Ženské zdraví
Menstruační vložky a intimní gel

Intimní a menstruační vložky

Jediná kontraindikace
!!!!!!Těhotenství!!!!!!!

Žena má právo na komfort, muži nemusí stát
stranou..
Zdraví je základ spokojenosti, žena má právo na komfort
ve svých dnech a má možnost použít pro sebe to
nejlepší.
TianDe hraje v tomto ohledu prim, vítejte ve světě, kde
žena nepotřebuje trpět bolestivou menstruací a to jen
díky tomu, že k lepšímu pocitu jí pomáhají bylinky podle
starých čínských receptur díky novým technologiím!
Nové technologie umožňují získat to nejlepší z přírodních
zdrojů a velice dobrá zpráva je, že tyto ryze ženské
pomůcky mohou používat diskrétně i muži při potížích
s prostatou a hemeroidy. Jedinečná a zcela diskrétní
možnost, kterou jistě mnozí muži velice rádi využijí.
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Působení našich vložek

Všechny extrakty, které jsou obsahem vložky Jemná péče
působí na sliznici zevních pohlavních orgánů přispívá
k normalizaci mikroflóry, odstraňuje zánět, snižuje otoky
a svědění, podráždění. Vniknutím všech těchto látek skrz
sliznice vnějších pohlavních orgánů je mnohem vyšší než
jakoukoliv pokožku jiné části těla, protože pohlavní
orgány jsou velmi bohaté na krevní síť, obsahuje velké
množství lymfatických cest a nervových zakončení.
Druhým pozitivním směrem působením těchto vložek je
bioenergetické působení. Vložky působí na vyrovnání
ženské hormonální energie. Energie prochází přes jeden
skvělý meridián – Zheň-May, na který jsou vázány všechny
hlavní orgány, na tomto meridiánu je soustředěno mnoho
biologickoaktivních bodů. Mezi nimi je bod Čžuň-Czi který
se nachází čtyři prsty pod pupíkem. Tento bod je
nejdůležitějším bodem při léčení pohlavního systému a
také jedním nejdůležitějším bodem právě při léčení
močového měchýře. Tomuto bodu se říká polární hvězda,
protože se nachází přesně v polovině vzdálenosti mezi
horním temenem a patami. Na tento bod můžeme přiložit
také tuto vložku „Jemná péče“, ale určitě silnější
působení je když vložky použijeme klasickým způsobem.
Na tento bod velmi dobře působí akupunktura, nebo
použijeme prohřívání tohoto bodu.
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Vložka „Jemná péče“

Na pomoc při akutních i chronických onemocněních je
vytvořena firmou TianDe vložka „Jemná péče“. Jedná se
o vložku každodenní, je to vložka, kterou je vhodné nosit
24 hodin. Horní vrstva je vyrobena z přírodního materiálu,
vnitřní vrstva je bylinná fytovrstva s antibakteriálními
účinky, neobsahuje umělá aroma, ani barviva. Tato vložka
představuje suchý obklad z 38 rostlin a rozdrceného
minerálu Alunit. Vlastnosti bylinných extraktů, které jsou
v receptuře této vložky působí cíleně, brání růstu
patogenních mikroorganismů, zmírňují nepříjemné pocity
pálení a svědění a urychlují proces obnovení prosperity
močových cest a močového měchýře.
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Toto jsou hlavní byliny, které jsou „Imperátoři“ které
jsou nejdůležitější byliny vložky „Jemná péče“. Dalších
29 druhů bylin jsou „služebníci – pomocníci“ v této
receptuře.

Hlavní složky vložky „Jemná péče“
Alunit - má výrazné proti mikrobiální, antibakteriální a
protivirové
vlastnosti.
Alunit
zabraňuje
tvorbě
nepříjemného pachu.
Kancelor – má močopudný účinek a uvolňuje křeče a zánět
Barneol – má protizánětlivý účinek a ničí bakterie
Andělika ( ženská bylina) – analgetické a močopudné
vlastnosti, obnovuje hormonální rovnováhu
Jerlín japonský – má antibakteriální a protizánětlivé
vlastnosti
Chryzantéma – antibakteriální aktivita, zvyšuje obranné
vlastnosti pokožky
Zimolez japonský – obnovuje rovnováhu přírodní
mikroflóru, má močopudné a protizánětlivé schopnosti
Gardénie jasmínová – má antiseptické účinky
Pampeliška- stimuluje lokální imunitu, snižuje zánět
Máta – Ochlazuje a tlumí bolest
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Využití vložky „Jemná péče“

Zánět močových cest:
U mužů je močová trubice delší a užší, u žen je močová
trubice krátká a široká. Ženy mají větší a širší močový
měchýř než muži, proto jej vyprazdňují méně často, tím
je moč v močovém měchýři delší dobu a dává prostor růstu
bakterií.
Existuje několik etap onemocnění močových cest. Pokud
zachytíme nástup tohoto onemocnění včas a dobře ho
léčíme, potom zánět močového měchýře není
nebezpečný. Hodně záleží na tom, v jaké fázi se nachází.
Akutní forma zánětu močového měchýře se projevuje
rychlým a náhlým nástupem potíží díky infekci v močových
cestách, poznáte jí i podle nepříjemné řezavé bolesti. Při
rychlé pomoci tak, jak rychle přišla také stejně rychle
ustupuje.
Chronická forma zánětu močového měchýře je
dlouhodobá, neustále se opakující, bolest nemusí být tak
výrazná, ale trvá déle, velice zatěžuje ženu po fyzické i
psychické stránce. Pokud se zánět močového měchýře a
močových cest dostane do tohoto stavu, potom může
způsobit komplikace v celém vylučovacím systému, může
zasáhnout i ledviny.
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Zásady při prevenci onemocnění močového
měchýře a močových cest

Hodně pít – pro správné vyplavování všech nežádoucích
choroboplodných bakterií.
Velký důraz dát na úplné vyprázdnění močového
měchýře.
Nezbytné nosit teplé oblečení na spodní části těla ( při
chronických i akutních potížích)
Použití brusinek a speciálních probiotik
Dodržovat frekvence močení nejméně jednou za 2
hodiny
Včas použít vložku Jemná péče
Používáme celých 24 hodin – tedy nepřetržitě vždy po 12ti hodinách po celou dobu akutního problému,
Používáme jako prevenci podzim a jaro alespoň 10-ti
denní kůra
Preventivně po návštěvě bazénu (močový měchýř
nesnáší chlór), při lehkém náznaku svědění, nepříjemném
pocitu
Také používáme jako podporu při zánětu ledvin
Při výtocích, hemeroidech- všechny byliny ničí šíření
patogenních mikroorganismů a bakterií a mají výrazný
protizánětlivý účinek
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Vložka „Energie bylin“

V této řadě jsou k dispozici vložky denní menstruační,
noční menstruační a denní (intimní).
Vložky jsou vyvinuty pracovníky výzkumného centra čínské
medicíny, vyrábí se na vysoce technologickém zařízení,
povrch vložky je nasáklý patentovaným bylinným
extraktem, který je připraven podle starých receptur
léčitelů čínské dynastie Tang.
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Vložky „Energie bylin“ obsahují 49 bylin
Nejdůležitější byliny –imperátoři:

Výtažek ze semen cnidia
Výtažek z listu kurkumy
Výtažek z máty peprné
Výtažek z anděliky
Výtažek z kořene pivoňky mléčnokvěté
Výtažek z kořene rdesna mnohokvětého
Výtažek listů aloe
Alunit

Fytomembrána, která je obsažená v těchto vložkách se
vyrábí speciální technologií, zpracování čerstvě řezaných
bylin. Tato technologie zajišťuje vysokou koncentraci
aktivních složek. Koncentrace činí 70-80%, což
mnohonásobně převyšuje obdobné parametry v odvarech,
nálevech, tinkturách těchto rostlin. Kromě toho
fytomembrána
zajišťuje
dodatečně
vysokou
vzduchopropustnost, dobrou savost a rychle odvádí
tekutinu do hloubky vložky. Při výrobě této fytomembrány
se používá exkluzivní technologie výroby, která zahrnuje
mikrodrcení rostlinných buněk, po delším extrahování
léčivých látek, potom jejich vakuovém koncentrování,
magnetizace a sterilizace aktivních složek.
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Proto jsou tyto vložky jsou tak účinné a mají obrovský
záběr působení na ženské zdraví.

Víceúrovňová struktura vložky pro kritické
dny

1-Přírodní horní vrstva rychle propouští dovnitř vložky a
zabraňuje jejímu prosáknutí na povrch
2-Granule super absorbentu, které je přemění tekutinu
na gel
3-Uníkátní fytomembrána obsahuje patentovaný
koncentrát bylinných výtažků
4-Boční křidélka zajistí spolehlivou ochranu
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Denní menstruační vložky, noční menstruační
vložky a denní vložky „Energie bylin“
Jsou vhodné pro ženy mladší i ženy starší věkové kategorie
v období menopauzy. Mohou tuto vložku používat i muži,
kteří mají problémy se zánětem prostaty i s
problémy hemeroidů. Jsou vhodné pro ženy, které mají
sníženu imunitu, protože základní působení je
bioenergetické, to je na všechny hlavní orgány, které jsou
napojeny na řídící meridián - plíce, slezina, srdce, játra,
ledviny. Velmi vhodná pro ženy, které nemají normální
menstruační cyklus. Pomáhá normalizovat krevní oběh
v pohlavních orgánech, zlepšuje látkovou výměnu, také
má uklidňující účinek, protože působí na nadledvinky, na
štítnou žlázu harmonizujícím způsobem. Velmi vhodná pro
ženy, které trpí únikem moči (pro výrazné zlepšení je
nutné tyto vložky používat dle síly zatížení v kuse min.3
měsíce)

Jediná kontraindikace
!!!!!!Těhotenství!!!!!!!
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Působení vložek „Energie bylin“
-zvyšuje imunitu ženského těla
-harmonizuje ženskou energii
-obnovuje menstruační cyklus
-pomáhá normalizovat krevní oběh
-zlepšuje látkovou výměnu
-zlepšuje funkci pánevních orgánů
-odstraňují svědění
-chrání a uzdravují mikroflóru pohlavních orgánů
-mají významný protizánětlivý efekt
-zmenšuje krvácení během kritických dnů
-zmenšuje v těchto dnech bolestivost
-zlepšuje funkci orgánů v perineální oblasti ( zlepšuje
funkci močového měchýře, také oblast konečníku –
v případě hemeroidů)

Muži mohou používat klasicky umístěním do slipů, nebo
použít jako suchý zábal v oblasti 3 prsty pod pupíkem
v oblasti prostaty.
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Tyto vložky můžete používat i při pocitu únavy, ve
stresovém období, pokud necítíte vitalitu, trpíte častým
nachlazením.
Je doporučeno vložky používat jako podpůrný prostředek
při jiném léčebném postupu, zkracuje dobu obnovení
života.

Jediná kontraindikace
!!!!!!Těhotenství!!!!!!!

13

Bylinná vložka „Energie života“

Fytovložka energie života obsahuje komplex 38 léčivých
bylin, jako jsou andělika čínská, kořen zázvoru, světlice
barvířská, lékořice, kopřiva, jitrocel, divoký heřmánek,
pryskyřice myrhy, máta peprná, kurkuma, extrakt Jarvy
lékařské, extrakt z aloe vera, směs esenciálních olejů,
extrakt z kořene Rdesna mnohokvětého, extrakt z
kořene pivoňky a další byliny

14

Bylinná vložka se aplikuje v podporující kůře (období
zotavení), která může trvat od 10 do 30 dnů, nebo jako
prevence v 10-ti denní kůře. Používá se 1x denně, vždy v
rozestupu 24 hodin. Pro prevenci se doporučuje nošení
vložky dvakrát ročně vždy po dobu 10-di dnů.
Vložku je vhodné používat v období zotavení po léčení
gynekologických onemocnění. Také je možné používat
vložku jako podporu léčby zánětu močového měchýře a
hemeroidů.

Hlavní vlastnosti přírodních bylinných
vložek "Energie života“
- normalizace funkce malé pánve a perinea - obsahuje
byliny mající protizánětlivý a protikřečový efekt, anti
plísňové a antibakteriální vlastnosti
- napomáhají při léčbě poruch ženského hormonálního
systému
-

antiseptický

efekt,

podpora

léčby

mužských

onemocnění
- normalizuje místní tkáňovou imunitu malé pánve a
perinea
- obnova zdravé mikroflóry vnějších pohlavních orgánů
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- posiluje imunitní systém
- harmonizuje cyklické procesy

V prvních 3-6 hodinách v oblasti kontaktu s tyto vložkou
můžete pocítit mírné pálení (teplo), nebo naopak chlad.
Tyto pocity odezní v průběhu 6-12 hodin a nevyžadují
žádný další zásah.

Jediná kontraindikace
!!!!!!Těhotenství!!!!!!!
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Bylinné menstruační a denní vložky
„Nefritová svěžest“

Používání přírodních menstruačních vložek s obsahem
bylin napomáhá obnovení mikroflóry dělohy, normalizuje
pH pohlavních orgánů, zlepšuje místní krevní oběh,
upevňuje výsledky léčby a zlepšuje kvalitu intimního
života. Složení vložky bylo vyvinuto na základě zkušeností
z tradiční čínské medicíny.
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Menstruační vložky - obsahují výtažek z 19 bylin, které
svým obsahem blahodárně působí na pohlavní orgány a
sliznici dělohy. Pravidelné používání přírodních
menstruačních vložek podporuje intimní zdraví žen.

Účinek profylaktických vložek na bázi bylin
- normalizují kyselino zásaditou rovnováhu ženských
pohlavních orgánů
- oslabují životaschopnost choroboplodných bakterií a
kandidóz
- pomáhají obnovení zdravé mikroflóry dělohy
- zlepšují místní krevní oběh
- zmírňují otoky v oblasti pohlavních orgánů
- zmírňují bolestivé pocity
- napomáhají upevnění výsledků dosažených během léčby
ženských problémů
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Intimní gel

Intimní mycí gel neobsahuje
mýdlo - je vhodný pro intimní
hygienu, protože jemně čistí a
neutralizuje nepříjemný
zápach.
Obsahuje protizánětlivé a
zklidňující přírodní výtažky z
bylin - aloe, šalvěje, ženšenu,
heřmánku, meduňky a také
obsahuje pantogematoen a
kyselinu mléčnou, která chrání
přirozenou mikroflóru a
obnovuje pH intimních zón.

Obsahuje
Extrakt aloe - má zklidňující a změkčující efekt na
pokožku, hydratuje ji, aloe vera stimuluje regeneraci
kůže, zlepšuje pružnost a vyhlazuje jemné vrásky.
Extrakt z šalvěje – urychluje regeneraci buněk, obsahuje
značné množství vitamínů, má tonizační vlastnosti,
udržuje pokožku ve výborném stavu.
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Extrakt z heřmánku – zmírňuje podráždění a zarudnutí,
stimuluje hojení a regeneraci buněk, normalizuje
mikroflóru.
Kolonoidní stříbro- je účinné proti plísním, parazitům a
virům
Tento intimní gel je vhodný pro ženy i muže, ale také jej
můžete použít na mytí vašeho děťátka, je velice jemný a
dokáže dokonce z vlásků vašeho miminka vymýt šupinky.

Ženský čaj
BYLINNÝ ČAJ S DĚHELEM ČÍNSKÝM A
TUŽEBNÍKEM PRO ŽENY

- má blahodárný vliv na ženské tělo.
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Hlavními složkami jsou andělika čínská, která má
nadpřirozené léčivé vlastnosti u všech onemocněních
ženského reprodukčního systému, pomáhá při
nepravidelné a bolestivé menstruaci, poruchách
děložního čípku, neplodnosti a v menopauze. Tužebník
obsahuje přírodní aspirin, má močopudné vlastnosti,
působí při zvýšeném pocení a tonizuje reprodukční
orgány. Kořen lopuchu má protinádorové účinky a
zvyšuje produkci mateřského mléka. Kořen Omanu
pravého (Devětsil) pomáhá při léčbě gynekologických
nemocí, čistí tělo od toxinů, má protizánětlivý účinek a
zlepšuje látkovou výměnu. Kořen lékořice omlazuje a má
protizánětlivý účinek.
Doporučuje se pít do 16 hodiny, a to 1 šálek denně.
Každá žena by měla mít kúru 2x ročně (na jaře a na
podzim).
Indikace:
při problémech v mléčné žláze
u výtoků z bradavek a bolestech prsní žlázy
při zvětšených lymfatických uzlinách
při nízké imunitě
při hormonální nerovnováze
k udržení normální činnosti urogenitálního systému
zvyšuje duševní a fyzickou kondici (a to opravdu brutálně
smiley) vhodný před a během menstruace
Kontraindikace:
není vhodný pro těhotné ženy
není vhodný při těžkých poruchách jater
není vhodný při ledvinové nedostatečnosti
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Podpořte své zdraví čajem pro ženy, který je inspirován
moudrostí Shambaly.

Slaviton - pro lehké nohy bez křečí a otoků

Fytogel na nohy, který se používá jako kosmetický
pomocník, kdy jsou na pokožce viditelné vějířky
vlásečnic, a při pocitu těžkých nohou.

Aktivními složkami Slavitonu jsou:
- přírodní venotonika, schopná posílit cévní stěny jsou extrakt jírovce, červených řas, třezalky
tečkované a vilínu.
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- Rostlinné antikoagulační látky – extrakt jírovce a
chmele.
- Přírodní antiseptika – extrakt heřmánku, tymiánu a
rozmarýnu.

Fytonáplasti
Odstraňují bolest, mírní otoky, působí protizánětlivě.
Fytonáplast je prosáklá aktivním roztokem z přírodních
složek. Jedinečná kombinace přírodních esencí a
aromatických olejů, které mají bioenergetický vliv na
šlachy a klouby pohybového ústroji. Přípravek pracuje na
principu „suché kapačky“: rostlinné extrakty přes kůži
vstupují do interakce s lidským tělem, pozitivně působí
na jeho fyziologický a energetický stav.

Fitonáplast „Wutong“ - proti bolesti
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Fytonáplast „Wutong“
Jedinečná kombinace přírodních esencí, aromatických
olejů, zaměřená na úlevu od bolesti. Fytonáplast
„Wutong“ je náplast prosáklá aktivním roztokem
z přírodních složek. Přípravek funguje na principu „suché
kapičky“, rostlinné extrakty přes kůži do interakce
s lidským tělem a pozitivně působí na jeho fyziologický a
energetický stav.

Využití fytonáplasti je univerzální:
• Odstraňuje jakékoliv bolesti
• Pomáhá pří bolestivé menstruaci – lepí se na podbříšek
a na oblast křížové kosti.
• Pomáhá také při bolestech hlavy, ulevuje při
migrénách.
• Působí protizánětlivě
• Ulehčuje při zánětu dutin, ucpaných dutinách či rýmě.
• Využívá se při poranění, natažení, vymknutí, jako
podpora pro úlevu od bolesti a pro uvolnění napětí svalů,
kloubů a šlach.

Použití:
Odstraňte z náplasti ochrannou folii a přiložte jí na
pokožku. Používejte maximálně po dobu 12h denně.
Doporučuje se používat denně po dobu 7 až 10 týdnů.
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LEPÍ SE TAM, KDE TO BOLÍ.
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