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BAŃKI BEZOGNIOWE 12 SZT.
 

Cena: 139,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent MED PLUS SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Kuracja bańkami bywa bardziej skuteczna od leczenia farmakologicznego (np. antybiotykami). Zastosowana odpowiednio wcześniej,
jest w stanie zastąpić inne metody leczenia. W schorzeniach wirusowych, które często nie są podatne na antybiotyki, daje
nadspodziewanie dobre rezultaty. Również w przypadku przeziębienia, bańki umożliwiają wyjście z infekcji bez stosowania lekarstw.
Stosowanie baniek na korzonki zdecydowanie skraca proces powrotu do zdrowia. Leczenie bańkami stosuje się w przypadku:
przewlekłych chorób dróg oddechowych przeziębienia: infekcji kataralnych, zapalenia gardła, zapalenia tchawicy, grypy nawracających
angin przewlekłego kaszlu profilaktycznie – jako wzmocnienie układu odpornościowego u dzieci często zapadających na infekcje dróg
oddechowych oraz u osób obłożnie chorych, długotrwale unieruchomionych zapalenia oskrzeli, opłucnej lub płuc astmy oskrzelowej
zapalenia korzonków nerwowych mięśniobóli nerwobóli rwy kulszowej zapalenia stawów moczenia nocnego zespołu nadwrażliwego
jelita grubego braku lub bolesnych menstruacji ostrego i przewlekłego bólu w okolicy krzyżowo-lędźwiowej Wciąż atakowany trującymi
substancjami organizm człowieka powoli zaczyna tracić naturalne siły obronne. Antybiotyki, choć skutecznie leczą, usypiają układ
odpornościowy, podczas gdy bańki uaktywniają go. Stosowanie baniek na przeziębienie lub stawianie baniek na korzonki jest
rozwiązaniem, które skutecznie uaktywnia układ odpornościowy, dzięki czemu leczenie tych schorzeń może przebiec bez zastosowania
środków farmakologicznych. Lekarze najbardziej chwalą w Bańkach Bezogniowych: nowatorskie rozwiązanie dające bezpieczeństwo i
łatwość stosowania podniesienie skuteczności terapeutycznej poprzez możliwość skorygowania ciśnienia w bańce bez jej odrywania
wyeliminowanie u chorego i osoby wykonującej zabieg stresu związanego z ogniem możliwość leczenia bańkami w placówkach
zamkniętych, w których przepisy zabraniają stosowania otwartego ognia Użytkownicy Baniek Bezogniowych podkreślają łatwość ich
stosowania, skuteczność oraz brak lęku przed poparzeniem.Wytworzone w bańce podciśnienie zasysa skórę do jej wnętrza. Skutkuje to
pękaniem podskórnych naczyń krwionośnych i wydostaniem się z nich krwi. Tworzy się wówczas widoczny krwiak. Krew z naczyń
krwionośnych odbierana jest przez układ odpornościowy jako obce białko i staje się silnym bodźcem do wytworzenia dużej ilości
przeciwciał. Po napotkaniu tylko własnej krwi, wytworzone przeciwciała kierują całą swoją siłę przeciwko infekcji. Podciśnienie,
wywierając na skórę działanie mechaniczne, powoduje podrażnienie jej zakończeń nerwowych. Dzięki temu dochodzi do zwiększenia
ukrwienia i poprawy zakłóconej wcześniej czynności narządu wewnętrznego, związanego z miejscem zastosowania bańki. Zasadę
działania baniek oraz reguły stawiania ich na ściśle określonych punktach ciała wyjaśnia się wykorzystując wiedzę stosowaną w
akupunkturze. Według tradycyjnej medycyny chińskiej ból to brak odpowiedniego przepływu krwi i energii życiowej Qi. Nauka ta zakłada
istnienie kanałów energetycznych powiązanych z narządami (tzw. meridianów), którymi płynie energia Qi. Zakłócenie przepływu tej
energii jest uznawane za przyczynę chorób. Warunkiem wyzdrowienia jest przywrócenie prawidłowego obiegu Qi. W tym celu pobudza
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się krążenie energii Qi i wyrównuje jej poziom, co przyspiesza proces powrotu do zdrowia i usuwa dolegliwości.  
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