REKLAMOS PROJEKTAS

LADANAS – SVEIKATOS ELIKSYRAS
IŠ AFRIKOS DYKUMŲ

„IMUNOMODULIACINĖ MITYBA STIPRINA SVEIKATĄ,
ŽADINA ENERGIJĄ, SKATINA KŪRYBIŠKUMĄ“, –
teigia Axel‘as Scheumann‘as, Baden Badene, Šteinbache
(Steinbach, Vokietija), esančios vaistinės „Rebland“ vaistininkas.

Į

tampa, stresas, tempas, būtinybė prisitaikyti prie aplinkybių – nuolatiniai
šiuolaikinio gyvenimo palydovai. Kasdien susiduriame su vis naujais iššūkiais, o įveikti juos pajėgūs tik gera sveikata, stipriais nervais ir vidine
pusiausvyra pasižymintys žmonės. Norint tokiems tapti, tenka vėl prisiminti šimtametes sveikos gyvensenos tradicijas. Nuo seno žinoma, kad gerinti
sveikatą – tiek fizinę, tiek dvasinę – padeda augalų veikliosios, natūralios medžiagos, aukštesni dvasiniai tikslai.
Ladanas – tai ajurvedinė gydomoji priemonė, aromatinė derva, gaunama iš
burserinių šeimos augalų bosvelijų. Ištisus tūkstantmečius ši derva vertinta
kaip itin veiksminga gydomoji priemonė. Tai rodo seniausias rašytinis dokumentas egiptiečių Eberso papirusas. Kalbant apie antiką, ladanas minimas beveik visų didžiųjų to laikotarpio gydytojų, natūraliosios medicinos žinovų ir botanikų raštuose. Hipokratas šią medžiagą priskiria prie dažniausiai minimų ir
rekomenduojamų gydomųjų priemonių. Viduramžių Europoje ladaną gydymo
tikslais itin mėgdavo rekomenduoti abatė Hildegard von Bingen ir gydytojas
Paracelsus‘as. Jau daugybę šimtmečių ladanas itin vertinamas ir Indijos natūraliosios medicinos atstovų. Taigi ši priemonė miltelių, aliejų, tepalų ir tvarsčių

pavidalu įvairiems negalavimams gydyti naudojama tiek ilgai, kad apie ją jau
būtų galima kalbėti kaip apie vaistą nuo visų ligų.
Nustačius, kad ladanas savo originaliomis rūgštimis selektyviai ir itin specifiškai blokuoja leukotrienų sintezę – pagrindinį mechanizmą, skatinantį patologines uždegimines organizmo reakcijas, galima tikėtis, kad ateityje šią dervą
bus galima pritaikyti dar plačiau – apimti visas specifiniais uždegimų mechanizmais pasižyminčias ligas: reumatą, artrozę, poliartritą, navikus, opinį
kolitą, Krono ligą, Bechterevo ligą, bronchinę astmą, bronchitą, venų uždegimą,
psoriazę, neurodermitą, alergijas, išsėtinę sklerozę ir kitas.
Apibendrinant galima daryti išvadą, kad ladaną reikėtų vertinti kaip naujovišką
chroniškų uždegiminių ligų gydymo galimybę. Tokių ligų gydymas tebėra didelė problema, kadangi dauguma medikamentų pasižymi sunkiu šalutiniu poveikiu. Pavyzdžiui, daugelis įprastinių preparatų nuo reumato kenkia skrandžio
ir žarnų sienelėms.
Vaistininkas Axel‘as Scheumann‘as – imunomoduliacinės mitybos autorius.
Jo sukurti produktai su ladanu (pavyzdžiui, ladano kapsulės) skirti įvairioms
uždegiminėms ir degeneracinėms ligoms gydyti.

Šiandien, kai sveikatos apsaugos srityje trūksta lėšų, ypatinga reikšmė tenka prasmingai,
veiksmingai ir saugiai savigydai (arba ligų profilaktikai) natūraliosios medicinos priemonėmis.
Ladano kapsulės naudingos ir tuo, kad leidžia atsigauti po ligos ir išlikti sveikiems.
Jas vartojant nėra šalutinio poveikio ir kontraindikacijų.

„MantraPharm“ produktų galima įsigyti www.mantrapharm.lt arba elektroniniu paštu info@mantrapharm.lt
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