
 

Narcisova 5, Ba-Ružinov, 

 

    

 

Plastová nádobka slúžiaca na zásadité výplachy nosných dutín s 

obsahom 100 ml. 

Použitie: 

Nádobku naplníme vodou ( 37oC ), pridáme štipku zásaditej soli 

MeineBase®. Kryštáliky necháme rozpustiť a špičkou nosa otestujeme, či 

je teplota príjemná. Priložíme nádobku k nosu tak, aby sa obe nosné 

dierky ponorili do roztoku.

Pri záklone hlavy vteká 

málinko zakloniť, potom kvapalina pretečie až dole do hrtanu a roztok 

vypľujeme. 

Cena 6,07 € 

 

 

Zásaditý výplach jemne vyčistí hrubé črevo a zbaví ho 

zvyškov. Tým príde k zlepšeniu jeho prirodzených funkcií 

resorpcie a vylučovaniu.

sú jednoduché použitie, prírodný a jemný spôsob čistenia 

hrubého čreva, osvedčená prírodn

Výplach aplikujeme 

Použitie: 

Na zásaditý výplach si pripravíme liter 7x7® KräuterTee, 

ktorý necháme vychladnúť teplotu tela. Do čaju 

pridáme štipku soli MeineBase® a zamiešame. Hotový 

roztok nalejeme do pripravenej nádobky.

Cena 18,00 € 

 

 

 

Kniha - Zdraví díky odkyselení a vyloučení

Táto kniha pozerá na chorobu a na zdravie z úplne novej perspektívy a 

predkladá na verejnú diskusiu nový pojem 

moderné civilizačné choroby z hľadiska 

poškodení, usadzovania a vylučovania. 

proces liečenia a uzdravovania. Jedná sa o epochálny prelom v oblasti 

zdravia človeka... 

Cena 14,08 € 

JENTSCHURA

Nádobka na výplachy nosných dutín

JENTSCHURA

Irigátor – prístroj na vyplachovanie 

JENTSCHURA

Kniha o odkyslení 
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Plastová nádobka slúžiaca na zásadité výplachy nosných dutín s 

obsahom 100 ml.  

Nádobku naplníme vodou ( 37oC ), pridáme štipku zásaditej soli 

MeineBase®. Kryštáliky necháme rozpustiť a špičkou nosa otestujeme, či 

je teplota príjemná. Priložíme nádobku k nosu tak, aby sa obe nosné 

dierky ponorili do roztoku. 

Pri záklone hlavy vteká roztok pomaly do nosných dierok. Môžete sa tiež 

málinko zakloniť, potom kvapalina pretečie až dole do hrtanu a roztok 

Zásaditý výplach jemne vyčistí hrubé črevo a zbaví ho 

zvyškov. Tým príde k zlepšeniu jeho prirodzených funkcií - 

resorpcie a vylučovaniu. Výhodami zásaditého výplachu 

sú jednoduché použitie, prírodný a jemný spôsob čistenia 

hrubého čreva, osvedčená prírodná liečebná metóda.  

Výplach aplikujeme 1 -  2 krát mesačne. Je blahodárny pre Vaše črevo.

Na zásaditý výplach si pripravíme liter 7x7® KräuterTee, 

ktorý necháme vychladnúť teplotu tela. Do čaju 

pridáme štipku soli MeineBase® a zamiešame. Hotový 

roztok nalejeme do pripravenej nádobky. 

Zdraví díky odkyselení a vyloučení škodlivin 

Táto kniha pozerá na chorobu a na zdravie z úplne novej perspektívy a 

predkladá na verejnú diskusiu nový pojem civilizatóza. Čitateľ spozná 

moderné civilizačné choroby z hľadiska 3 skupín štrukturálnych 

poškodení, usadzovania a vylučovania. Zároveň ponúka nový pohľad na 

proces liečenia a uzdravovania. Jedná sa o epochálny prelom v oblasti 

JENTSCHURA 

Nádobka na výplachy nosných dutín

JENTSCHURA 

prístroj na vyplachovanie 

JENTSCHURA 

Kniha o odkyslení  
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Plastová nádobka slúžiaca na zásadité výplachy nosných dutín s 

Nádobku naplníme vodou ( 37oC ), pridáme štipku zásaditej soli 

MeineBase®. Kryštáliky necháme rozpustiť a špičkou nosa otestujeme, či 

je teplota príjemná. Priložíme nádobku k nosu tak, aby sa obe nosné 

roztok pomaly do nosných dierok. Môžete sa tiež 

málinko zakloniť, potom kvapalina pretečie až dole do hrtanu a roztok 

t mesačne. Je blahodárny pre Vaše črevo. 

Táto kniha pozerá na chorobu a na zdravie z úplne novej perspektívy a 

civilizatóza. Čitateľ spozná 

skupín štrukturálnych 

ároveň ponúka nový pohľad na 

proces liečenia a uzdravovania. Jedná sa o epochálny prelom v oblasti 

Nádobka na výplachy nosných dutín  

prístroj na vyplachovanie  


