ASTOMIN
ASTOMIN to bioinformacyjny, wzmacniający dodatek do pożywienia wyprodukowany z roślin i
olejków eterycznych, szybko wchłaniany przez ciało, przywracający mu świeżość oraz witalność.
Harmonizuje przede wszystkim meridian żołądka, śledziony z trzustką, wątroby i woreczka żółciowego.
Dzięki temu organizm drogą naturalną sam naprawia problemy, które mają związek z dysharmonią w
tych meridianach. Astomin powstał w wyniku najnowszych doświadczeń w dziedzinie fitoterapii,
homeopatii, krystaloterapii, psychotroniki i biorezonansu. Preparat zawiera sprawdzone i skuteczne
rośliny, które według swojego promieniowania zostały zestawione tak, by uzupełniały się synergicznie
swymi bioinformacjami.

Dlaczego właśnie Astomin?
Astomin zawiera najwięcej substancji gorzkich. Substancje gorzkie były zawsze nieodłączną częścią
eliksirów odmładzających. Bardzo mocno wspomagają detoksykację i wzmacniają organizm.
Poprawiają wydzielanie kwasów żółciowych, regulują trawienie, tworzenie enzymów żołądkowych i
trzustkowych, ograniczają wystąpienie cukrzycy, wzdęcia oraz mają pozytywny wpływ na serce.
Niektóre rośliny zawierają też fitohormony i fitosubstancje, które sprawdziły się przy zatruciach
organizmu pożywieniem, narkotykami, alkoholem. Astomin zawiera także najwięcej roślin mających
nieprzyjazny wpływ na różnego rodzaju pasożyty,
które mogą występować w ciele. Wiele
osób doceni małą buteleczkę z irysem (kosaciec) jako elegancki środek na poprawienie trawienia po
tłustym jedzeniu.
Żołądek : organem współpracującym jest trzustka. W żołądku powstaje sok żołądkowy, którego
głównym składnikiem jest kwas solny niszczący większość bakterii i innych mikroorganizmów
dostających się do ciała wraz z pokarmem. Jednocześnie pomaga rozpuszczać twardsze składniki
pokarmowe. Na powierzchni ścian żołądka znajduje się wiele małych gruczołków, które produkują śluz
i chronią śluzówkę żołądka przed działaniem własnych soków. Między komórkami wydzielającymi są
jeszcze małe komórki, które produkują kwasy solne i inne substancje chemiczne – na przykład hormon
gastrynę regulującą produkcję innych enzymów trawiennych. Inną substancją jest pepsinogen, który
w kwaśnym środowisku żołądka zmienia się na pepsynę – enzym rozkładający białko. Sok żołądkowy
zawiera też w mniejszych ilościach lipazę rozkładającą tłuszcz i proteiny. Pokarm w ciągu kilku godzin
zostaje strawiony i odchodzi do górnej części jelita cienkiego, do dwunastnicy. Do niej przechodzą
kwasy żółciowe z żołądka i soki z trzustki.
Zioła zawarte w Astominie pomagają utrzymywać właściwą funkcję żołądka i ograniczają ryzyko
wystąpienia wrzodów żołądkowych.
Trzustka: jest organem współpracującym z żołądkiem i tworzącym z nim parę. Zgromadzenia
komórek wydzielających nazywane płatkami produkują szereg enzymów i sok alkaliczny zawierający
enzymy: amylazę, chymotrypsin, lipazę i neutralizujący resztki soków żołądkowych. Enzymy trzustki
pełnią funkcję chemicznych noży, które dalej rozkładają skrobię, tłuszcz i białka. Tłuszcz nie
rozpuszcza się w wodzie, więc wcześniej detergenty żółciowe muszą przygotować go do rozkładu
przez enzym lipazę, która rozkłada go na glicerynę i kwasy tłuszczowe. Dwa główne hormony trzustki
insulina i glukagon kierują odkładaniem cukru w komórkach i jego wypłukiwaniem z już ułożonych
zapasów.
Pasożyty: dziś do likwidowania pasożytów stosuje się preparaty syntetyczne. Popatrzmy na
niektórych przedstawicieli pasożytów.
Glista (Ascaris lumbricoides):
Najczęściej pojawiającymi się pasożytami są glisty i owsiki. Glista ma długość około 20-30 cm i żyje w
jelicie cienkim. Zaatakowany przez nią człowiek odczuwa bóle brzucha, jest blady, często zwraca i nie
ma apetytu. Oprócz dojrzałych robaków w jelitach żyją też drobne larwy.
Owsik dziecięcy (Oxyuris vermicularis):
Samica ma długość około 1 cm, samiec jest trochę mniejszy. Żyje w jelicie grubym, szczególnie u
dzieci. Najczęściej w nocy zapłodnione samiczki przesuwają się aż do dolnej cząści jelita, wyłażą
z odbytu składając jajeczka w jego zagięciach, co wywołuje swędzenie. Dzieci drapią się w tej okolicy,
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jajeczka dostają się do rąk i dochodzi do samozarażenia. Do przenoszenia może też dojść poprzez
zabawki, bieliznę pościelową i osobistą. Ważna jest higiena rąk przed jedzeniem i po korzystaniu
z ubikacji. W przypadku zarażenia trzeba codziennie zmieniać bieliznę pościelową. Podczas sprzątania
nie należy wzbijać kłębów kurzu.
Tasiemiec (Taenia solinum) :
Żyje w jelicie cienkim uchwycony główką i haczykami ścianek. Za głową wyrastają ciągle dalsze, stale
powiększające się człony. Tasiemiec może dorosnąć do długości 10 m, ale zwykle osiąga 2-3 m. W
członach znajdują się jajeczka. Po dojrzeniu człony urywają się i dostają się do kału. Żywicielem
pośrednim jest prosię domowe. Należy wystrzegać się mięsa poddanego niedostatecznej cieplnej
obróbce. Mogą w nim przeżyć zarodki tasiemca. Objawami zakażenia są skurcze brzucha, chudnięcie
pomimo trwającego dobrego apetytu. Rozwój wągrów trwa u człowieka około 2-3 miesięcy. Istnieją i
inne gatunki tasiemców, ich pośrednim żywicielem może być bydło, owce i kozy.
Tasiemiec nieuzbrojony (Echinococcus granulatus):
Przenosi się z zarażonego psa albo kota poprzez dotyk sierści czy nosa. U człowieka w następstwie
tego rozwijają się w układzie trawiennym larwy, które wiercąc otworki w jelitach przedostają się do
naczyń krwionośnych i w ten sposób rozchodzą się po organizmie. Mogą tak zaatakować różne
organy, np. wątrobę, płuca, nerki czy mózg. Tam tworzą workowate skupiska zawierające nawet
kilkaset tasiemców. W ciągu kilku lat wytworzą wtórne worki, aż powstanie kulisty kształt wielkości
dziecięcej główki – echinokok (?), który naciskając na otaczającą tkankę powoduje zaburzenia
zaatakowanych organów.
Zapobieganiem jest mycie rąk i niekarmienie zwierząt z naczyń przeznaczonych dla ludzi.
Ten krótki przegląd pasożytów nie kończy ich listy.
Uwaga: Fitosubstancje w preparacie Levamin zawierają liść boldo, a preparat Intocel ma w składzie
krwiściąg lekarski, z którego w przypadku pojawienia się pasożytów, robaków i pierwotniaków można
zrobić herbatkę.
Wraz z możliwością swobodnego podróżowania zwiększyło się zagrożenie zarażenia pasożytami. W
każdym przypadku przy zarażeniu się pasożytami należy skorzystać z porady lekarza! Przy
pojawieniu się pasożytów konieczne jest leczenie ludzi fachowo i całościowo.
Rośliny są posłami życia:
1. Alpinia galgant (Alpinia officinarum): zawiera bioflawonoidy, olejki eteryczne, sekwiterpeny –
cineol i eugenol, garbniki, substancje gorzkie, flawonoidy – galangin o właściwościach silnie
antyutleniających, żywice. Normalizuje ciśnienie krwi, poprawia obieg krwi, ponieważ ogranicza
krzepliwość krwi, rozciąga naczynia krwionośne, a tym samym poprawia natlenienie serca. Ma
działanie rozkurczowe, przeciwbakteryjne i dezynfekujące. Jest stosowana przy problemach
trawiennych, anginie pectoris, dusznościach, kaszlu, niewydolności serca, zapaleniu dziąseł,
wzdęciach i problemach z żółcią.
2. Atraktylis …. (Atractylis macrocephala): zawiera aż 1,3% olejków eterycznych, terpeny i
atraktylenolidy II i III. Korzeń leczy problemy trawienne, choroby z towarzyszącą biegunką, brak
apetytu, wymioty, zapalenie wątroby, obrzęki, zatrzymanie moczu, wypadanie odbytu, hemoroidy,
nadmierne ślinienie i pocenie.
3. Zanthoxyllum piperitum: zawiera olejek eteryczny z geraniolem, który niszczy różne rodzaje
robaków pasożytniczych. Jest stosowany przy pasożytach w jelitach, na przytłumienie laktacji,
chorobach wirusowych, obrzękach, skurczach jelit i żołądka. Wspomaga funkcje śledziony, płuc i
nerek.
4. Kosaciec niemiecki (Iris germanica): zawiera olejek eteryczny z ironem i kwasem myristowym,
flawonowy glikozid iridin, garbniki i fitoncidy. Jest stosowany przy zapaleniu górnych dróg
oddechowych i kaszlu. Eliminuje ryzyko pojawienia się raka, wspomaga wydzielanie żółci, ma
działanie moczopędne, poprawia funkcje śledziony. Wzmacnia czynniki immunologiczne.
5. Tatarak zwyczajny (Acorus calamus): zawiera aż 3% olejków eterycznych, beta asaron,
goryczkę akorin, garbniki, bitumin akoretin i azarylowy aldehyd. Jest stosowany przy problemach
żołądkowych i trawiennych, kolce, wzdęciach, nadkwasocie i niedostatecznym tworzeniu krwi.
6. Lubczyk
(Ligusticum sinense): zawiera ftalidy ligustilid, butyftalid, chuanxingol, alkaloidy
ligustrazin i perolyrin, kwas ferulowy, chrysofanowy, linolenowy, palmitowy i sterol betasitosterol.
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Roślinę stosuje się przy bólach głowy, szyi, zębów, szczęk. Leczy reumatyzm, bóle stawów,
zaburzenia menstruacyjne, niedostateczne funkcjonowanie mózgu, anemię i toksyczność krwi.
Ogranicza rozmnażanie wirusów grypy i całego szeregu grzybic patologicznych.
Jest przedmiotem badań w leczeniu raka, AIDS i innych problemów immunologicznych.
7. Koptis chiński (Coptis chinensis): Zawiera proberberinowe alkaloidy koptisin, worenin, berberin,
palmatin i jatrorrhizin. Jest stosowany przy bólach serca, zaczerwienionych i opuchniętych oczach,
zatruciach lekami i alkoholem. Również przy krwawych biegunkach, trądziku młodzieńczym,
biegunkach, krwawieniach z nosa, udarze, zapaleniu wątroby, zapaleniach żołądkowych oraz
zewnętrznie na wrzody, trądzik młodzieńczy, zakażeniach ropnych i oparzeniach. Ogranicza
rozmnażanie bakterii gram-pozytywnych.
8. Momordica charantia : zawiera alkaloidy, steroidowe glikozydy, trójterpeny, charantin,
erytrodiol, kwas olejowy, galakturonowy, stigmasterol, momorcharin A i B o właściwościach
antywirusowych na wirus HIV, momordin i kukurbitacin o właściwościach preciwrakowych. Ma
właściwości przeciwzapalne i antybiotykowe. Jest stosowana przy obniżonej odporności, cukrzycy,
pasożytach, zapaleniach, wysokim ciśnieniu, podwyższonym poziomie cholesterolu. Fitosubstancje
obniżają rozmnażanie: Escherichia coli, Staphylococcus, Pseudomonas, Salmonella, Straptobacillus
i Streptococcus. Ograniczają rozwój łuszczycy i białaczki.
9. Biedrzeniec (Pimpinella major): Zawiera olejki eteryczne z kumaryną, garbniki, saponiny,
bitumin, sacharydy, betasisterol, kwasy organiczne – kawowy, chlorogenowy i chininowy.
Kumaryny łagodzą skurcze w układzie trawiennym i drogach moczowych, zwiększają tworzenie
soków w żołądku, wyraźnie ułatwiają odkaszliwanie. Roślina ogranicza rozmnażanie wirusów i
bakterii. Jest stosowana przy biegunkach i zapaleniach jelit.
10. Lukrecja uralska (Glycirrhiza uralensis): zawiera glycyrrhizin, uralsaponin A,B i podobne
saponiny, flawonoidy liquiritigenin, isoliquiritigenin i ich glikozydy, polisacharydy. Jest stosowana
przy przeziębieniach, chorobach wirusowych (tłumi rozmnażanie wirusa HIV), zapaleniach gardła,
oskrzeli, wrzodach dwunastnicy i żołądka, zatruciu krwi, pokarmem, używkami i alkoholem,
zapaleniu wątroby, cukrzycy, marskości wątroby, zapaleniu woreczka żółciowego, wysypkach
skórnych. Ułatwia odkaszliwanie, obniża poziom cholesterolu i cukru we krwi oraz powstrzymuje
rozwój guzów.
11. Złocień maruna (Pyrethrum parthenium): Zawiera olejek eteryczny z pinenem, bornylacetatem,
parthenolid o działaniu przeciwrakowym na raka prostaty, chrysanhemonin, pochodne acetylenu,
pyrethrin, substancje gorzkie, garbniki i śluzy. Jest stosowany przy skurczach, migrenach,
pasożytach,
bolesnym
miesiączkowaniu,
reumatyzmie,
niedostatecznym
przekrwieniu
peryferyjnym i zapaleniach jelit.
12. Uncaria tomentosa: zawiera alkaloidy rhynchophyllin, hirsutin i mitraphyllin, które mają wpływ
na obniżenie wysokiego ciśnienia krwi. Zawiera również glikozydy i betasisterol. Ma działanie
antyseptyczne, przeciwzapalne i przeciwrakowe. Obniża krzepliwość krwi i jest doskonałym
antyutleniaczem i immunostymulatorem. Jest stosowana przy astmie, degeneracji stawów,
reumatyzmie, wrzodach żołądka, wysokim poziomie cholesterolu we krwi, wylewie krwi, zawale
serca, zatruciach toksynami, w wypadku wirusa HIV, pasożytów, przy zapaleniach jelit i układu
pokarmowego. Nie powinna być przyjmowana przez kobiety, które chcą zajść w ciążę.
13. Lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia): zawiera 1-3% olejków eterycznych, około 12%
garbników, kumarynę, flawonoidy, sterole, substancje gorzkie i kwasy organiczne o działaniu
antywirusowym. Jest stosowana przy zaburzeniach centralnego systemu nerwowego, skurczach,
kolkach, migrenie, histerii i bezsenności. Ogranicza rozmnażanie bakterii, działa moczopędnie,
poprawia trawienie i wyłączanie żółci.
14. Arcydzięgiel (Angelica dahurica): zawiera kumarynę skopoletin, furanokumaryny, psoralen i
angelicin, angelikowe laktony, betasitosterol i stigmasterol. Jest stosowany przy bólach głowy,
migrenie, przeziębieniach, zapaleniach śluzówki nosa , zatok itp., bólach zębów, wzdęciach,
wrzodach żołądka i dwunastnicy, zaburzeniach wątroby, hemoroidach, bolesnym miesiączkowaniu,
upławach pochwowych, ropiejących ranach, trądziku młodzieńczym i wrzodach.
15. Goryczka żółta (Gentiana lutea): Zawiera wiązane irydoidy glikozydowe, substancje gorzkie,
amarogencin, genciopikrosid, amaroswerin i amaropagin, flawonoidy, barwniki – gentizin,
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polisacharydy, sacharydy (gencianoza), garbniki, alkaloidy gencionin, amid kwasu nikotynowego,
śluz, inulinę i pektynę. Wspomaga tworzenie krwi oraz soków żołądkowych. Stosuje się przy
problemach żołądkowych, pasożytach, biegunce, problemach wątroby i woreczka żółciowego.
Meridian żołądka:
Co jest pod jego wpływem: głowa, policzki, usta, zęby, gardło, żołądek i jelita, dolne kończyny.
Kolano z przodu, odcinki kręgosłupa Th 11-12, L1. Zęby: 16, 17, 26, 27, 34, 35, 44, 45,
Fizyczne objawy nierównowagi energetycznej: uszkodzenia twarzy – paraliż, neuralgia, choroby
oczu. Choroby górnych dróg oddechowych, bóle i uczucie suchości w gardle, bóle zębów, zwłaszcza w
dolnej szczęce. Porażenie mięśni krtani, jąkanie się, bóle organów w jamie brzusznej, wymioty,
uczucie głodu. Choroby dróg moczowych, problemy menstruacyjne, choroby gorączkowe, pocenie się,
fale chłodu na ciele, uczucie gorąca albo chłodu z przedniej strony tułowia, bolesne wznoszenie się
bólu wzdłuż łydek, napinanie brzucha, burczenie w jelitach, obrzęki brzucha, bóle żołądka, skłonność
do palpitacji serca, szybkie trawienie, w refleksyjnej strefie żołądka na czole może dojść nawet do
zczernienia czoła. Afty na ustach, krwawienia z nosa, obrzęki, utrudnienie poruszania średnim palcem
u nogi, zkrzywienie ust, problemy z otwieraniem i zamykaniem powiek, drgawki w kącikach ust, bóle
w miejscach przebiegu meridianu.
Psychiczne objawy nierównowagi energetycznej: troskliwość, nietolerowanie obecności ludzi i
widoku ognia, przestrach przy nieoczekiwanych dźwiękach uderzeń przedmiotów drewnianych,
człowiek najchętniej byłby sam w pomieszczeniu z zamkniętymi oknami i drzwiami, lubi przeciągać się
w pasie, podśpiewywać, majaczyć, zrywanie ubrania z siebie, błędne bieganie, delirium, ataki epilepsji,
złość do siebie i do innych ludzi, atakowanie, czkawka.
Meridian śledziony i trzustki.
Co jest pod jego wpływem: płuca, brzuch, żołądek, śledziona, wątroba, jelita, układ
moczowopłciowy, dolne kończyny.
Fizyczne objawy nierównowagi energetycznej: wpływ na odporność, anemie, problemy
z elastycznością naczyń krwionośnych, krwotoki, siniaki, bóle języka i drętwienie korzenia języka,
skłonność do wymiotów po jedzeniu, bóle żołądka i brzucha, zaburzenia jelitowe, wzdęcia i odbijanie
się, cukrzyca, ostre bóle pod sercem, problemy ze stolcem, rzadkie stolce i biegunki z poczuciem
niedostatecznego wypróżnienia, zatrzymanie wody w organizmie, żółtaczka, niezdolność do stabilnego
snu, problemy przy długim staniu, obrzęki na wewnętrznej stronie kolan i łydek, poczucie chłodu w
kończynach, poczucie osłabienia - zwłaszcza kończyn dolnych, osłabienie i poczucie ciężkości w całym
ciele, ogólne zmęczenie, zaburzenia ruchu palca u nogi, brak energii, wodnista wydzielina z nosa,
gardła, ust i innych śluzówek, bóle na drodze meridianu, pocenie się, alergie na artykuły spożywcze.
Psychiczne objawy nierównowagi energetycznej: zmartwienia – kopoty, otwartość, zła pamięć i
wyrażanie się, bezładne, ociężałe i powolne myślenie, brak koncentracji, trema, natrętne myśli i
natarczywe wyobrażenia, potrzeba działania i dogmatyzm, brak zaufania, zbytnia troskliwość i użalanie
się nad sobą, niepokój, labilność duchowa, poczucie wyobcowania – człowiek nie może zaadoptować
się w środowisku, podejrzliwość, smutek, zazdrość.
Uwaga: zbyt dużo kłopotów osłabia meridian śledziony a tym samym spada odporność organizmu.
Meridian wątroby - fizyczne objawy nierównowagi energetycznej i inne problemy związane
z wątrobą: alergie, egzemy, choroby ścięgien, stawów i wiązadeł, światłowstręt, rozmazane widzenie,
suchość oczu, poczucie wypełnienia pod żebrami, wymioty, zaparcia, biegunki, zaburzenia w
trawieniu, przemęczenie i bezsenność. Obrzęk moszny u mężczyzn i podbrzusza u kobiet, suchość
twarzy, ziemista barwa cery. Miękkie, słabe, kruche paznokcie, włosy bez połysku.
Psychiczne objawy nierównowagi energetycznej: wściekłość, wybuchy złości, zachowania
impulsywne, rozdrażnienie, przewrażliwienie na hałas, silne zapachy i smaki, nadmierna samokontrola,
niezrównoważone zachowywanie się i emocje, zwiększona frustracja, nieelastyczne myślenie,
przepracowanie i niezdolność do rozluźnienia, nadmierne planowanie, poczucie słabej samokontroli.
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Meridian woreczka żółciowego - fizyczne objawy nierównowagi energetycznej: bóle pod
prawym łukiem żebrowym, degeneracja stawów biodrowych – zwykle jako pierwszy zaczyna boleć
prawy staw, zaburzenia funkcji woreczka żółciowego, kamienie żółciowe, gorycz w ustach. Podczas
czesania się mogą boleć korzonki włosów. Bóle zewnętrznych kącików oczu, głowy, które pojawiają się
w okolicy uszu i promieniują w kierunku kręgów szyjnych kręgosłupa, wysychynie skóry, zwiędła cera,
której brakuje natłuszczenia i wilgoci. Poczucie gorąca wznoszącego się po zewnętrznej stronie łydki i
uda. Dochodzi też do wpływu na stan kości, chociaż ta funkcja należy do nerek. Sztywnienie szyi i
ramion, bolesne obrzęki w dołku nad kością obojczykową i pod pachami, zapalenie węzłów chłonnych
pod pachami albo na szyi, samoczynne pocenie się, unieruchomienie palca obok małego palca u nogi.
Psychiczne objawy nierównowagi energetycznej: nadmierne zwracanie uwagi na drobiazgi –
pedanteria, częste wzdychanie, niedostateczna aktywność twórcza, niesamodzielne sądy, mgliste
myślenie, niezdolność do urzeczywistnienia planów życiowych, nadmierne branie odpowiedzialności na
siebie, chroniczne niezadowolenie, niecierpliwość, ustawiczne pobudzenie.
Fitosubstancje roślinne mogą być zastosowane również przy: ogólnej detoksykacji i samoregeneracji
ciała, ograniczeniu ryzyka wystąpienia problemów żołądkowych i trawiennych, bólu brzucha, braku
apetytu, chorobie lokomocyjnej, wzdęciach, stresie, cukrzycy, nadciśnieniu, arytmii, anginie pektoris,
degeneracji tkanki mózgowej , podwyższonym poziomie cukru i cholesterolu we krwi, zapaleniach
układu trawiennego, pojawieniu się pasożytów, tworzeniu wolnych rodników, które uszkadzają
komórki i przyśpieszają starzenie się, niektórych infekcjach bakteryjnych, grzybicowych i wirusowych,
egzemach, alergiach, zaburzeniach w tworzeniu krwi, niektórych chorobach onkologicznych,
zaburzeniach hormonalnych, migrenach, obniżonej odporności organizmu, niedostatecznym
funkcjonowaniu układu limfatycznego, wzdęciach i ogólnym wyczerpaniu. Zawarta substancja roślinna
3-a-Butylfalid w roślinach z rodziny baldaszkowatych obniża poziom lipid-peroxidu (?)w komórkach
mózgu. Korzystnie wpływa na układ nerwowy i pozytywnie działa u ludzi z ostrą i przewlekłą chorobą
mózgowo-naczyniową (miażdżyca)
Smaku dodaje szczególny kompleks olejków eterycznych mających pozytywny wpływ na wzmocnienie
i oczyszczenie organizmu. Olejki eteryczne działają przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie, wspomagają
funkcje żołądka i cały system trawienny.
Jeśli chcecie dokładniej przestudiować meridiany i rośliny, informacje znajdziecie na WWW.DIOCHI.PL
Wykorzystajcie siłę sprawdzonych roślin, a przez odpowiednią profilaktykę zapobiegniecie osłabieniu
organizmu i wielu chorobom.
DAWKOWANIE, ZASADA HARMONIZACJI ORGANIZMU I REWERSJA;
Przy oczyszczaniu organizmu kierujcie się wskazówkami na opakowaniu, ale dokładnie przestudiujcie
również ten ostatni akapit! Wzmacniające preparaty bioinformacyjne firmy DIOCHI działają na
organizmy żywe na kilku poziomach jednocześnie. Dzięki szerokiemu zakresowi zawartych substancji
roślinnych i bioinformacji preparaty harmonizują meridiany, a za pomocą biorezonansu likwidują
energetyczne przyczyny nierównowagi w polu informacyjnym człowieka. W pełni go oczyszczają,
zaopatrują w fitominerały, biosubstancje i wspomagają szybką regenerację zarówno fizyczną, jak i
psychiczną. Człowiek sam dzięki informacjom zawartym w preparatach potrafi szybko ożywić swoje
zdolności samoregeneracyjne, a następnie doprowadzić organizm do równowagi.
Wszystko dzieje się w wyniku wywołania procesu większej lub mniejszej rewersji organizmu, kiedy
może dojść do przejściowego pogorszenia stanu. Jeśli ta reakcja nie jest zbyt silna, jest tylko
pozytywną stroną rozpoczętego procesu samoregeneracji. W przypadku nieproporcjonalnej reakcji
organizmu należy zniżyć dawkowanie na minimum, tzn. 3 x dziennie po jednej kropli, a nawet po 1
kropli raz dziennie albo co drugi dzień. Ewentualnie można czasowo przerwać podawanie, dopóki
objawy rewersji nie znikną. Szczególnie, jeżeli trapią was choroby przewlekłe, przyjmujcie na początku
dla wzmocnienia organizmu tylko małe dawki preparatu bioinformacyjnego.
W niektórych przypadkach wystarczy do regeneracji 1 opakowanie, tj. mesięczna dawka łącznie z
tygodniową przerwą, czasami więcej. Jeżeli macie jakieś problemy, z którymi nie możecie sobie
poradzić, poproście o pomoc swego dystrybutora, lekarza albo doświadczonego doradcę klubu SFERA
DIOCHI

________________________________________________________________________________________
Kraków, ul.Szlak 28 , tel/fax (12) 412 47 75, tel kom 607 064 148
Czynne: wtorek,środa,piątek w godzinach 10:00-13:00 i 14:00-18:00
www.diochi.pl info@diochi.pl
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