
 

 

   לתכנית "טיפוח מבפנים"תוספי מזון 

 ימים של ליווי און ליין לפי פרוטוקול בלוטת התריס  21 

 תוספי מזון הכרחיים למיגור טפילי מעי  -

למען הסר ספק המידע אינו מהווה המלצה רפואית מוסמכת ואינו מיועד להנחות   -

לשימוש או שינוי או הורדה של  או לשמש לגביו כהמלצה או הוראה או עצה 

תרופה כלשהי, ואין בו תחליף לייעוץ רפואי פרטני או אחר. נשים בהיריון, נשים  

יש  –מניקות, ילדים, אנשים החולים במחלות כרוניות והנוטלים תרופות מרשם 

 .להיוועץ ברופא לפני השימוש

להמשיך בתהליך  ממולצים כאן יתאימו לתקופה הראשונה, על מנת ההתוספים   -

 שימו לב להזהרות ליד כל תוסף.  רצוי להמשיך עם תוספים בהתאמה אישית.

על מנת לבדוק רגישות לתוספים , אין ליטול אותם במינון מלא ובבת אחת, אלא   -

להתחיל ממינון נמוך, ולהחשף כל יום בהדרגה לתוסף אחר. סדר נטילת  

 בהמשך.בטבלה  התוספים 

 : את התוספים  מאיפה רוכשים 

 . אחוז הנחה 10יקנה   libbyvipראן פארמה עם קוד הנחה 

- SEPTICOOL CAPS –  לרכישה היכנסו לכאן 

- BITTER TONIC –  לא יתאים במקרה של שלשולים או   – לכאןלרכישה היכנסו

 מחלות מעי דלקתיות 

  libby30הנחה עם קוד קופון  30% -נייצרספרו 

   שמן אורגנו  -

 פרוביוטיקה  -

   קנדיפרו  -

 

 

 

https://pure-health.co.il/product/%d7%91%d7%99%d7%98%d7%a8-%d7%98%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%a7-bitter-tonic/
file:///C:/Users/libby/Dropbox/-%20https:/www.naturespro.co.il/product/oreganoil/
https://www.naturespro.co.il/product/probiotic-55/
https://www.naturespro.co.il/product/candipro10/


 

 

 איך לוקחים?: 

 את כולם יש לקחת על בטן ריקה  

- SEPTICOOL CAPS – וה כמוסה אחת, יש לקחת שתי מנות ביום ומנה ש . 

- BITTER TONIC  מנות ביום.  3מזלפים, יש לקחת  4: מנה שווה 

טיפות  יש לקחת פעמיים ביום אפשר עם מים או   10שמן אורגנו: מנה שווה   -

 טחינה. 

בהפרש של  –מנות ביום.  2מנה שווה כדור אחד , יש לקחת  – 55פרוביוטיקה  -

 שעתיים משמן האורגנו 

 ביום.  4כדורים, יש לקחת   2מנה שווה  –קנדיפרו  -

 תפריט תוספים: 

 כל שם מציין מנה אחת בלבד

שבוע 

1 

שעה לפני   השקמה 

 א.הצהרים 

שעה לפני  

 א. ערב

 לפני השינה 

 פרוביוטיקה   1יום 

SEPTICOOL  

   

 פרוביוטיקה   2יום 

SEPTICOOL  

SEPTICOOL     פרוביוטיקה 

 פרוביוטיקה   3יום 

SEPTICOOL  

SEPTICOOL  

BITTER TONIC   

 פרוביוטיקה   

SEPTICOOL  

 פרוביוטיקה   4יום 

SEPTICOOL 

SEPTICOOL  

BITTER TONIC   

 שמן אורגנו  

 פרוביוטיקה   

SEPTICOOL  

BITTER TONIC   



 

 

 פרוביוטיקה   5יום 

SEPTICOOL 

SEPTICOOL  

BITTER TONIC   

 שמן אורגנו 

 פרוביוטיקה   שמן אורגנו  

SEPTICOOL  

BITTER TONIC   

 פרוביוטיקה   5יום 

SEPTICOOL 

SEPTICOOL  

BITTER TONIC   

 שמן אורגנו 

 שמן אורגנו  

 

 פרוביוטיקה  

SEPTICOOL  

BITTER TONIC 

 קנדיפרו 

 פרוביוטיקה   6יום 

SEPTICOOL 

BITTER TONIC 

 קנדיפרו 

SEPTICOOL  

BITTER TONIC   שמן

 אורגנו  

 שמן אורגנו  

 

 1פרוביוטיקה 

SEPTICOOL  

BITTER TONIC   

 קנדיפרו 

 6יש להמשיך ליטול לשבוע נוסף לפי הסדר של היום ה 

 : התוספים של ראן פארמה   יםמה מכיל 

SEPTICOOL CAPS   

,  Commiphora spp ,Coptis chinensis ,Phelodendron amurenseמכיל  

Glycyrrhiza glabra ,Zingiber officinalis 

 למה זה טוב?

 .מחטא את דרכי העיכול, דרכי השתן ומערכת המין -

 בקטריאלי -אנטי- נוגד זיהום  -

 פרזיטי -אנטי פטרייתי, אנטי  -

 אנטי ויראלי  -

  .דלקתי -אנטי -

 משקם רקמה רירית  -



 

 

 טוב?למה זה  

 גסטריטיס -דלקת של הקיבה   -

 אולקוס -כיב פפטי  -

 הליקובקטר פילורי  -

 מחלות מעיים דלקתיות וכיביות  -

 קרוהן וקוליטיס, דיברטיקוליטיס  -

 פיסורה  -

 דלקות וזיהומים בדרכי השתן, צריבה במתן שתן, דלקת של הערמונית -

 הפרשות וגרד וגינלי (  - קנדידה וגינלית  

  .קונדילומות, הרפסמחלות מין,  -

 קנדידה מערכתית  -

 עוריים - פרונקלים וזיהומים תת -

 ריח רע מהפה  -

BITTER TONIC 

 הצמחים שהתוסף מכיל, ניתן ללחוץ על כל צמח ולקרוא עליו: 

• Rumex crispus 

• Chamaemelum (Anthemis)  

• Mentha piperita  

• Verbena officinalis  

• Glycyrrhiza glabra 

• Zingiber officinalis 

מרגיע   .נוגד עווית מפיג גזים .יןמשלשל עד .ממריץ ייצור מרה והפרשתה :פעילות רפואית 

 יעיל לטיפול בתסמונת המעי הרגיז .  .מרגיע כללי .עיכול

  כאבי בטן עוויתיים •

  .קשיי עיכול עם גזים •

 נפיחות וכבדות לאחר ארוחה  •

 עצירויות •

https://www.ranpharma.com/index.php?route=product/plant&plant_id=260
https://www.ranpharma.com/index.php?route=product/plant&plant_id=159
https://www.ranpharma.com/index.php?route=product/plant&plant_id=239
https://www.ranpharma.com/index.php?route=product/plant&plant_id=287
https://www.ranpharma.com/index.php?route=product/plant&plant_id=198
https://www.ranpharma.com/index.php?route=product/plant&plant_id=298


 

 

 חוסר תיאבון  •

  .ספיגה לקויה •

 חולשת מערכת העיכול  •

 אבנים בכיס המרה  •

  :התוויות נגד והזהרות . •

אינו מתאים כאשר ישנן יציאות רכות או שלשוליות, ולכן אסור לשימוש במחלות  ההרכב 

 .  דלקתיות של המעי

 

 בהצלחה 

 ליבי 

 

  



 

 

 טיפים לטיפולי קנדידה

 

 : מתכונים לתערובות שניתן לטבול טמפון: טמפון .1

 מתכון על בסיס יוגורט ביו:  •

 כפית יוגורט  .1

 כמוסת אסידופילוס  .2

 כתושה כמה טיפות שמן עץ התה/ שן שום  .3

 :ג'ל אלוורה+ כמה טיפות שמן עץ התה  מתכון על בסיס ג'ל אלוורה •

 

 נרות וגינליים  .2

 סרווג'ין של ביוקר ]אסידופילוס + שן שום כתושה[ . א

 ימים מאוד מומלץ 10ראן נרות של ברא צמחים טיפול של -גל .ב

 שמן עץ התה עם מים או דילול בשמן שקדים  .ג

 נרות לפי מרשם אישי  .ד

 

 ותכשירים לטיפול  חיצוני משחות  .3

להוסיף טיפה אחת של לבנדר; קמומיל; סנדלווד; שמן   –על בסיס שמן שקדים   . א

 עץ התה. 

 משחת קלנדולה של ולדה.  .ב

  Heelמשחת ריפוי של ולדה ומשחת ריפוי של  .ג

 יוגורט ביו ושום על פד עם כמה טיפות עץ התה .ד

על פטריות  קרם בסיס + שמן עץ התה ומור ]קומיפורה[ למריחה חיצונית  . ה

 ברגלים. 

 אגריספט לציפורניים.  . ו

 

 שטיפות וגינליות  .4

 אמבטיה עם שמן עץ התה.  . א

 שטיפות מים + אסידופילוס.  .ב



 

 

 שטיפות חומץ ומים.  .ג

 

 שטיפות פה  .5

קלנדולה, לשים כמה טיפות בחצי כוס מים   50%קומיפורה +  50%לשים  . א

 לשטיפת פה. 

 מציצת טבליות אסידופילוס.  .ב

 


