The Pharmaceutical Industry

Podobné články
Tento nápoj z medu, citrónu a škorice urýchli váš metabolizmus a pomôže
schudnúť
Vypite tento nápoj každý deň pred spaním a ráno sa prebudíte s nižšou
hmotnosťou
Vyrobte si vlastný liek proti rakovine. Je skoro zadarmo a dokázateľne funguje
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Výskum ukazuje, prečo je škorica na utlmenie bolesti lepšia než ibuprofén
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