С' БОЖЈОМ ПОМОЋУ!
*ЛЕК ИЗ БОЖЈЕ БАШТЕ * ЛЕК ИЗ БОЖЈЕ АПОТЕКЕ*
*МАНАСТИРСКА БИЉНА АПОТЕКА *ДУХОВНЕ РАДОСТИ*
МАН.РАВАНИЦЕ,OСТРОГА,СВ.КОЗМЕ И ДАМЈАНА,СВ.ПАРАСКЕВЕ,ХИЛАНДАРА...

Чудесни манастирски мелеми, тинктуре и чајеви
Лековита моћ биљака, лечење-исцељење природном медицином
*по Хиландарском медицинскомкодексу*
Св. Сава стварајући србску цркву и србску државу, отварао је школе и болнице.Сматра се родоначелником
наше,медицине. Оснивач је прве болнице у Хиландару 1195г.а,1207г.у Србији, у манастиру Студеници
основао је прву болницу-лечење-исцељење биљкама из Божје баште.Једини начин лечења у манастирима
после Молитве Богу, била је примена лековитог биља,у виду чајева, мелема и тинктура-медицина. Каснија
писана сведочанства о лековитој моћи биљака из Божје баште, су из 15 века по најстаријем хиландарском
кодексу бр. 517 у ком се казују правила болничког лечења и даје благослов за справљање биљнихмедицина -лекова. У манастиру је монашки живот пун одрицања, дугих постова, напорног рада, уз
непрестану молитву и славослов Богу. Tако справљени чајеви, мелемии тинктуре-медицине, имају додатно
благотворно дејство. Вековно искуство о лековитим својствима биљака и о болестима које се њима могу
лечити, преноси се с' колена на колено као предање и благослов до данашњих дана. Тако се развијала
Благословена молитвена монашка медицина. Калуђери су сакупљали лековито биље из Божје
баште. Теодосије Хиландарац је у својим списима казивао чудотворну моћ исцељења молитвом и
лековитим биљем. По благослову Игуманије мати Марије, трудољубива мати Зиновија справља од
лековитог биља,изБожје Баштечудотворне биљне лекове - мелеме, тинктуре, еликсире и чајеве.
Неопходно је знати, да се терапија акутних и хроничних обољења спроводи под контролом
лекара,којипрема утвђеним резултатима поставља дијагнозу.Консултације и детаљна објашњења са
фармацеутом.

МОЛИТВОМ,БЛАГОСЛОВОМ И СА ВЕРОМ КОРИСТЕЋИ ОВЕ БИЉНЕ ПРЕПАРАТЕ,
ДАЈ БОЖЕ ЗДРАВЉА И ДА У РАДОСТИ СЛАВИМО:
БОГА ОЦА , СИНА И СВЕТОГА ДУХА!!! АМИН
ПОЗОВИТЕ ЗА ПОРУЧИВАЊЕ И ДЕТАЉНА ОБЈАШЊЕЊА
од 8h-16h *069/610-944, 037/40-11-39, 037/40-12-36*
од16h-20h*037/40-11-39, 037/40-12-36, 063/610-915*

1.ЗА ЖЕЛУДАЦ И ЦРЕВА,ЗА ПРОБАВУ-ВАРЕЊЕ, КОД НАДИМАЊА,ГАСТРИТИСА,КОЛИТИСА,
ЗА ЧИР НА ЖЕЛУДЦУ И ДВАНАЕСТОПАЛАЧНОМ ЦРЕВУ, КОД ЗАПАЉЕЊА, КАТАР ЦРЕВА,
ХЕЛИКО БАКТЕРИЈЕ-ТИНКТУРА ВАРЕЊЕ-980д,ПРОБАВА И НАДИМАЊЕ-1580д, ЕЛИКСИР-1280д,Чај-16-680д
Уље Невен-1580д.Мучнина,киселина, горушица, гастритис, отклања болове и надимања у стомаку,хелико
бактерију, запаљења,диспресију,пролив, колитис црева чир...Наштину сваког јутраХиландарско лековито
екстрадевич. Маслиново уље, или Кантарионово уље.

2.УЉЕ КАНТАРИОН-УНИВЕРЗАЛЕ-за споља и унутра СА ВИШЕКОМПОНЕНТНИМ ЛЕКОВИТИМ БИЉЕМ
995д Споља:зa осипе, ране, опекотине, посекотине, заштиту коже, за хемороиде, болове у уву...
За унутрашњу употребу се користи код : стомачних тегоба,против миома,ендометриозе ,спад
материце,болова у желуцу, све врсте чирева, болести бубрега, јетре и слезине, пролива, цревних паразита,
катар црева, колитиса, дебелог црева,слузи у плућима. За неконтролисано мокрење. Код дуготрајног
кашља и астме, депресије, несанице,за смирење-Ујутру пре јела 1 кашикица и одговарајући чај-680д
3.ЗА ЦИРКУЛАЦИЈУ-ПРИРОДНЕ ВЕНДОКСИН КАПИ-1580д,За ревитализацију крвних судова,за
уравнотежени крвни притисак, за артеросклерозу,услед лоше циркулације ноге и руке трну и хладне су.
Поспешује се боља циркулација крви и делује на периферни нервни систем, код дијабетичара,проширује
крвне судове и побољшава прокрвљенст коже,код проширених вена,ублажава бол,осећај умора и тежине
у ногама,Чај-8,Хиландар.Маслин.уље.Организaм,се покреће и даје виталност животним функцијама.

4.ЗА СРЦЕ,ПРОТИВ ТАХИКАРДИЈЕ,ЗА РЕГУЛИСАЊЕ КРВНОГ ПРИТИСКА У ОБА СМЕРА
ТИНКТУРА-КАПИ-980д/1580д,ВИНО ЗА СРЦЕ -2580д-Вишекомпонентне биљке за јачање и рад срца
лече упалу и оштећење срчаног мишића,артеросклерозу, тахикардију-аритмију и доводе притисак у
нормалу-виши снижава, а низак повећава, чај-8 и ГРАНУЛЕ ЗА СРЦЕ-Лиофилизираног глога,који регулише
притисак у оба смера-880д/1280д и Хиландарско лековито екстрадевичанско Масли.уље.
5.ЗА ПРИТИСАК-ВИСОК-ХИПЕРТЕНЗИЈУ-ТИНКТУРА-1280д,Чај-19,НИЗАК ПРИТИСАК-ХИПОТЕНЗИЈУТИНКТУРА-1580д,Тинкт. за срце- РЕГУЛИШЕ ПРИТИСАК У ОБА СМЕРА-980д,Грануле Лиофилиз.глога
6.ТИНКТУРА ГИНКО-980д За концетрацију и прокрвљеност мозга,меморију и др.мождане активности

7.АНТИБИОТИК-КЛАСИК-980д Код вирусних и бактеријских инфекција,упале ува, бронхија, упале
бешике и мокраћних канала, бубрега,упале јајника , на бактерију ешерихију коли,код кашља и астме,
бронхитиса,упале цревне слузокоже, разних гнојних инфекција коже и слузокоже. Снижава повишену
телесну температуру.Нема контраиндикација са другим лековима-не изазива алергију и одговарајући чај.
8.АНТИСЕПТИК- (OU)илиВЕЛИКИ АНТИБИОТИК-1580д-Најјаче природно средство,
елиминишепреко 30 врста бактерија-ешерихију коли,стрептококе,стафилококе и гљивице-кандиде и друге
микроорганизме у усној дупљи, уринарном и цревном тракту и на кожи,код Импетига-кожне инфекције са
гнојним крастама, код интимне инфекције- Гонореје иУреаплазме, Микроплазме,Хламидије и код
стерилитета, за чисту утробу. Пије се и Чај-14
9.ЗА ИМУНИТЕТ-ТИНКТУРА-980д-Вишекомпонентни препарат,са активном супстанцом ЕХИНАЦЕОМ.
Јача имунитет целог организма,одбрана од инфекција микро организама, назеба, грипа, бронхитиса,
астме,пнеумоније,хроничних обољења дисајних органа,код упале доњег уринарног тракта.Помаже
регенерацију коже и слузокоже. Може се узимати превентивно, на почетку и у току болести и Чај-1.

10.СВЕТОГОРСКО-ЛЕКОВИТО-ЧУДОТВОРНО-ЕКСТРАДЕВИЧАНСКО МАСЛИНОВО УЉЕ
1/2-1995,1л-2995,Од хладно цеђених органски гајених маслина,произведено на Светој Гори.Светогорске
маслине, сведоци су времена и древности свештене монашке заједнице.Посађене рукама монаха,плод су
хиљадугодишње молитве за живот света и Божју творевину. Преко три хиљаде стабала у Врту Пресвете
Богородице, гајене су органски,на потпуно природан начин. Благородни плод и лековито уље добијено
хладним цеђењем, одувек укрепљује, и лечи.Светогорско маслиново уље, прављено је у молитвеном
сабрању и користи се као лек!Из Перивоја Богородице, сада и у нашим домовима, по Благослову монаха.
Изговарајући често молитву- ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦЕ СПАСИ НАС, НЕКА БИ МИЛОСТ БОЖЈА И СВЕОПЕВАНЕ
ВЛАДИЧИЦЕ-ЦАРИЦЕ НЕБЕСКЕ, СИШЛА НА НАС, ДАРУЈУЋИ НАМ ЗДРАВЉЕ,СМИРЕЊЕ И СПАСЕЊЕ!

*Ово лековитоСветогорско уље, се користи као превентива и чудотворно помаже код кардиоваскуларних
обољења, можданог удара, гастритиса, чира, жучи,панкреаса,спречава стварање камена у жучној кеси,
благотворно делује на хемороиде, смањује ризик од обољења дојке ,дебелог црева, дијабетеса и
смањује компликације дијабетичара који су инсулински зависници. Хиландарско,лековито маслиново уље
садржи исто фармаколошко једињење, као и лек Brufen.( Ibuprofen) и помаже код реуматизма.

Узимати ујутру после молитве, Св. Водицу, нафорицу и Лековито Светогорско маслиново
уљем, из Баште – Перивоја Пресветe Богородице! 2 х 1 кашика (ујутру и увече)пре јела.
11.ПРОПОЛИС КАПИ– 480д. Има широку примену.То је природни антибиотик и имунитет. Инхибира
штетне бактерије, делује против вируса, протозоа,холестерола,триглицерида,код чира желудца и
дванаестопалачног црева,за лечење усне дупље,ендометриозе,код кожних и гинеколошких обољења,код
тумора... Може да повећа имунитет,регенерацију и да произведе делимичну анестезију. У клиничкој
хирургији користи се код ерозија. У интерној медицини показао се веома ефикасним код лечења чира
желуца,дванаестопалачног црева и ендометриозе.Смањује холестерол и триглицериде.Користи се за
лечење кожних и гинеколошких оболења и тумора. 15капи дневно,деци испод 10г.по 1 кап на сваку год.
Пије се одговарајући чај, у зависности од обољења.

12.ЕЛИКСИР- КУПИНОВО ВИНО СА МЕДОМ И ВИШЕКОМПОНЕНТНИМ ЛЕКОВИТИМ БИЉЕМ1л-1280д.Код Анемије, Леукозе за повећање гвожђа у крви и јачање целог организма, за побољшање
апетита и радног елана,расположења-2х100мл –пре јела-ујутру и увече.Користити и чај-1 и 34.

13.СПЕЦИЈАЛНИ-ЕЛИКСИР МЛАДОСТИ И ЕНЕРГИЈЕ-БОРОВНИЦЕ,СА ВИШЕКОМПОНЕНТНОМ
ЛЕКОВИТИМ БИЉЕМ, МЕДОМ, ЕКСТРАКТОМ ПРОПОЛИСА И ВИТАМИНА-Ц- АНТИКАНЦЕР И
АНТИОКСИДАНС,КОД ХЕМОТЕРАПИЈЕ-ЗА ЈАЧАЊЕ КРВНЕ СЛИКЕ И ЦЕЛОГ ОРГАНИЗМА, ЗА
РАСПОЛОЖЕЊЕ И ПРОТИВ УМОРА-1л-2280д Високи резултати су постигнути код јако изражених
АНЕМИЈА- за јачање крвне слике, директно и брзо се припаја крвотоку,ојачава цели организам, смањује
несвестицу, вртоглавицу, мучнину и отклања главобољу и замор.Користи се код оболелих од
ДИЈАРЕЈЕ,ЦИСТИТИСА,УПАЛЕ БЕШИКЕ,УПАЛЕ ТАНКОГ И ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА,УПАЛА СЛУЗНИЦЕ,КОД
КРВОТОЧЕЊА ,а утврђено је и АНТИБИОТИЧКО ДЕЈСТВО. Специјални еликсир је извор АНТИКАНЦЕРОГЕНИХ
И АНТИАНЕМИЈСКИХ ФАКТОРА.Препоручује се ДЕЦИ,ТРУДНИЦАМА, РЕКОНВАЛЕСЦЕНТИМА,
АДОЛЕСЦЕНТИМА,ПОСЛЕ И ЗА ВРЕМЕ ХЕМОТЕРАПИЈЕ...
Богат лековити садржај Специјалног еликсира вишекомпонентних биљака у екстрату боровнице и ароније
са медом,делује лаксативно,убрзава перистатику, регулише пробаву,повећава тонус срчаних мишића,
побољшава циркулацију крви и јача крвне судове. Повољно делује на видни пурпур, ПОБОЉШАВА ВИД,
па се препоручује ВОЗАЧИМА и радницима који раде ноћу. Употребом Специјалног Еликсира повећава се
физичка и ментална снага, па се препоручује СПОРТИСТИМА И РЕКРЕАТИВЦИМА. Даје снагу,вољу,жељу за
активностима,против депресије. Подиже целокупни систем организма на виши ниво.
Дозирање-Одрасли-2х100мл(ујутру и увече- 30-60м.пре јела),деца-2х50мл(ујутру и увече-30-60м.пре јела).
Контраиндикације-Не давати деци до 1год. и алергичним на мед и прополис. Због присуства антоцијанских
материја, природна боја у опни биљке, при употреби исте-столица је изразито црне боје. Чај-1 и ЕЛИКСИР
МЛАДОСТИ У МЕДУ-1580д/2580д-Вишекомпонентно биље у меду-за крвну слику,јачање организма,за вољу
расположење,код хроничног умора,хемотерапије,промена на кожи-псоријазе, екцема, херпеса,витилига...
14.ЧИСТАЧ КРВИ И ЦЕЛОГ ОРГАНИЗМА-980д- Холестерола,Триглицерда,Чистач крвотока, Сремуш,
код Артеросклерозе, Чисти све патогене елементе,Антиоксиданс,регулише рад јетре, бубрега, побољшава
пробаву, снижава крвни притисак, смањује отоке. Користи се обавезно и код кожних болести
(лечи изнутра, а споља одговарајући мелем) пије се и Чај-2
15.ЗА ЈЕТРУ-ТИНКТУРА-980д/1580д Чувар функције јетре,код хепатитиса,увећане трансиминазе, масне
јетре, детоксикације, регулише метаболичке процесе, цирозу...и чај-16
16.ЗА БУБРЕГ-ТИНКТУРА-980д.Регулише функцију бубрега,против упале бубрега и уринарног тракта,
простате и мокраћног мехура.Питии Чај-14.

17.ЗА ПРОСТАТУ,ЗА ПОТЕНЦИЈУ -ТИНКТУРА-980д/1580д,ЕЛИКСИР ПРОСТАТЕ-1580д/2580д.
Делује противупално, код повећане хипертрофије простате, честог мокрења, олакшава излучивање урина,
против упале бешике и уринарног тракта,смањује болове и увећану простату и Чај-14
За ПОТЕНЦИЈУ-ПОВЕЋАВА ЛИБИДО - Чај-47

18.ЗА РЕПРОДУКЦИЈУ ПРОТИВ СТЕРИЛИТЕТА-БИЉНИ ЕКСТРАТ-2580д. Када је успорен процес,
за брже кретање сперматозоида,избаца вишак течности и Чај-38

19.ЗА ЖЕНЕ-ЗА МИОМЕ,ЦИСТЕ,ПАПИЛОМЕ,ЕНДОМЕТРИОЗУ, МАТЕРИЦУ,ЗА БОЛНИ И
НЕУРЕДНИ МЕНЗИС, ЈАЈНИКЕ-ТИНКТУРА-980д/1580д,Регулише циклус, умањује болни и нередовни
мензис,против болних грчева,миома,ендометриозе,спад материце,папилома,цисти...и чај-15 и 28,Тинктура
за туморозне промене.
20. ЗА ЖЕНЕ- ГИНЕКОЛОШКИ- ИНТИМНИ ЧЕПИЋИ-F/1580д-За упалне процесе,бактеријске и
гљивичне инфекције и превентивно. Нарочито код УРЕА ПЛАЗМЕ,ХЛАМИДИЈЕ И МИКРОПЛАЗМЕ...
Пије се и Чај-14 и Антисептик-Велики Антибиотик.

21.ЗА ЖЕНЕ- ЗА ПРЕЛАЗНО ДОБА-ТИНКТУРА-980д-Биљне капи доприносе очувању нормалног
физиолошког стања код жена у периоду менопаузе у средњој животној доби.Ствара хормонални баланс
и даје виталност и расположење. Пије се Чај-25-Смањује валунге-топлотне таласе.

22.ЗА ШТИТНУ ЖЛЕЗДУ-ЗА БАЛАНС ХОРМОНА и виталност организма-ТИНКТУРА-1580д
и ЕЛИКСИР-1580д.Код ПМС (климакса), пубертета, хормоналних проблема, регулише рад штитасте
жлезде и панкреаса,код циста, као антисептик, дезинфекција, антифлогистик коже и слузокоже.Пије се
и Чај-12. Регулише баланс хормона, даје уједначени рад штитне жлезде и целог организма, регулише
притисак,подстиче циркулацију,рад панкреаса,ублажава главобољу, стимулише уједначени рад срца...
Пије се и Шведска гранчица и Сируп за Тумор.Промене,уколико постоје цисте и чворићи.
23.ЗА ДИЈАБЕТЕС-ШЕЋЕР У КРВИ-ТИНКТУРА-980д/1580д,Чај-17 и Хиландар.Маслин уље-Утиче на
ензим који ствара инсулин и регулише шећер у крви. Корисници инсулина, пију и Тинктур. за Пенкреас
24.ЗА ПАНКРЕАС–ТИНКТУРА-980д/1580д и Чај-16. Спречава прекомерно стварање и излучивање инсулина
и регулише рад панкреаса, Пије се са тинктуром за шећер, када особа прима инсулини Хилан.Маслин.уље
После извесног времена наступа бољитак, тако да инсулин може да се искључи.
25.ТОПИ КАМЕН У ЖУЧИ, БУБРЕГУ И МОКРАЋНИМ КАНАЛИМА-ТИНКТУРА-1580д, Каменчиће
претвара у муљ и песак,исти излучује путем урина, безболно,неприметно и Чај -21
26.ЗА ЖУЧ-ТИНКТУРА-980д-Код упале и камена у жучној кеси и Чај-21 и Хиландар. Маслин.уље

27.ЗА ГРЛО,СУВИ КАШАЉ,ПРОМУКЛОСТ,ГУБИТАК ГЛАСА,ЗА УСНУ ДУПЉУ,АФТЕ И ЗАДАХТИНКТУРА И СПРЕЈ-1280д/980д и Чај-9 ,36. Грготати дуже и избацити бактерије,а затим кратко и прогутати,
или напрскати антисептик, за лечење Ларингитиса- промуклост,губитак гласа, Фарингитиса-упалу ждрела
бол у грлу,Тонзилитиса-упала крајника,Гнојава Ангина, као и суви и надражајни кашаљ...и против задаха.
28.ЗА БЕЉЕЊЕ ЗУБА-480д,Мешавина биља и лековите глине,подједнако делује на зубе, десни и
слузокожу усне дупље.Бели и негује зубе. Наноси се влажним кажипрстом и утрљава на зубе и десни.
29.ЗА ПАРАДЕНТОЗУ-ЛЕЧИ ДЕСНИ-680д.и Чај-35. Вишекомпонентно лековито биље делује
превентивно код парадентозе, јача десни и ублажава болове.
30.ЗА ЖУЉЕВЕ-( курије око)-ТИНКТУРА-споља-980д.Накапати на жуљ, 3-4 капи,3х дневно.

31.ЗА ГЛАВОБОЉУ И МИГРЕНУ-ТИНКТУРА-1280д,Чај-11 Престаје бол,мигр.напади мучнине и повраћ.
32.ЗА СВЕ ВРСТЕ БОЛОВА-ТИНКТУРА-1580д.Против свих врста болова-Делује и као антибиотик широког
спектра,регулише знојење, помаже код обољења десни,код реуматичних,стомачних болова,и др...
33.ЗА ПСИХУ-ТИНКТУРА-1580дЧај-4.За разне психичке сметње-неурозу,психозу,јаче депресије, епи напад
ЗА СМИРЕЊЕ-ТИНКТУРА-980д и Чај-4-За опуштање нервног система,против
напетости,нервозе,узнемирености, анксиозности-безразложних страхова, код разних психичких обољењадепресије, код поремећаја концентрације и поремећаја сна-несанице....

34.KАШАЉ-БРОНХИТИС-СИРУП-против кашља и искашљавања из бронхија-980д/1580д,Чај-9
Тинктура за избациванје слузнице из плућа.
35.ЗА ПЛУЋА-ЛЕЧИ“ТРУЛА ПЛУЋА”-2580д,КАПИ ЗА ПЛУЋА- 980д,Чај-9- ГУШЕЊА,КОД МАЛИГНИХ
ПРОЦЕСА-олакшава дисање и искашљавање,помаже код бронхитиса, астме,код инфективног обољења
плућа,лечи дисајне органе,исцељује и “трула плућа”,Цистична Фиброза...Избацује токсичну слузницу,
користи се успешно и код малигних процеса. Заиста ИСЦЕЛИТЕЉНО!!!
36.ЗА АЛЕРГИЈУ И ГУШЕЊЕ–ТИНКТУРА-КАПИ-1580д,СИРУП-1/2л-2580д ,Чај-9 или18 и Шведска Гранчица.
Код бронхитиса, астме, алергијских гушења. Код разних алергија-гриње,полен,прашина...
37.ЗА ХЕМОРОИДЕ-споља МЕЛЕМ-СС-980д/МР1280д/-ВР1980д, ЧЕПИЋИ-АНАЛ-РЕКТАЛ-995д.
ЗА УНУТРАШЊЕ ХЕМОРОИДЕ-СИРУП ЗА ТУМОРОЗНЕ ПРОМЕНЕ иЧај-22
38.ЗА НЕКОНТРОЛИСАНО МОКРЕЊЕ-ТИНКТУРА-1580д-НОЋ.НЕКОНТРОЛ.МОКРЕЊЕ КОД ОДР.ДЕЦЕ-Чај-32
НЕЖЕЉЕНО,ОТИЦАЊЕ УРИНА КОД ЖЕНА-Чај-31, ПРОЛАПС-испад. материце,МИОМИ,ЕНДОМЕТРИОЗА...
39.ЗА ОЧИ– ТИНКТУРА-споља-1280д-утрљати око очију,капке и слепоочнице. При инфекцији, код
катаракте и глаукома, за побољшавање вида.Пити Чај-30 и Шведску гранчицу.
40.ЗА ОПАДАЊЕ КОСЕ-ТИНКТУРА И ШАМПОН-КОМПЛЕТ-2580д,ТИНКТУРА ПРОТИВ ОПАДАЊА-980д
АЛОПЕЦИЈА АРЕАТА-опадања косе на кругове-980д

41.ЗА РЕУМУ,АРТРИТИС,АРТРОЗУ,ИШИЈАС,НЕУРО ИШИЈАЛГИЈУ, ЛУМБО ИШИЈАЛГИЈУ,
ОБОЉЕЊЕ ЗГЛОБОВА,БЕКЕРОВЕ ЦИСТЕ, ЗА УМОРНЕ И ОТЕЧЕНЕ НОГЕ,ВЕНЕ-ТИНКТУРА,РКММАСАЖ-995д, ГЕЛ-МЕЛЕМ/880д.СПОЉА- Лечи и ублажава бол-вишекомпонентно биље у житаричном
алкохолу, етерична уља и лековита глина,служе за болести костију , зглобова,колена,лумбалног дела и
окоштавање вратних пршљенова,за обољење вена, лигамената,тетива, за уморне ноге, за бол у кичми и
укоченост. Олакшава тегобе код болести костију и зглобова, реуматске тегобе у мишићима, ублажава бол
на месту примене, побољшава периферну циркулацију. Помаже и код запаљења вена. Оболело место
намазати више пута,благо масирати према срцу.Пити Чај-29 иТинктуру против костобоље и реуме,
Шведску гранчицу-Соља облоге и изнутра- пити.

42.ШВЕДСКА ГРАНЧИЦА-ГОРЧИЦА-Чудесни еликсир здравља-1580д.Интернационално
познат као Шведен Битер-је средњевековна формула за побољшање целокупног здравља.
Има широку лепезу излечења разних обољења-за варење и правилан рад црева,против грчева и
болова у стомаку,за штитну жлезду,благотворно делује на хемороиде,регулише мензис и отклања болове,
поспешује циркулацију,за отечене зглобове,ишијас,реуму,упалу нерава,против депресије и меланхолије,
против температуре и грознице,затвора-опстипације, главобоље, зубобоље, отеклине, диуретик-избацује
отрове из организма,користи се код епилепсије,за зарастање рана,отклања ожиљке,против малигних и
туморознихпроцеса,враћа снагу и подмлађује,даје добру кондицију у старости.Користи се за унутрашњу и
спољашњу употребу,пије се и користи се као облога за главобољу,зубобољу,отеклине,бол у зглобовима и
као додатак одређеној терапији,за разна обољења. Пити и одговарајући- Чај.

43.ЗА ИЗБАЦИВАЊЕ ТЕЧНОСТИ ИЗ ОРГАНИЗМА-УЉАНЕ КАПИ-смањују отоке-благо
мршављење-1580д и Чај-23-за избацивање течности и против отока и Чај-37-за мршављење.
44.ЗА МРШАВЉЕЊЕ-ТИНКТУРА-980д, Пије се и Јабуково сирће и Чај-37,за мршављење.
45.ПРИРОДНО ЈАБУКОВО СИРЋЕ-480д Од дивљих јабука-за виталност целог организма, за бољи
метаболизам, за поступно мршављење. Узимати ујутру на празан желудац 1суп.кашику,или разблажено
са мало воде и Чај-37

46.ВЕЛИКИ ЧИСТАЧ –ДЕТОКСИКАЦИЈА ОРГАНИЗМА-TOПИ ТРОМБ-АНТИОКСИДАНС-2580д
и Чај- 43, чисти крвне судове, јетру, бубреге,дисајне путеве, код бенигних и малигних процеса,вертига,
топи тромб,против пушења...
Превентивно- користити једном годишње-у пролеће или јесен,за чишћење патогених мрежа,за целокупну
детоксикацију организма.

47.ЗЕОЛИТ-НАЈЈАЧИ АНТИОКСИДАНС-380д и Чај-43, за детоксикацију.Одстрањује тешке метале,
пестициде и хемијске отровеиз организма.За имунитет,код шећера у крви,повишеног крвног притиска,
код гастритиса и мучнине у желуцу песка и камена у бубрегу и жучи,кодј артеросклерозе, псоријазе
себореје и херпеса,кожних болести, рана и опекотина, радиоактивне контаминације,код превенције
карцинома -1,5кашикица на 2лводе. Пити 1 чашу дневно!
ЗЕОЛИТОМ ИСПЕРИТЕ-воће и поврће пре употребе! Држати 10мин.у води са раствореним зеолитом,да
би се уклонили токсични елементи од пестицида.

ЗДРАВЉЕ СВОЈЕ ЧУВАЈТЕ,ЗДРАВУ ХРАНУ КОРИСТИТЕ И ЗЕОЛИТОМ ЈЕ ИСПЕРИТЕ!
48.ЗА ТУМОРОЗНЕ ПРОМЕНЕ-СИРУП-2580д и Чај-28-Код бенигних и малигних тумора- циста, папилома
миома, фиброаденома,ендометриозе,спад материце,хемороида,код чворића на дојци и штитној жлезди.
49.ЛЕЧИ ДОЈКУ,ЈЕТРУ,МАТЕРИЦУ,ЈАЈНИКЕ, ЖЕЛУДАЦ,ЦРЕВА, ЈЕДЊАК, КОСТОБОЉ-ТИНКТУРА
Зауставља малигни процес-2280д и Чај-43.
50.ЗА ЛЕЧЕЊЕ МАТЕРИЦЕ-ТИНКТУРА-1580д иЧај-27 или 28. Зауставља малигни процес у материци и јајн.

51.ЛЕЧИ-ДЕБЕЛО ЦРЕВО, ЖЕЛУДАЦ,МАТЕРИЦУ,БУБРЕГ И БЕШИКУ-ТИНКТУРА-2580д и Чај-14 и 43
Лечи обољења бубрега, мокраћних путева, излучивање песка из бубрега. За дебело црево, материцу,
јајнике и за женске болести. Болести желуца, поремећаје варења,против малигнитета.

52.ЗА ТУМОР МОЗГА,ЛИМФНЕ ЖЛЕЗДЕ,ХОЧКИНСОВА БОЛЕСТ,АДЕНОМИ И МЕЛАНОМИ,
ТИНКТУРА-2580д, Сируп за туморозне промене 2580д,Чај-33-680д и Гинко-980д
53.ЗА МОЖДАНИ УДАР-ТИНКТУРА- МОЗАК-2580д,Гинко,Чај-39,и споља Тинкт.за оживљавање нерава

54.ЗА ФУНКЦИЈУ БУБРЕГА,ГИХТА, ЈЕТРУ,КРЕАТИНА И КРЕАТИНИНА-2580д и Чај -14.Регулише
киселост, даје базну средину и излучује мокраћну киселину.

55.ЗА ОСТЕОПОРОЗУ,ОСТЕОАРТРИТИС, ЕРОЗИЈУ ХРСКАВИЦЕ-СПОЉА-РКМ-МАСАЖ-995д,
ЕЛИКСИР-2580д,Чај-29 Вишекомпонентно лековито биље у меду- за метаболизам костију.
Лековито биље уграђује калцијумове јоне у кости.Спречава разградњу костију,повећава коштану
густину,коштану масу,тако да се обнавља изградња костију.Смањује болове у зглобовима,који настају код
хондролизе-прогресивно оштећене зглобне хрскавице. Подпомаже стварање синовијалне течности и
хијалуринске киселине-за облагање филма зглобова,гради континуирану мрежу са вискозним својствима
подмазује зглобове,даје еластичност и смањује веома јаке болове и омогућава лакшу покретљивост.
СПОЉА СЕ УТРЉАВА И РКМ-МАСАЖ а користи се и кућна медицина.Рецепт-за кућну медицинуЖелатин животињског порекла-телећи-2 кафене кашикице размутити у чаши воде или јогурта и попити
само ујутру наштину.Пити 12 дана. После 7 дана осетићете бољитак. Ово можете поновити након 6 месеци.
56.ЗА ЛЕЧЕЊЕ БЕКЕРОВЕ ЦИСТЕ-Настаје због дегенеративних промена зглобне хрскавице колена,
при чему се разлива течност за подмазивање зглоба у подколену јаму и ствара цистичну отеклину.
Проузрокује отежано кретање и веома јаке болове.Користити-Eликсир за остеопорозу-2580д,Сируп за
туморозне промене-против цисте-2580д, Чистач крви и целог организма-980д, Уљане капиза избацивање
течности1580д и Чај-23-680д.СПОЉА- РКМ-Масаж -995д-за утрљавање.
57.ЗА ЕПИ НАПАД-ТИНКТУРА-1580д ,Ча-5 и Тинктура-Психа. Лечење траје годину дана.
Епилепсија је неуролошки поремећај падавица.То је паталошко стање, раздражљивости Напади могу бити
блаже форме-краткотрајни- одсутност свести и великог напада, пада у несвест,уз интензивно грчење
мишића и појаве пене на устима..угриз језика..Исцељује се великим молитвама.
НАПОМЕНА* БОЛЕСНИК КОЈИ КОРИСТИ ЛЕК ФЕНОБАРБИТОН,НЕ СМЕ УЗИМАТИ ОВЕ ПРЕПАРАТЕ!58.ЗА АЛКОХОЛИЗАМ- ТИНКТУРА-2580д и Чај-41.Можете сипати у алкохолно или било које пиће,супу,
јело,(особа немора да зна,уколико није својевољно). Уколико особа жели да отклони свој порок, узима
више пута у току дана тинктуру 3-5 пута, исту разблажи са мало воде или чаја,уколико је осетљив желудац.
У 700мл. вреле воде прелити 2кашике чаја.Поклопити- 10мин.и процедити. Пити уместо воде.
Читати 40-сет дана АКАТИСТ НЕИСПИЈЕНА ЧАША-180д.
59.ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТРУДНОЋЕ-ТИНКТУРА-2580д и Чај-7,за одржавање трудноће и превентивно.

60.ЗА ВИТИЛИГО-белефлеке на кожи- споља-ТИНКТУРА-1580д ,Чај-3,Тин.Имунитет,Специјал
Еликсир за јачање организма. Аутоимуно обољење, разарање пигментних ћелија.Настаје због стреса и
пада имунитета. Дерматолошки третман-лечења је дуготрајан,изискује стрпљење.Пије се и Чистач
крвотока, да би се и изнутра третирала настала промена на кожи и изједначиле пигментхе разлике.
61.ЗА АРТРОФИЈУ МИШИЋА-ТИНКТУРА-(АМ)-СПОЉА-2280д-За оживлјавање нерава.Пије се и Чај-43,
Специјал Еликсир за јачање целог организма и мускулатуре-2280д.Код раслабљених мишића ,тетива и
лигамената,појачава везивна својства,лечи и ублажава бол.

62.ЗА КРВАРЕЊЕ,КРВОТОЧЕЊЕ-ТИНКТУРА-980д и Чај-45-Делује као аналгетик,зауставља
крвоточење,против анемије,код болести уринарног тракта, гинеколошких поремећаја,ван мензиса и за
време циклуса. Настаје услед пада естрогена, дисбаланс хормона,присуство миома...услед Стреса...

*ВАЖНА НАПОМЕНА**Препарате чувати на собној температури. Уколико стоје дуже
отворени, чувати их у фриж.*Препарати се не користе у металној кашикици, користе се из
дрвене или пластичне кашикице,или у стакленој ракијској чашици.
Препарате користити-један за другим или у размацима,у зависности од осетљивости
желуца. Тинктуре се могу користити-разблажене у мало воде или чаја, деци и у
соковима.Сви биљни препарати се узимају ПРЕ ЈЕЛА!

*ВАЖНА ПРЕПОРУКА*
По благослову и препоруци мати ЗИНОВИЈЕ из манастира РАВАНИЦЕ, било би добро да уз
молитву, с` Божјом помоћу особа користи за- туморозне или малигне процесе) следеће
препарате. Терапија траје три пута по 40-сет дана:(после тога,обавити контролу)
ЛЕЧЕЊЕ У ПРВИХ 40 ДАНА:
1.Тинктура за лечење одговарајућих туморозних или малигних процеса -за око 40дана
2.Тинктура за имунитет-на бази биљке ехинацеа- за одбрамбену способност целог организ.
3.Пречишћивач целог организма-елиминише токсичне материје у самом крвотоку, а
истовремено смањује холестерол и триглицериде.
4.Тинктура Антибиотик-да би се елиминисале све патогене бактерије из организма.
*ЛЕЧЕЊЕ У ДРУГИХ 40 ДАНА:
1.Наставити без прекида следећих 40 дана исту тинктуру за тумор. или малигне процесе
2.Тинктура или Специјал еликсир- за побољшање крвне слике-за јачање целог организма,
за добијање воље ,снаге,радног елана, расположења-против депресије.
*ЛЕЧЕЊЕ У ТРЕЋИХ 40 ДАНА:
1.После паузе од 7 дана, само одговарајућа тинктура за туморозне или малигне процесе.
Важно је напоменути – ови лековити биљни препарати могу се користити заједно са
хемијским лековима, уз хемотерапију, упоредо са зрачењем и у постоперативном периоду.
Нема контраиндикације, све је природно!На етикетама препарата насловљена је намена,
за које болести се користи, као и начин употребе и дозирање. Могу се користити
појединачно, као и комбиновано са још једним или више препарата заједно.
Ако је желудац осетљив правити мали размак између препарата. Можете разблажити у
малокуповне воде-одменске,или чаја. Деци можете разблажити у мало сока- по укусу.
Не користити-металну кашику, већ пластичну или дрвену, а најбоље у малој стакленој
(ракијској) чашици, одмерити препоручену дозу. Неопходно је знати – терапија акутних и
хроничних обољења спроводи се под контролом лекара, који према утврђеним резултатима
поставља дијагнозу,a сходно томе користе се биљни препарати за разна обољења.

Са вером и надањем,са молитвом и добрим мислима,
даће Господ бољитак,исцелење и радост!!!
101.МЕЛЕМ КЛАСИК-УНИВЕРЗАЛНИ-1280д/1980д.Делује противупално код гнојних бактеријских рана,
зацељује ране и повреде коже,декубите-ране настале услед дуготрајног лежања,осипе, опекотине, лечи
хемороиде, оболеле вене,псоријазу, синузитис (упала синуса),промене на кожи лица, свраб,бубуљице, пеге
перутањe...Мелем мазати 3-5 пута дневно. Код синузитиса- ушмркати у ноздрве.
102.МЕЛЕМ- ЗА ВЕНЕ-УМОРНЕ И ОТЕЧЕНЕ НОГЕ-995д.Услед дужег стајања и ослабљених зидова
венајавља се тромбофлебитис (запаљење вена ).Нога постаје болна уморна,јавља се црвенило.Мелем/Гел
делује антиинфламаторно против запаљења , аналгетски ( против болова ) и антихистамински.Мазати више
пута дневно у танком слоју. Смањује се упални процес,бол и умор натечених ногу, и црвенило и попуцали
капилари се повлаче.За отекле и уморне ноге - Препоручује се особама које дуго стоје,ходају и возачима.
103.МЕЛЕМ ЗА МАЛИГНЕ И ТУМОРОЗНЕ ПРОМЕНЕ НА КОЖИ-2280д. Младежи,меланоми,хумани
папиломи,вирус-HPV-кондиломи и разне туморознe промене на кожи.
Мазати-3x днeвно, пити-Чај-3 и Тинктуру Чистач организма.

104.МЕЛЕМ ЗА МАСНО ТКИВО И ЧВОРИЋЕ НА ДОЈЦИ-980д-Против лојних цисти и лимфних чворића
на дојци или било ком делу тела.Смањује израслине масног ткива,благотворно делује и смањује упални
процес,извлачи гној и смањује бол. Споља мазати више пута дневно.Пити Сируп за туморозне промене-за
цисте, Велики чистач и Сируп за лимфе,и Чај -28

105.МЕЛЕМ-ПРОПОЛИС КРЕМА–ПРОТИВ ЕКЦЕМА,ХЕРПЕСА И СВРАБА КОЖЕ-980д,Чистац крви и
Чај-3.Код гљивичних обољења коже,ноктију,херпеса,акни, рана,опекотина,алопеције,хемороида,жуљева..
106.МЕЛЕМ ОД ГАВЕЗА,СА ПЧЕЛИЊИМ ВОСКОМ И ПРОПОЛИСОМ-980д Лечи и ублажава бол у
леђима,кичми,зглобовима,код Гихта и других Реуматских обољења, код истегнутих тетива и лигамената,
помаже брже зарастање костију, код убоја и модрица. Мазати 3- 4 пута дневно.Утрљавати
РКМ-Масаж,Шведска гранчица-за споља и пије се,Чај-29

107.МЕЛЕМ ОД КАНТАРИОНА,СА ПЧЕЛИЊИМ ВОСКОМ И ПРОПОЛИСОМ-ПРОТИВ УРАСТАЊА
НОКТИЈУ-980д.Помаже код разних кожних обољења-иритиране коже под упалом, код гнојних чирева,
опекотина...код урастања ноктију. Прополис има изражено антивирусно, антибактеријско, антигљивично и
дезинфекционо дејство. Чисти гнојна места и стимулише регенерацију ткива.Пити Чистач крви и Чај-3.
108.МЕЛЕМ ЗА ХЕМОРОИДЕ-ПРОПОЛИС БИЉНА ПОМАДА-СПОЉА-980д Са пчелињим воском,
прополисом и екстрактима лековитог биља: невена,кантариона,хајдучке траве..Користити и
ЧЕПИЋЕ АНАЛ- РЕКТАЛ-995д. ЗА УНУТРАШЊЕ ХЕМОРОИДЕ- Пити Сируп за Тумороз.Промене,
Чај и Купку-22 и Светогор. лековито екстрадев. маслин.уље и Шведску гранчицу.
109.МЕЛЕМ ПРОТИВ ГЉИВИЧНИХ ОБОЉЕЊА-980д-Против кандиде и других гљивица-на коси,
кожи , слузокожи и ноктима-изазвано кандидом и осталим гљивицама. Мазати више пута дневно.
Пити Чистач организма и Чај -3
110.МЕЛЕМ-ЗА РЕУМУ-980д-Вишекомпонентно лековито биље,етерична уља еукалиптуса,пчелињи
восак и лековита глина- делују благотворно и смањују бол при окоштавању,укочености, тежем покретању
зглобова,колена,кичме,лумбалног дела и болова у костима. Споља-утрљавати више пута дневно.Споља
утрљавати и РКМ-МАСАЖ и пити Чај и купка -29 и Шведску гран.
111.МЕЛЕМ ЗА АКНЕ И БУБУЉИЦЕ-980д.Вишекомпонентно лековито биље,етерична уља и пчелињи
восак-делују на дубинско чишћење коже,а истовремено регенерише и чисти кожу. Због свог антисептичког
и антибактеријског деловања, сасушује и отклања бубуљице и акне. Наноси се у танком слоју,влажним
рукама.Користити и Лосион за лице, Пити Тинктуру Чистач крви и Чај -3.
112.ЧЕПИЋИ-ИНТИМНИ ЗА ЖЕНЕ-ГИНЕКОЛОШКИ-1280д.Против разних бактерија и гљивица,
Антисептик 1580д и Чај-14-680д
113.ЧЕПИЋИ-АНАЛ-РЕКТАЛ ЗА ХЕМОРОИДЕ1580д,Мелем,Чај-22, За унутрашње и Тин.Тумор промене.

201.КОМПЛЕТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ-ЛАЈМСКЕ БОЛЕСТИ УЈЕД КРПЕЉА-Ствара резервоар инфекцијеборелије.Место уједа посматрати-1-до 30дана. Дисфункција траје дуго-умор,депресија.Лечи се дуго и
упорно.Одстранити пажљиво крпеља.На место уједа дуго натапати Антибиотик класик-980д више пута
дневнои утрљавати. Истовремено пити Антисептик-1280д Чистач крви-980д,Чај за чишћење крви-2-680д

202.КОМПЛЕТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ МОЖДАНОГ УДАРА-ШЛОГА- Смањен проток крви и кисеоника кроз
мождано ткиво.Зачепљење крвних судова.Тин.за Смирење-980д,за Висок притисак-1280д,Вел.2580д,и мали
чистач-980д за Циркулацију-1580д,Зеолит-380дЧај-39-680д,Специјал Еликсир-2280д и Св. лек мас.уље-1995д

203.КОМПЛЕТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ-ДЕМЕНЦИЈЕ-Губитак предходне менталне способности и дезорјентација
у простору и времену,праћено је пасивношћу и раздражљивошћу. За бољитак таквог стања користити
Гинко-980д,Чистач-980д, Смирење-980д,Спец. еликсир- јач. орган.2280д,Чај-2 за чишћење хол. триг-680д
204.КОМПЛЕТ ПРОТИВ ОПСТИПАЦИЈЕ-ТИНКТУРА-В-2580д/980д- Чисти црева,за бољи

метаболизам, Против затвора, лењих црева,Тинкт. за пробаву и надимање-1580д, Тинкт.уљане капи за излучивање течности-1580д,Тинкт.испити, једну за другом у кратким размацима,и
Чај-13-против затвора-за чишћење црева-680д-пити само увече!

*Велико чишћење црева*-КУЋНА МЕДИЦИНА-Обавља се 2 х годишње, ујутру на празан желудац!
У року од 15мин.попити раствор- 1л. воде собне температуре,са исцеђеним соком од 2 лимунаи и
3 кашике МОРСКЕ-ЈОДИРАНЕ соли.Тада остати кући! Увече, пре тога,попити Тинктуру за Чишћење црева и
Чај-13. 2 велике кашике чаја прелити врелом водом-250мл,поклопљено да одстоји 15мин.Расхлађено пити.
205.КОМПЛЕТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ-ЕНДОМЕТРИОЗЕ-Тинктура-Жене-980д-(Ендометр,Цисте,МиомиБолни
мензис,Грчеви. Тин.Имунитет-980д,Баланс хормона-1580д,Сируп за тумор. пром.-2580д, Тин. за матер-1580,
Чај и Купка-28-680д за ендометриозу,остатак је седећа купка.Ендометриоза је чест поремећај,који настаје
на зидовима материце са спољне или унутрашње стране.Често се дешава у репродуктивном периоду
жене.Неке жене ову појаву изазову,одлагањем трудноће.Нормалан ток мензиса,празни и избаца
ендометријум,међутим кад крв и токсична сукрвица немају пражњење-избацивање истих, стварају се
израслиме на материци. Ендометријум може годинама да стоји без увећања,а може да има прогресиван
раст.Проузрокује грчење материце и бол,болни и нередовни мензис,диспаренијум-болове при односу.
Лечење може бити превентивно,кад се појави болни и нередовни мензис,при стерилитету или када се
открије обољење. Све тинктуре и чај, пију се заједно.Остатак чаја је седећа купка. Капи прополиса се са
соком лимуна и медом у води пију сваког јутра пре доручка.Испити 3 туре терапије.Након тога контрола.

206.КОМПЛЕТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ-ПРОЛАПСА-СПАД-ИСПАДАЊЕ МАТЕРИЦЕ-БЕШИКЕ И КАРЛИЧНИХ
ОРГАНА -Спуштен трбух,слабе пантљике и притисак вучења на доле.Три стадијума:descens usuteri,prolapsus
uteri, prolapsus-uteri-totalis.Тинктура за Пролапс-R(20)-1/2л-2580д,Материца (М)-1580д,Чај -27-јача везивно
ткиво и пантљике-материце-680д
207.КОМПЛЕТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ МУЛТИПЛЕКС СКЛЕРОЗЕ–Тинктура и чајеви, купке и облоге
Лечење траје годину дана. Болест настаје,као последица појаве огњишта запаљења,нервних
завршетака,којима се преносе сигнали до других нерава и мишића( а све унутар мозга и кичмене мождине.)
Ове промене доводе до поремећаја импулса нервних влакана и трајног неуролошког оштећења. Болест
напада ткиво мозга и централног нервног система и кичмене мождине. Узрок настанка је различит
имонолошки,вирусни...стресни..Симптоми-трњење,жарење,слабост екстремитета,општизамор
ослабљен вид, дупле слике,сметње при мокрењу и столици,вртоглавица, отежан говор и гутање.Од
слабог, до врло агресивног- до инвалидитета. Просечна дужина живота је као код опште популације.
Постоје четри препознатљива облика мултиплекс склерозе:
*1 Релапсирајуће-ремитентни облик
*2 Секундарно-прогрсивни облик
*3 Примарно-прогресивни облик
*4 Прогресивно-релапсирајући облик

Дијагноза- Регистровање скенером ожиљка-мрље, запаљења на мозгу, може бити невидљиво-хемијски
кажу нема излечења. БОГУ ХВАЛА, лек из Божје Баште,из Божје Апотеке, може ублажити и излечити ову
опаку болест. То је комбинација-Тинктура,које се пију и Чајеви-бр.6/1,2и3; и Тинктуре за споља које се
утрљавају,за оживљавање нерава,купке и облоге-бр.6/1,2,3и4 . Лечење траје годину дана.
Тинктурекоје се ПИЈУ:(тинкт. и чајеви)-Зависи од дијагнозе
1*-Тинкт.Спец. Еликсир за јачање крвне слике и целог организма-2580д
2*-Тинкт. чистач целог орг.и крвотока-980д
3*-Тинкт.за Костобољу-2580д
4*-Тинкт.за смирење и опуштање-980д
5*-Тинкт. Гинко за прокрвљавање мозга,за концентра-980д
6*-Тинктура против свих врста болова-1580д
*НАПОМEНА- ОБОЛЕЛИ, НЕ СМЕ ДА ПИЈЕ -ЕХИНАЦЕУ-ТИНКТ.ЗА ИМУНИТЕТ*
Чај- бр.6-вишекомпонентни-1, 2 и 3-пије се за оживљавање нерава
1*-Чај-бр-1=2x680д-вишекомпонентни-МS-2 шоље пре подне и 2 шоље поподне- 2ком.
2*-Чај-бр-2=680д-вишекомпонентни- МS- 1шоља ујутру,пре доручка и 1шоља увече,пре вечере
3*-Чај-бр-3=680д- вишекомпонентни -MS- 2шоље-испијати у гутљајима током целог дана
Тинктуре-за Мултиплекс склерозу-СПОЉА- Тинкт. Купке и Облоге
1*-Тинктура-СПОЉА-за утрљавање-споља-у кичму и лигаменте(где се јавља бол)
за оживљавање нерава-2280д
2* Кантарионово уље-995д- за утрљавање-споља-у кичму и лигаменте-3 до 4 пута дневно
3*Шведска гранцица-1580д-облога,за вратне пршљенове. Утрљавати ове тинктуре-три пута на дан.
Купке за мулти.пл.скл.-бр.6-(1,2, 3 и 4)-За оживљавање нерава
Једну недељу дана се обавља купка,а једна недеља дана се паузира!
1*-Купка-бр.1-680д-користити једно паковање-за 6 купке-прва недеља дана, друга недеља-пауза
2*-Купка-бр.2- 680д-користи се једно паковаље,за шест дана,треће недеље,четврта недеља-пауза
3*-Купка-бр.3-680д,за пету недељу,пауза-шесте недеље
4*-Купка-бр.4-680д,за седму недељу,пауза-осме недеље.
Купка:потпуна-да срце буде слободно, за кичму и цело тело и седећа- до бубрега-за зглобове и лигаменте.
Облоге- Остатак купке,после цеђења ставити у врећицу од газе или памучне тканине и обложити болно
место(кичме и лигамента).Преко тога обложити суву памучну тканину и обући бадел.
5*Шведску гранцицу-користити увече, као облогу.Натопити памучну тканину, тинктуром и ставити 4h
обложене вратне пршљенове.Пазите да се не прехладите!
После осме недеље,поновити третман.За предложени начин лечења-за годину дана,требало би шест
оваквих третмана,у зависности од тежине и стадијума болести.(Цена-попуст на цели износ је 10%)
(Oво је стара успешна рецептура,као и све остале-по Хиландарском кодексу Св.Саве-о исцељивању!)
УПОРНОСТ ЈЕ МАЈКА УСПЕХА! КОРИШЋЕЊЕМ ОВИХ ПРЕПАРАТА,У СМИРЕНОСТИ И МОЛИТВИ, ЧЕСТИМ ПРИЧЕШЋИВАЊЕМ,
С ВЕРОМ У БОГА ДО ИЗЛЕЧЕЊА!БОГУ ЈЕ СВЕ МОГУЋЕ!

208.КОМПЛЕТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ПАРКИНСОНОВЕ- БОЛЕСТИ-ДРХТАЊЕ УДОВА-Поремећај покрета због
смањења ДОПАМИНА у делу мозга, који има важну улогу у контроли вољних покрета-БАЗАЛНЕ ГАНГЛИЈЕдрхтање или повремено кочење руку и ногу. Користити: Гинко-980д,Тинктура за Смирење-980д

Специјал Еликсир за јачање организма и против депресије-за расположење-2280д,Зеолитантиоксиданс-380д,Тинктура ZS-1580д,Чај-44-680д,Тинктуре-HTV-споља-2280д,
и Шведска гранчица-1580д
Тинктура-(ZS)-1580д,На сваких сат времена пије се по 3 капи ове тинктуре у 9 супених кашика чаја.Чај-44
( HVK)-680д,за ублажавање дрхтаја нервних завршетака-ганглија.У врелу воду 800dl,за 4 шоље ставити 2
кашике вишекомпонентног чаја,поклопљено да одстоји сат времена.
Процеђени чај пити током дана, стим што на сваких сат времена у 9 кашика чаја додајте 3 капи тинктуре-ZS
попијте, уз истовремено утрљавање Тинктуре-за СПОЉА-(HTV), дуж кичме и у потиљак.

Третман на сваких сат времена може се почети нпр: од 7- 19h( 10 пута)свакодневно. Увече направити
облогу-памучну са-природном ШВЕДСКОМ ГРАНЧИЦОМ.Држати најмање 4h.Купка-се справља од остатка
лековитог биља после скуваног чаја.Примењивати сваке вечери потпуну купку-15-20минута. ЛЕЧЕЊЕ ТРАЈЕ
ГОДИНУ ДАНА.Наведене тинктуре су за прву терапију. Сваки следећи третман може смањити неку тинктуруу зависности од тога како се болесник осећа- индивидуално ослушните свој организам.
НЕОПХОДНО ЈЕ КОНТИНУИРАНО КОРИСТИТИ-тинктуру-ZS у чају-HVK,који испијати и посебно током дана,
утрљавати истовремено Тинктуру-HTV, и држати 4h облогу шведске гранчице.
209.КОМПЛЕТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ФИБРОМИАЛГИЈЕ-Распрострањен,шетајући бол у мишићима,тетивама,
костима.Боли врат, рамена,кукови,ноге,руке,очни мишићи...“Све ме боли”-каже пацијент- умор,несаница,
депресија,грчеви у екстремитетима, главобоља,отицање ногу и руку,укоченост... Пије се одговарајући Чај680д, Тинктура за Смирење-980д,Против болова-1580д,Специјал еликсир-против малакс. депресије-2280д
и Јабуково сирће-480д. Споља утрљавати на болна места РКМ-Масаж-995д,2-3пута дневно. Болови се
смањују,сан се уређује и депресија нестаје.

210.КОМПЛЕТ ЗА ХЕМОРОИДЕ-СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ-Мелем-1280д,980д/Чепићи-1580д,
Чај-Купка-22-680д ,Сируп за Тумор.Промене-2580д,Светогорско лековито маслин.уље-1995д,Шведска
гранчица-1580д
211.КОМПЛЕТ ПРОТИВ ПУШЕЊА-Са жељом да престанете да пушите,молите се Богу да Вам да снаге
за борбу против тог порока. Прво се мора очистити организам од никотина-детоксикација.
1*-Велики чистач целог организма од токсичних материја-антиоксиданс-2580,Сируп- Трула Плућа-2580д
2*-Зеолит-Антиоксиданс-чисти организам-380д, и Чај-40-680д
4*-Чај-40-против пушења-680д.Припрема-700мл. вреле воде прелити са 2кашике чаја.Поклопити и
након 10мин.процедити. Пити често у току дана, уместо воде.
212.КОМПЛЕТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ-ЕКЦЕМА У УШИМА-Капнути у ушну шкољку Тинктуру Имунитет-Ехинацеу
3x дневно-980д,Ноћу намазати Мелем-Класик-1280д унутра и ставити туферчић са Шведском гранчицом1580д,ПитиЧај-3-680д
213.КОМПЛЕТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ- ТИНИТУСА-ЗУЈАЊЕ У УШИМА И ГЛАВИ-Иритирајући, непријатни звук
у глави.Код ослабљеног слуха,старачке наглувости,аномалије кичменог стуба, врата,вилице, операције
ува,секрет у уву,церуменски чеп,отосклерозе,психе,стреса,сметње циркулације вирусне инфекције,тумора
акустичног нерва..Пити Велики Чистач-2580д,Чај-4-680д,чај-11-680д,За Циркулацију-1580д,за Смирење-980д
за Притисак-1280д, Антибиотик-980д и диуретик-Уљане капи за избацивање течности-1580д ,уколико се
ствара секрет.Накапатиу ушну шкољку-Тинкт.Имунитет-3 х дневно,ноћу ставити туферчић натопљен са
Шведском гранчицом и Мелемом.
214.КОМПЛЕТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ–ВЕРТИГА-ВРТОГЛАВИЦЕ-Психо-соматска пренапрегнутост-Болест која се
манифестује као несвестица,вртоглавица-поремећај оријентације.Предлаже се строго мировање,
затворених очију,са хладним облогама,масажа врата и главе. Строго забрањен-никотин,алкохол и црна
кафа.Лечи се Тинктурама-за Главобољу-1280д,за Смирење-980д ,Гинко-980д,за прокрвљавање мозга,
Чистач Сремуш-980д, Чај и купка-4 -680ди 11-680д,за опуштање и против вртоглавице.
215.КОМПЛЕТЗА ЛЕЧЕЊЕ ВАРИРАЈУЋЕГ ПРИТИСКА-КАПИ ЗА СРЦЕ-980д,1580д,за регул. крвног
притиска у оба смера,ЧИСТАЧ ОРГАНИЗМА, ЛИОФИЛИЗИРАНЕ ГРАНУЛЕ ГЛОГА-880д/1280д и Чај-8-680д.

216.КОМПЛЕТ ЗА ШТИТНУ ЖЛЕЗДУ–Ендокрину жлезду- хипертиреодизам и хипотиреодизам
Повећан или смањен тироидни хормон,Струма-гушавост,Базедовљева болест.Пити Тинктуру –Баланс
Хормона-1580д,Еликсир за Штитну Жлезду-1580д,Шведску гранчицу-1580д, Чај-12-680д за штитну
жлезду,Тин.за Тумор.промене-2580д,за цисте и чвориће и одговарајуће облоге- по Рецептури за кућну
медицину- коју достављамо уз тинктуре.

217.KOMПЛЕТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ КОЖНИХ БОЛЕСТИ-ПСОРИЈАЗЕ,ЕКЦЕМА,МОЛУСКУМА,ПАПИЛОМА,
КОНДИЛОМА,РАЗНИХ ФЛЕКА И ПРОМЕНА НА КОЖИ- Пије се Тин.Имунитет-980д,Чистач крви980д,Специјал Еликсир младости-2280д, Сируп за туморозне промене-2580д,Чај -3-680д,
Шведска Гранчица-1580дза споља одговарајући МЕЛЕМ-980д,1280д и 1980д

218.КОМПЛЕТ-АНТИКАНЦЕР ПРОГРАМ,ПРОТИВ МАЛИГНИХ МРЕЖА,ПАТОГЕНИХ ЕЛЕМЕНАТА
АНТИПАРАЗИТНИ ПРОГРАМ-ТИНКТУРА, КАПСУЛЕ-1 и 2, ГОРКА СО-1 и 2 -Комплет-3280д.Третман
чишћења организма од обољења, може се применити превентивно Антиканцер,Антипаразит...и у току
болести, да би се зауставило ширење и прелазак болести, на друге органе.Третман траје 41 дан,сходно
рецептури и табели! Пије се и Чај- 24 и 43.
219.КОМПЛЕТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ЛУПУСА-АУТОИМУНА БОЛЕСТ-Црвени лептир на лицу-Појава антитела,
истовременообољење више органа-кожа,бубрези,зглобови,срце,нерви-психозаи епи напади.Имунолошки
поремећај настаје због пада имунитета,стреса,дејства ултравиолетних зрака-претераногсунчања,генетске
предиспозиције,хормонског дисбаланса,због вакцине-дејства живе и бактерије-Mikroplazma fermentans
због уградње зубне Амалгамске живине пломбе..Настаје рат у организму.Тело напада само себе.
Дели се на унутрашње-Ендогене и спољашње-Егзогене.
НЕ СМЕ СЕ УЗИМАТИ ЕХИНАЦЕА-тинкт за имунитет! Лечи се тако
што се ради на смирењу и јачању целог организма-Специјал еликсир-2280д,за Смирење-980д,Мелем за
кожу-1280д .За оболеле органе-За срчани мишић-Капи за срце и Грануле лиофилиз. глога-995д,Чај-8-680д
Код Нервних и Епи напада-Тинкт. за Епи напад -1580д,Чај -4 -680д и 5-680д.За бубрег-Тин. за Бубрег-2580д
Чај-14-680д. За зглобове-Тинк.Костобољу-2580д,Чај-29-680д и РКМ-масаж-споља-995д.Зеолит-380д.Чај-43
680д, за детоксикацију.Органи раде једни против других-непрепознају се. То је аутоимуна болест и зато се
користи специјални Чај-46-имуномодулаторних биљака-680д. Препоручују се шетње у смирењу,одмарање
али и одговарајуће-благе физичке активности. Ослушните свој организам и угађајте му.Полако се
успоставља баланс и функција органа.
220.КОМПЛЕТ ПРОТИВ УРАСТАЊА НОКТИЈУ-ТИНКТУРА-СПОЉА-2580д. и Мелем-1280д. Пије се
Антибиотик-980д.Чистач крви-980д,Чај-2-680д.Потапајте палчеве у СУПЕР ЛЕКОВИТУ-ИСЦЕЛИТЕЉНУ ТИНК.
2хдневно-20мин-упутство.Брзо и лако до олакшања!Избегните операцију,чупање ноктију и дуга боловања!
221.КОМПЛЕТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ГАНГРЕНЕ-ТИНКТУРА-СПОЉА-2580д .Пије се Антибиотик-Антис.-1580д
Чистач крви-980д,Чај-2-680д Место гангрене и около се 3-5 пута дневно-прска-накваси,суши се а НЕ БРИШЕ!
Шаљемо упутство. СУПЕР ЛЕКОВИТОМ-ИСЦЕЛИТЕЉНОМ ТИНКТУРОМ-избегните ампутирање!!!

222.КОМПЛЕТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ СТЕРИЛИТЕТА-Брачни стерилитет се решава с`Божјом помоћу!
Молитвом,постом,исповедањем,причешћивањем! Лечење подразумева уз молитвену прозбу од
Творца-Животодавца.Припрему чистог организма,стерилну утробу,без бактерија, да би се очистили сви
патогени елементи.( У случају да су присутне бактерије-користите следеће тинктуре:)
1*-Антибиотик- класик-980д , 2*-Чистач целог организма и крви-980д, 3*-Тинкт.за Имунитет-980д
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1*-Екстрат за репродукцију-Пије муж,против успореног кретања сперматозоида-2580д
2*-Тинктуру за оплодњу материце – пије жена-2580д
3*Матични млеч у меду-заједно-2995д
4*-Хиландарско маслиново екстрдевичанско уље-заједно-1995д,2995д
5*-Чај-38- 680д.За пород-против стерилитета---3ком.жена +3ком.муж-Пије се и када су сви резултати добри.
Жена узима житарице-40-сет дана, а обоје узимају справљену смесу,по рецептури за кућну медицину.
Обоје читају Акатист-св.Јоакиму и Ани-180д
Кућна медицина- обоје узимају-једном дневно-ујутру пре доручка(направљену смесу-следећег
састава)*100гр.лимуна,*100гр.першуна,*100гр. чистог-манастирскогмедаи 100гр.
лековитогХиландарскогмаслиновог уља.Ово је мерица, за једну особу.Направити посебно две мерице.
Исецканилимун и першун сјединити са медом и хиландарским маслиновим уљем.
НАПОМЕНА- НЕ ПИТИ ГАЗИРАНО-НИКАКО КОКАКОЛУ! Требало би пити Одменску или Пролом воду.
Поред тога, жена да узима-ЖИТАРИЦЕ- 40 дана-У два литра воде,ставити по 1 супену кашику: кукуруза,
јечма,зоби и пшенице. Кувати,док се не смањи на 1л. Пити у току дана уместо воде. Ово је стара успешна
рецептура-спроводи се у смирењу и молитвено уз неке од наведених тинктура,у зависности од дијагнозе.
Свакодневно читати акатист и друге молитве,по благослову духовника.
223.КОМПЛЕТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ДИЈАРЕЈЕ-ПРОЛИВА-ТИНКТУРА-980д ,Чај-20-680д,Антисептик(ОU)-1580д
224.КОМПЛЕТ -ПРОТИВ БУБУЉИЦА,ЗА ЛЕПО ЛИЦЕ-ЛОСИОН-980,МЕЛЕМ-980,САПУН-480ЧАЈ-3-680

ДОБРОДОШЛИ У СВЕТ ПЧЕЛА*
*МАНАСТИРСКИ МЕД *САЋЕ*Mед је еликсир здравља и лепоте!
Мед је лековито цветни производ који исцељује болести. Ко једном проба манастирски мед, тај увек са
новом жељом и молитвом користи овај БОЖАНСТВЕНИ лек из БОЖЈЕ БАШТЕ. Вредне, благословене пчелице
сакупљају оно најбоље што је Господ подарио природи. Мед је јединствен, незаменљив и најдрагоценији
дар из природе. То је добра медицинa и козметика, која има лековиту снагу. Резултати истраживања
показују да пчелињи мед има антибактеријско дејство слично пеницилину. То је заиста Божји дар,сакупљен
из природе - Божје баште. За 1кг.меда,8000 радилица преради око 3кг. цветног нектара. Вредним рукама
монаха и монахиња сакупља се ова чаробна творевина у корист нашег здравља и лепоте. Мед се производи
у кошницама, где се одиграва чудесни природни процес. Садржи - беланчевине, разне пигменте,
ензиме,витамине,натријум,калијум, воћни слад и цветну росу. Има букет природних дарова, који
хармонизују рад целог организма, нервног система,а посебно за лепо лице - за глатку и свежу кожу.
Мед је одличан регулатор крвног притиска,помаже нормалном раду срца,поправља малокрвност,
повољно делује на нервни систем,отклања замор,поспешује рад штитне жлезде,помаже код обољења
дисајних органа,за оболелу јетру-сматра се лековитим средством. Оптимална количина меда за одраслу
особу,дневно је 60-100гр.За децу је та количина упола мања. Узимати 3 х дневно.
МЕД ЗА ОПШТЕ ЗДРАВЉЕ-користити свакодневно: мед и природно јабуково сирће-1х дневно.

Мед је за људски организам истински еликсир*здравља и лепоте*
Зато Добродошли у свет меда !ПЧЕЛИЦЕ САКУПЉАЈУ НАЈДРАГОЦЕНИЈЕ СА ЛЕКОВИТОГ БИЉА*
301.Планинско Ливадски мед-1280д
302.Багремов мед-1280д
303.Шумски мед-бронхи
304.Липов мед,
305.Воћни мед,
306.Кестенов мед,
307.Сунцокретов мед,
308.Мед од Уљане репице,
309.Мед у саћу-1680д
310.Матични Млеч у меду-2995д
МЕД је универзални лек-регулише функцију: желуца,јетре,бубрега,код анемије,зауставља крварења,
ублажава кашаљ,бронхитис,астму,са чистом манастирском ракијом отклања промуклост,губитак гласа,
за гласне жице,има антибактеријска својства,код гнојних чепића,за леп тен,код чирева,акни,ангине,
прехладе,код рана,опекотина,регулише притисак,код свих кардиоваскуларнихтегоба,за крвне судове...
Са САЋЕМ делује екстра антисептички-жвакање саћа и отапањем- организам постаје обогаћен
универзалним својствима природе из Божје баште!

МАТИЧНИ МЛЕЧ У МЕДУ-Познат по свом лековитом својству.Благотворно делује на кожу,
против многих кожних болести.Делује антибактеријски и антивирусно, антиоксиданс, против напетости
и стреса, за смирење-против узнемирености и нервозе, код разних нервних промена-(Мултиплекс
склерозе, Паркинсонове болести),код артритиса,шећерне болести,за имунитет.Побољшава крвну слику.
Регулише крвни притисак. Има хормонално дејство за рад штитне жлезде, повећава плодност и код жена
и мушкараца,а нарочито повећава-убрзава покретљивост сперматозоида и покреће репродукцију, за
потенцију. Смањује холестерол и триглицериде, спречава артеросклерозу.Спречава малигне процесе.
Стимулише правилан раст и развој деце. Успорава старење ћелија и целог организма и на тај начин
продужава животни век...Дозирање-1равна кашичица дрвена или пластична- дневно.
УПОЗОРЕЊЕ-Не смеју користити особе алергичне на пчелиње производе.

*За лепо лице * козметика биља и кошнице*
* Козметички производи из манастираских пчелињака*
401.ПОМАДА СА ПЧЕЛИЊИМ ВОСКОМ,БИЉНИМ И ЕТЕРИЧНИМ УЉИМА-980д.ПРОТИВ ПЕГА
И ФЛЕКА НА КОЖИ-Хранљива крема са пчелињим воском, медом, бадемовим уљем и етеричним уљима.
Освежава, чисти и регенерише кожу. Садржи природни УВ филтер. Спречава старење, стварање флека, пега
и уклања постојеће.
402.БАЛЗАМ-АНТИРИД КРЕМА-ПРОТИВ БОРА-980д.Освежава, регенерише и чисти кожу. Спречава
стварање нових и ублажава постојеће боре. Екстракти биљака,посебно рузмарина и милодуха,стимулишу
регенерацију против бора. Свакодневна употреба, одлаже старење.
Садржи природни УВ филтер. Наносити у танком слоју
403.ПОМАДА ОД НЕВЕНА-СА ПЧЕЛИЊИМ ВОСКОМ-ПРОТИВ РАЗНИХ ФЛЕКА И СТАРАЧКИХ ПЕГА
За лепо лице. Штити,чисти и негује кожу, уклања пигменте и разне флeке(и старачке пеге) на кожи.
За чисту кожу,леп тен,против лишаја, чирева, против екцема, гљивичних обољења. Даје свежину и
обнавља оштећену и уморну кожу.
404.БАЛЗАМ ЗА УСНЕ И ПРОТИВ ХЕРПЕСА-480д/680д Са биљним и етеричним уљима, пчелињим
воском, прополисом, Штити и негује усне. Превентивно делује против херпеса. Против гљивица,раница,
испуцале коже...за лепе и неговане усне..
*Ови производи се не препоручује особама алергичним на пчелиње производе.*
405.МАСЛИНОВ ПРИРОДНИ САПУН-480д/580д Са лековитим Хиландарским маслиновим уљем,
пчелињим прополисом и етарским уљима лаванде и рузмарина – даје баршунасту свежину кожи и глатку
ноту. Истовемено делује као млеко за кожу јер садржи у себи етарско уље. Прополис чисти кожу,делује
антигљивично и антибактеријски.Начин чувања : на собној температури.

406.САПУН ОД КОЗЈЕГ МЛЕКА-480д,маслиновог и палминог уља, уља жалфије,лаванде и коприве.
Помаже код псоријазе,екцема и бубуљица.Чисти и регенерише кожу.Поред овога има добро дејство
при прању косе-отклања перут и јача корен косе.
407.МРАМОРНИ И ГЛИЦЕРИНСКИ САПУН--380д Од палминог и кокосовог уља,млевени
каранфилић,чоколада,са предивним мирисом.Користи се за лепо и глатко лице и тело.Кожа је глатка,
делује одморно и неговано.
Не морате користити млеко за кожу, јер исти садржи глицерин и делује тако што храни и негује кожу,
својим чаробним природним даром и предивним миомирисом.

408.ДОМАЋИ САПУН-ЗА БРИЈАЊЕ И ДЕПИЛАЦИЈУ-280д Не изазива иритацију коже нити
црвенило. Могу га користити особе са осетљивом кожом.

409.ПОМАДА СА БАДЕМОВИМ УЉЕМ И ЕКСТРАКТОМ ЛАВАНДЕ-980д.За лепо лице,врат и деколте.
Екстракти биљака,посебно рузмарина и милодуха.Стимулише регенерацију против бора. Свакодневна
употреба, одлаже старење.

410.ЛОСИОН ЗА ЛЕПО ЛИЦЕ-980д.Лосион чисти и негује кожу, сужава проширене поре.
Нарочито чисти кожу од бубуљица.Посебни екстракт тонизира кожу. За све типове коже. Редовном
применом пре употребе одговарајуће креме,даје пријатан осећај свеже, младе и лепе коже.
411.ЛОСИОН ПРОТИВ БОРА-980д-Негује,затеже и подмлађује кожу,смаљује боре и одлаже њихово ств.

412.ЛОСИОН ЗА ТЕЛО- АНТИЦЕЛУЛИТ-1280д.На бази природних,биљних екстракта, интензивно
негује,одржава чврстину и еластичност коже.Затеже,јача и негује врат и груди. Разбија целулит. Посебно
А.С. бршљана даје глатку кожу. Редовном применом , кожа постаје-ЧВРСТА,ГЛАТКА И ЗАТЕГНУТА.
413./111.МЕЛЕМ ЗА АКНЕ И БУБУЉИЦЕ-980д.Чисти кожу,отклања и спречава појаву бубуљица.
414.ДЕЗОДОРАНС МЕЛЕМ-980д.Спречава непријатан мирис и ширење бактерија.
ПИТИ ЧАЈ-3 ! –ЗА ЛЕП ТЕН,(ЗА ЧИШЋЕЊЕ КРВИ ) УЗ СВЕ ОВЕ ПРОИЗВОДЕ!

*Природни биљни препарати за релаксацију и опуштање*
501.АНТИСТРЕС И АНТИАЛЕРГИК ЈАСТУЧИЋИ–880д.- За релаксацију и опуштање
За лак и леп сан. Јастучић држати на потиљку.Трајност-дејство улошка, са релакс биљкамаје 2год.
Након тог времена замените уложак.
502.КУПКА СМИРАЈ-680д.Намењена је тренуцима опуштања.Ова купка отклања стрес,нервозу,
напетост нерава и мишића.Снижава крвни притисак и смањује убрзане откуцаје срца.Отклања
умор.Благотворно делује на цело тело и психу.Поред тога има значајан утицај за лепу и глатку кожу.
Користи се са природним сапунима- од Лековитог Хиландарског маслиновог уља , Мраморни сапун и
Биљни сапун са козјим млеком...

*Уз ове препарате Биљне козметике, са пчелињим воском и етеричним уљима бадема,
лаванде, рузмарина, неопходно је пити Чај-3 за лепо и чисто лице, користити купке за лепу
глатку и неговану кожу као и препарате за смирење и опуштање.

Богу хвала, ови природни препарати,справљени у монашкој молитви,
по древној рецептури, дају задивљујуће-радосне резултате!
Цело Јеванђеље је препуно примера исцељења неизлечивих болести,које јеСвемогући
Спаситељ учинио. Тајна покајања, молитве,причешћа и вера твоја спашће те!
Исцелење од сваке болести,па и оне за које понекад кажу да је неизлечива, да нема наде,
могуће је само Милошћу Божјом! Творац наш,даривао нам је
ЛЕК БЕСМРТНОСТИ-ПРИЧЕШЋЕ и ЛЕК ИЗ БОЖЈЕ БАШТЕ-ЛЕК ИЗ БОЖЈЕ АПОТЕКЕ.
Пролазећи брижно и радосно дане и године овде на земљи,испуњавајући свако од нас своју
мисију-задатак,непрестано да хвалимо и славимо БОГА!
Узрок свих обољења је непоштовање закона здравља. Најважнија медицинска изрека је
“Не постоје неизлечиве болести, постојесамо неизлечиви људи”-они који не желе да мењају
своје лоше животне навике. Бог нас је створио да живимо у хармонији, али ми услед
различитих околности живота постајемо дисхармонични и читав организам је у дисбалансу
органа. Наслеђе„ Дедови једоше грожђе, а унуцима трну зуби”,генетско наслеђе, стрес, пад
имунитета, духовни и физички отрови,доводе до нарушавања здравља.
Благе мисли, помирити се и опростити,слушати радосну и тиху музику( избегавати
наглашене ритмове-рок,хеви метал,техно... филмове ужаса,насиља,лажну религиозностразличите обреде и ритуале ... избегавати нездраву храну,пушење и опијање.... и још много
тога што чини духовне и физичке отрове.)
Бог је дао једноставни закон живљења у Светом Писму,чијом ће применом људи бити
здравији,моралнији,продуктивнији и бити оспособљени за стварање породице и васпитање
деце и тако достићи највише домете радосног и квалитетног живота овде на земљи,славећи
Бога Оца, Сина и Светога Духа,а тако и задобити вечни живот у Царству Небеском!
Спремите се за излечење! Користите ове биљне препарате из Божје Апотеке, у борби против
настале болести, дисхармоније организма, до победе,до здравља,славећи Бога!
БОЛЕСТ ЈЕ БОЖЈА ПОСЕТА!
ВЕРУЈМО У ЧУДОТВОРНУ МОЋ БИЉАКА ИЗ БОЖЈЕ БАШТЕ!КАКВЕ СУ НАМ МИСЛИ ТАКАВ НАМ ЈЕ ЖИВОТ!
ДАЈ БОЖЕ, ДА СВАКА БОЛЕСТ ВАСКРСНЕ У ЗДРАВЉЕ! АМИН!!!
*ЧАЈЕВИ * ПРАТЕ ТИНКТУРЕ*КУПКЕ И ОБЛОГЕ*ПРАТЕ ТИНКТУРЕ И МЕЛЕМЕ*
СЕДЕЋЕ И ПОТПУНЕ КУПКЕ- ЗА ЛЕЧЕЊЕ АБДОМЕНА,РЕУМАТИЗМА,МУЛТИПЛЕКС СКЛЕРОЗЕ,
ЗА СМАЊЕЊЕ НАПЕТОСТИ, ЗА БОЉУ ЦИРКУЛАЦИЈУ,ДРХТАЊЕ УДОВА ,ЗА ЖЕНСКЕ БОЛЕСТИ...

*С`БОЖЈОМ ПОМОЋУ! * ЧАЈЕВИ,КУПКЕ И ОБЛОГЕ*
ЧАЈЕВИ ПРАТЕ ТИНКТУРЕ И МЕЛЕМЕ. ПОСЛЕ ЦЕЂЕЊА-ОСТАТАК КОРИСТИТИ ЗА КУПКУ И ОБЛОГУ.
ОВО ЈЕ КОМПЛЕТ ЗА БОЉИТАК У ЦЕЛОМ ОРГАНИЗМУ,ЗА БРЖЕ ОЗДРАВЉЕЊЕ!
1.ЧАЈ ЗА ИМУНИТЕТ, ЈАЧАЊЕ КРВНЕ СЛИКЕ И ЦЕЛОГ ОРГАНИЗМА-680д.
2.ЧАЈ ЗА ЧИШЋЕЊЕ КРВИ-ПРОТИВ ТРИГЛИЦЕРИДА И ХОЛЕСТЕРОЛА И СВИХ НЕГАТИВНИХ ЋЕЛИЈА У ОРГАНИЗМУ-680д.
3.ЧАЈ ЗА ЧИШЋЕЊЕ КРВИ-ЗА ЛЕП ТЕН,ЗА КОЖНЕ БОЛЕСТИ -ПРОТИВ ОСИПА,БУБУЉИЦА,ПРОТИВ ФЛЕКА НА КОЖИ,
ЕКЦЕМА,ПСОРИЈАЗЕ...КАО И ЗА КРТЕ НОКТЕ – КУПКУ КОРИСТИТИ ЗА СВЕЖУ И ГЛАТКУ КОЖУ И ПРОТИВ СТРИЈА-680д.
4.ЧАЈ И КУПКА ЗА СМИРЕЊЕ,ЛАК САН,АНТИДЕПРЕСИВ,ЗА РАЗНА ПСИХИЧКА РАСПОЛОЖЕЊА,АНКСИОЗНОСТ БЕЗРАЗЛОЖНА ОСЕТЉИВОСТ, ЗА ВРТОГЛАВИЦУ ИЛУПАЊЕ СРЦА-680д.
5.ЧАЈ КОД ЕПИ-НАПАДА-680д.
6.ЧАЈ И КУПКА ЗА МУЛТИПЛЕКС СКЛЕРОЗУ-1,2 И 3-по 680д.
7.ЧАЈ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТРУДНОЋЕ-680д.
8.ЧАЈ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ ПРОМЕНЕ-ЛУПАЊЕ СРЦА,АНГИНА ПЕКТОРИС,АРТЕРИОСКЛЕРОЗА,
ЛОША ЦИРКУЛАЦИЈА,ТАХИКАРДИЈА...680д.
9.ЧАЈ И ИНХАЛИРАЊЕ ЗА ДИСАЈНЕ ПУТЕВЕ,ЗА ЧИШЋЕЊЕ ПЛУЋА-ИЗБАЦИВАЊЕ СЛУЗИ,ПРОТИВ КАШЉА,
БРОНХИТИСА, АСТМЕ, ПРОМУКЛОСТИ...680д.
10.ЧАЈ ПРОТИВ КОАЛГУЛАЦИЈЕ,ТРОМБА-680д.
11.ЧАЈ ПРОТИВ ГЛАВОБОЉЕ,МИГРЕНЕ,ВРТОГЛАВИЦЕ,НЕСАНИЦЕ-680д.
12.ЧАЈ ЗА ШТИТАСТУ ЖЛЕЗДУ,БАЛАНС ХОРМОНА-680д.
13.ЧАЈ ЗА ОПСТИПАЦИЈУ-ЗАТВОР,ПРОТИВ ЛЕЊИХ ЦРЕВА,ЗА ПРОБАВУ-680д.
14.ЧАЈ И КУПКА ПРОТИВ СВИХ ВРСТА БАКТЕРИЈА (ЕШЕРИХИЈЕ КОЛИ,КАНДИДЕ,СТРЕПТОКОКЕ,СТАФИЛОКОКЕ),ЗА
ОБОЉЕЊЕ БУБРЕГА,ЦРЕВНОГ ТРАКТА,ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА,УРОГЕНИТАЛНОГ ТРАКТА-МОКРАЋНИХ КАНАЛА,ПРОСТАТЕ-680
15.ЧАЈ И КУПКА ЗА ЖЕНСКЕ БОЛЕСТИ-БАЛАНС ХОРМОНА,БОЛНИ И НЕУРЕДНИ МЕНЗИС-680д.
16.ЧАЈ ЗА ЖЕЛУДАЦ-ЗА ПРОБАВУ И ПРОТИВ ГАСТРИТИСА-ГОРУШИЦЕ, НАДИМАЊА,ПРОТИВ ХЕЛИКО БАКТЕРИЈЕ
ЗА ЈЕТРУ,СЛЕЗИНУ,ЗА ПАНКРЕАС,ЗА БУБРЕГ-680д.
17.ЧАЈ ПРОТИВ ДИЈАБЕТЕСА-680д.
18.ЧАЈ ПРОТИВ СВИХ ВРСТА АЛЕРГИЈА-680д.
19.ЧАЈ ПРОТИВ ВИСОКОГ КРВНОГ ПРИТИСКА-680д.
20.ЧАЈ ПРОТИВ ДИЈАРЕЈЕ-680д.
21.ЧАЈ ЗА ИЗБАЦИВАЊЕ ПЕСКА,ЗА ЧИШЋЕЊЕ УРИНАРНОГ ТРАКТА-ТОПИ КАМЕН-680д.
22.ЧАЈ И КУПКА ПРОТИВ ХЕМОРОИДА-680д.
23.ЧАЈ ЗА ИЗБАЦИВАЊЕ ВИШКА ТЕЧНОСТИ ИЗ ОРГАНИЗМА-ПРОТИВ ОТИЦАЊА РУКУ И НОГУ-ГЛЕЖЊЕВА-680д.
24.ЧАЈ И КУПКА ПРОТИВ ЦРЕВНИХ ПАРАЗИТА-680д
25.ЧАЈ ЗА ПРЕЛАЗНО ДОБА-МЕНОПАУЗУ,БАЛАНС ХОРМОНА,ВРУЋИХ ТАЛАСА-ВАЛУНГА-680д.
26.ЧАЈ ПРОТИВ ЖУТИЦЕ-680д.
27.ЧАЈ И КУПКА ЗА ЛЕЧЕЊЕ МАТЕРИЦЕ-ПРОЛАПСА-ИСПАДАЊЕ МАТЕРИЦИ-680д.
28.ЧАЈ И КУПКА ПРОТИВ ТУМОРОЗНИХ ПРОМ(ЦИСТЕ,ПАПИЛОМИ,ФИБРОАДЕНОМИ,МИОМИ,ЕНДОМЕТРИОЗА-680д.
29.ЧАЈ И КУПКА ЗАОБОЉЕЊЕ КОСТИЈУ И ЗГЛОБОВА- ЗА РЕУМАТИЗАМ-680д.
30.ЧАЈ И ОБЛОГЕ ЗА ОЧНЕ БОЛЕСТИ-КОЊУКТИВИТИС,ЦРВЕНИЛО И ИРИТИРАНОСТ ОЧИЈУ,КАТАРАКТА,ГЛАУКОМ-680д
31.ЧАЈ И КУПКА ЗА ИНКОНТОНЕНЦИЈУ(НЕКОНТРОЛИСАНО ОТИЦАЊЕ УРИНА )-680д.
32.ЧАЈ И КУПКА ПРОТИВ НОЋНОГ МОКРЕЊА-КОД ОДРАСЛЕ ДЕЦЕ-680д
33.ЧАЈ ЗА ЛИМФНЕ ЖЛЕЗДЕ-ТУМОР МОЗГА-680д.
34.ЧАЈ ЗА БОЉИ АПЕТИТ-680д.
35.ЧАЈ ЗА ЗУБНЕ ДЕСНИ И ПАРАДЕНТОЗУ-680д.
36.ЧАЈ ПРОТИВ ЛОШЕГ ЗАДАХА-680д.
37.ЧАЈ ЗА МРШАВЉЕЊЕ-680д
38.ЧАЈ ПРОТИВ СТЕРИЛИТЕТА-680д
39.ЧАЈ ПРОТИВ МОЖДАНОГ УДАРА-680д
40.ЧАЈ ПРОТИВ ПУШЕЊА-680д
41.ЧАЈ ПРОТИВ АЛКОХОЛИЗМА680д
42.ЧАЈ ЗА БОЉУ ЦИРКУЛАЦИЈУ,ПРОТИВ УМОРА И ПОСПАНОСТИ-ПОДИЖЕ БУДНОСТ-ЗА ВОЗАЧЕ-680д.
43.ЧАЈ ЗА ДЕТОКСИКАЦИЈУ-680д.
44.ЧАЈ ПРОТИВ ПАРКИНСОНОВЕ БОЛЕСТИ-ДРХТАЊЕ ГЛАВЕ И УДОВА-680д.
45.ЧАЈ ПРОТИВ КРВОТОЧЕЊА-680д.
46.ЧАЈ ПРОТИВ ЛУПУСА И ДРУГИХ АУТОИМУНИХ БОЛЕСТИ-СА ИМУНОМОДУЛАТОРНИМ БИЉКАМА-680д.
47.ЧАЈ ПРОТИВ ПОТЕНЦИЈЕ-ЗА БОЉИ ЛИБИДО-680д.Код стерилитета убрзава покретљивост сперматозоида
48. ЧАЈ ПРОТИВ AРТРОФИЈЕ МИШИЋА-680д

*МАНАСТИРСКО ВИНО И РАКИЈА*
*МАНАСТИРСКО ВИНО-БЛАГОСЛОВЕНИ ЧУДОТВОРНИ НАПИТАК*
Гајење винове лозе у манастиру и производња вина имају веома дугу традицију.Спретним рукама
монаха,преображава се плод винове лозе-грожђа у пурпурни чудесни напитак, који вас осваја још док
клизи у чаши.
И, ето у тој чаши вина, коју испијамо, сједињено је оно најбоље из земље и ваздуха, оно најјаче из сунца.
У њој су љубав и пажња домаћина, труд монаха - виноградара, берача. Тa је чаша плод дубоке сарадње
између Творца и творевине, тријумф дијалога између Бога са једне стране и природе и човека са друге
стране, труд, знање, предање, култура и обичаји.Тајна – тајна је велика!
Није случајно да је Бог од свега створеног, баш вино изабрао да у Светој Литургији, у тој тајни сусрета и
сједињења Неба и Земље, постане крв Његова. Хлеб и Вино, основ су нашег живота, првина плодова земље
и зато су баш они наш принос Творцу.То је благо из земље и топлина из Сунца.Трудољубље и гостољубље.

ПУРПУРНО МАНАСТИРСКО ВИНО ЈЕ ЧАРОБНИ НАПИТАК,КОЈЕ ВЕСЕЛИ СРЦЕ ЧОВЕКОВО,
КАКО КАЖЕ ПСАЛМОПОЈАЦ ЦАР ДАВИД.
Купујмо у Радости , дарујмо у Радости и наздрављајмо у Радости за АГАПЕ-ТРПЕЗУ ЉУБАВИ!
Вино за гостопримство, при благосиљању, за здравље и расположење.
Нек су наше трпезе увек окићене тим дивним чудесним напитком !
Препорука- За Ваше здравље, за кардиоваскуларни систем – једна чаша уз ручак.

*Код нас се точи вино из винске ризнисе*КРАЉЕВИЋА МАРКА*–1л –380д
ПУРПУРНО ВИНО* ВЕСЕЛИЦА*,ЦРВЕНО ВИНО*ИСТИНА*, БЕЛО ВИНО*ЗАВИЧАЈ*
Флаширано манастирско вино Дечанско,Тврдошко,Раваничко...Плешко...Фрушкогорско...

*МАНАСТИРСКА РАКИЈА *РАДОСТНИЦА*
Наздрављање за РАДОСТ У ГОСПОДУ,за добродошлицу,за срећан пут,за рођења,за венчања,за све оно што
живот носи. Традиционална манастирска ракија је пропратни израз србског националног бића!
*ОНО ШТО ЈЕ ЗА ЕНГЛЕЗЕ - ВИСКИ, ЗА ФРАНЦУЗЕ – КОЊАК, ЗА ГРКЕ – МЕТАКСА, ЗА РУСЕ – ВОТКА, ЗА
МЕКСИКАНЦЕ – ТЕКИЛА * ТО ЈЕ ЗА СРБЕ –РАКИЈА РАДОСТНИЦА!*
То је аутентични дар онима које волимо и онима којима желимо да покажемо свосрдност.Жестоко чиста
капљица, која се звездасто распршује и шири добро расположење са добрим мислима и намерама , уз
дозиметар испијања!Препорука-За Ваше здравље-једна чашица - јутарњаздравица.

*Код нас се точи манастирска ракија РадосTница* -1л-580д
Флаширана манастирска ракија из манастира-Хиландара-Ципура, из ман.Раванице,из ман.ФенекаКајсијевача,Виљемовка,Дуњовача,из ман.Суково-Траварица и Ораховача,из ман.Св.Роман-ликер Анис...
СРБ. РАДОСTНИЦА* ПИЈ ДОБРО, ПИЈ ОДМЕРЕНО !!! ЖИВЕЛИ, НА МНОГАЈА ЉЕТА!

КОД НАС СЕ ТОЧИ :
*ЗА ВАШЕ ЗДРАВЉЕ И РАСПОЛОЖЕЊЕ

МАНАСТИРСКА РАКИЈА-РАДОСТНИЦА
ПУРПУРНО ВИНО*ВЕСЕЛИЦА,
ЦРВЕНО ВИНО*ИСТИНА и БЕЛО ВИНО*ЗАВИЧАЈ

ДОБРО НАМ ДОШЛИ !

Живећи у својој једноставности,ослушкујући свој организам,
С`Вером,Надом и Љубављу,уздајући се у Божју помоћ,с`молитвом,
користећи лековите биљне препарате из манастира,можемо излечити или бар ублажити
болести тела и душе.

ПРИЧЕШЋЕ ЈЕ ЛЕК БЕСМРТНОСТИ!
ХРИСТОС ЈЕ ЛЕКАР ТЕЛА И ДУШЕ!
ХВАЛА И СЛАВА БОГУ ЗА СВЕ!
МОЛИТВА
СПАСИ ГОСПОДЕ И ПОМИЛУЈ НАС,ОПРОСТИ НАМ САГРЕШЕЊА НАША,
УЧИЊЕНА СВЕСНО И НЕСВЕСНО ДЕЛОМ,РЕЧЈУ И ПОМИШЉУ.
ПОДАРИ НАМ ЗДРАВЉЕ И СПАСЕЊЕ И НАПРЕДАК У СВАКОМ ДОБРУ,
ДА ТИХО И МИРНО У РАДОСТИ ПОЖИВИМО,
У САГЛАСЈУ СА СВЕТОМ ВОЉОМ ТВОЈОМ, У ПОБОЖНОСТИ И ЧИСТОТИ,
СЛАВЕЋИ ТЕБЕ БОГА ОЦА И СИНА И СВЕТОГА ДУХА!!!АМИН
***
ДАЈ БОЖЕ ДА СЕ ПРЕОБРАЗИ- БОЛЕСТ У ЗДРАВЉЕ
И СВАКА ЖАЛОСТ У РАДОСТ!
ВЕРУЈЕМО И ЧЕКАМО! АМИН
***
ОНИ КОЈИ СЕ НАДАЈУ ГОСПОДУ, ДОБИЈАЈУ НОВУ СНАГУ,
ПОДИЖУ СЕ НА КРИЛИМА КАО ОРЛОВИ,
ТРЧЕ А НЕ СУСТАЈУ, ХОДЕ А НЕ МОРЕ СЕ! * ИСАИЈА(40;31)*
Послушница,БОГУ БЛАГОДАРНА * ДРАГАНА ТРЕНКИЋ
СА ТИМОМ РАДОСТИ

WWW.duhovneradosti.co.rs

Email-duhovneradosti@gmail.com
главна ул.ВИДОВДАНСКА 273 (испод нове пијаце)КРУШЕВАЦ-СРБИЈА
ПОЗОВИТЕ ЗА ПОРУЧИВАЊЕ И ДЕТАЉНА ОБЈАШЊЕЊА од 8h-16h
од 8h-16h*069/610-944, 037/40-11-39, 037/40-12-36*
од16h-20h*037/40-11-39, 037/40-12-36, 063/610-915*
СВЕ ОВЕ МАНАСТИРСКЕ ПРОИЗВОДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ЛИЧНО У РАДЊИ ИЛИ
БРЗОМ ПОШТОМ НА ВАШУ АДРЕСУ; ЗА ИНОСТРАНСТВО ШАЉЕМО-DHL-om.

