Használata:
A mindennapi fültisztításnál csepegtessünk néhány csepp Audiront egy vattadarabra, és az ismert módon tisztítsuk ki fülünket.
Középfülgyulladás esetén a vattapamacsból húzzunk ki egy hosszabb
részt, formáljunk belőle tampont és annyi Audiront csepegtessünk rá, hogy a
tampon kellőképpen nedves legyen. Majd csepegtessünk a fülbe 1-3 csepp
Audiront, és ezt követően óvatosan helyezzük be a tampont a fülbe. A tampon kiszáradása után az egész folyamatot ismételjük meg. Ha néhány óra
múlva nem következik be javulás, vagy ha a betegség már komoly stádiumban van, keresse fel orvosát! Ajánljuk a Vironal készítménnyel való együttes
használatát. Többszöri középfülgyulladás esetén ajánlott a Pentagram®
regeneráló kúra elvégzése.
Az Energy infokozmetikával való együttes használat:
Az Audiron kiválóan használható más problémák kezelésére is. Herpesz és
némely szemölcsfajta megjelenésének esetében naponta többször töröljük
át a kezelendő bőrfelületet. A herpesz okozta megbetegedések kezelését
kiegészíthetjük a Cytovital használatával. A bőrproblémák kezelésének módját mindig beszélje meg orvosával! Az Audiron és az Artrin krém együttes
használata bizonyítottan hatékony olyan esetekben, amikor túlerőltetett
kulcscsonttal, vállizomzattal vagy felkarban érzett fájdalommal állunk szemben. Fül mögött jelentkező duzzanatok, gége duzzanatok
vagy nyaki gerinc merevség esetében az Artrint a Droserin krémmel együtt
kenjük fel a nyaki gerinc tájékára. Gombás megbetegedések esetében,
főleg ha a betegség a lábon jelentkezik, az Artrin használatát Protektin krém
alkalmazásával egészíthetjük ki. Bőrgyulladás, fülzúgás, hallászavarok
esetében, valamint idősebb embereknél a hallás javításának céljából az
Audiron használata mellett javasoljuk a Korolen, a Renol, esetleg a King Kong
alkalmazását. Az Audiron fogfájás esetében is kiválóan használható, de
csak külsőleg! Ilyenkor Artrinnal és Cytovitallal együtt vigyük fel a készítményt
az arc azon részére, ahol a fájdalmat érezzük.

A vastagbél
pályájának egy része,
valamint az a terület,
ahova az Audiront
és a Droserint nyaki
gerinc merevség
esetében fel kell kenni.

A készítmény csak külsőleg alkalmazható!
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Az Audiron nem hiányozhat az Ön házi patikájából!
Az Ön Tanácsadója:
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A fitoterápia, pszichotronika, kristályterápia és a biorezonancia
alapján összeállított bioinformációs készítmény.
Az Audiron elsősorban a hármas melegítő energetikai pályáját, valamint a vastagbél meridiánt befolyásolja. Jelentős hatása van ezen
pályák elágazásaira, amelyek a test azon területein hatolnak át, ahol
kialakulhat a középfülgyulladás, illetve a herpesz vagy más bőrtünet.
A pályákban fellépő diszharmónia meghatározott tünetegyüttessel
jelentkezhet. Ilyen például a halláskárosodás, a fülzúgás, a fülek
mögötti daganatok kialakulása, gyulladások, de felléphetnek olyan
kellemetlen tünetek is, amelyek nincsenek közvetlen összefüggésben
a füllel vagy az ajkakkal.
A készítmény E-vitamint, bioinformációs elemek együttesét,
növényi kivonatokat és olyan illóolajokat tartalmaz, amelyek
gyulladáscsökkentő, antimikrobiális, antibakteriális és vírusellenes
hatásaikról ismertek. A készítmény középfülgyulladás és herpesz
esetén használható, valamint mindennapi fültisztításra is alkalmas
(tisztálkodás után).
A középfülgyulladás elsősorban a gyermekeknél igen gyakori betegség. Tekintettel arra, hogy a felső légutak és a középfül között
kapcsolat van, az otitis media – a középfülgyulladás orvosi megnevezése – megfázás vagy influenza következtében alakul ki. A
gyerekek sűrűbben szenvednek középfülgyulladástól, mint a felnőttek,
mert az ő fülkürtjük rövidebb és keskenyebb, így a kórokozók kön�nyebben eljutnak az orrból a középfülbe. Ezenkívül a nyálkahártya
megduzzadása a fülkürt átmeneti elzáródásához vezethet. Ennek
következtében a középfülben felgyülemlik a váladék, amely táptalaja a baktériumoknak.
A betegség úgy kezdődik, mint bármely megfázás, majd hirtelen jön
a fülfájás és a láz. A csecsemőknél és azoknál a kisgyermekeknél, akik
még nem tudják pontosan meghatározni a fájdalom helyét, mindenfajta nyugtalanság esetén számolhatunk középfülgyulladással, főleg
akkor, ha a gyermek lázas is és gyakran nyúl a füléhez.
A herpesz (herpes simplex) vírusfertőzés, amely gyakran visszatér,
és főleg az arcon jelentkezik (ajkak, ajkak körüli terület), de kialakulhat az ülőgumókon, esetleg más testrészen is. Hőség hatására
különböző nagyságú hólyagocskák lepik el az adott testrészt. Ezek
összeszáradnak, majd kialakulnak az ótvarok, amelyekkel majd a
bőrelváltozás heg nélkül begyógyul. A hólyagocskák megjelenését
előidézheti a láz, hosszabb tartózkodás a napon, másoknál esetleg
olyan lelki hatások, mint például az ijedtség. A herpesz gyógyítása
nem különösebben nehéz, leginkább magától gyógyul. Nagyobb
feladat első kialakulásának vagy újbóli megjelenésének megakadályozása. Ez a Pentagram® koncentrátumokkal történő regeneráló
kúrával érhető el leghatásosabban.
A természet olyan növényeket és ásványi anyagokat kínál nekünk,
amelyek fegyverként működnek a betegségek megelőzésében. Ezen
segédanyagok némelyike megtalálható az Audironban.
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Nehézszagú gólyaorr: összehúzó
hatása miatt már az ókori görögök is
előszeretettel használták különböző
duzzanatok kezelésére, és hatékonyan
gyógyították vele a legkülönfélébb sebeket is. Cserzőanyagokat, alma- és
citromsavat, valamint vírusellenes hatású
fenolt tartalmaz.
Lándzsás útifű: káliumot, kalciumot,
germániumot – amely rendkívül erős
gombásodásgátló elem – továbbá enzimeket, C-vitamint és kovasavat tartalmaz.
Külsőleg nedvedző herpeszre, nehezen
gyógyuló sebekre és fekélyekre használatos.
Fekete nadálytő:: szintén gombásodásgátló germániumot, kalciumot, alantoint,
valamint antioxidáns hatású flavonoidokat tartalmaz. Nyugtatja a bőrt, felgyorsítja a sebek és a csontok gyógyulását,
regenerálja a szöveteket.

Almaecet: mivel hatékonyan gyógyítja a sebeket és egyben gombásodásgátló hatású, külsőleg elsősorban gyulladások, herpesz,
gombák, valamint különböző fertőző megbetegedések gyógyítására
használatos. Nagy mennyiségű ásványi anyagot tartalmaz. Csillapítja
a fájdalmat, és megszünteti a viszketést.
Mirhaolaj: antiszeptikus, összehúzó (adsztringens) és gyulladásgátló hatású. Csillapítja a sebek és fekélyek kialakulása okozta
fájdalomérzetet, nyugtatja a gyulladt nyálkahártyát, elősegíti a sebek
gyógyulását, fájdalomcsillapító hatású. A mirha évezredek óta segíti
az emberek gyógyulását.
Gólyaorr-olaj: sebgyógyító, antidepresszáns és antiszeptikus hatású.
Torokfájás esetében használatos, meggátolja a hegesedést, stimulálja a mellékvesék tevékenységét, külsőleg övsömör, valamint afta
gyógyítására alkalmas. Felfrissíti az egész szervezetet.
E-vitamin: támogatja a sebek begyógyulásának folyamatát, valamint a bőr granulációját. Antioxidáns és gombásodásgátló hatású.
Az Audiron ezenkívül papvirág, békalencse, tőzeg és ásványi
anyagok bioinformációit is tartalmazza.

Sédkender: izomfájdalommal járó influenza, malária és hurutos megbetegedések gyógyításánál használatos. Erős
vírusellenes és izzasztó hatású, segít
csillapítani a magas lázat, és flavonoidokat tartalmaz.

Borostyánkő: a tűlevelű fák fosszilis
gyantájáról van szó, amely kb. 50 millió
évvel ezelőtt jött létre. A legkülönbözőbb
fertőzéses megbetegedések esetében
használatos. Csillapítja a lázat és stimulálja a csecsemőmirigy tevékenységét.

Sarkantyúka: olyan természetes antibiotikumot tartalmaz, amely még a legkisebb
koncentrációban is 46-féle Staphylococcus törzsre hat, de egyéb baktériumok
ellen is hatékony. Antiszeptikusan ható,
kéntartalmú anyagokat is tartalmaz.

Rózsakvarc (SiO2): ez a fajta kvarc a
mangán-oxid keverékével vírusellenes
hatású, jótékonyan befolyásolja az ember
lelkiállapotát, a központi idegrendszer és
az agyalapi mirigy működését.

Vadgesztenye: növeli az érfalak ellenálló-képességét, gyulladások, pl. torokgyulladás kezelésére, agyi érproblémák,
valamint daganatok és herpesz esetében
használatos. Aesculint tartalmaz, amely
legalább tízszer hatékonyabban fejti
ki hatását az egysejtű organizmusokkal szemben, mint a kinin. Lázcsillapító
hatású.
Őszi vérfű: erős összehúzó, antiszeptikus
és gyulladásgátló hatású. Megállítja a
vérzést, csillapítja a lázat. Torokgyulladás, valamint sebek és fekélyek gyógyítására használatos. Flavonoidokat és
antibakteriális hatású anyagokat tartalmaz. Felveszi a harcot az egysejtű
élőlényekkel.

Malachit (Cu2Co3(OH)2): réz-karbonát,
amely fájdalomcsillapító, analgetikus,
antibakteriális és antimikrobiális hatású.
Széles körben alkalmazható, elsősorban
a keleti gyógyászatban ismert.
Kalcedón (SiO2): több színben létezik, és kihasználhatóságának skálája
is rendkívül széles. Kiváló vírusellenes
és antibakteriális hatású. Jótékonyan
befolyásolja a sejtregenerálódás folyamatát, valamint további létfontosságú
folyamatokat a szervezetben.
Andradit (Ca3Fe2(SiO4)3): antibakteriális
és vírusellenes hatású. Pozitívan befolyásolja a nyirok- és a hormonrendszer
működését, csillapítja a magas lázat.
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