
Bio gyömbér mikroőrlemény 

Idős korban az ízületi gyulladások kezelésére is használhatjuk, mivel gyulladáscsökkentő 

anyagokat tartalmaz, gátolja a gyulladáskeltő anyagok képződését. Csökkenti a fájdalmat és a 
reggeli ízületi merevséget. Aromaolaját alkalmazhatjuk a fájó ízületre. 
  

 
  
A friss gyömbér rágcsálását vagy gyömbéres mézes teát a népi gyógyászatban régóta használják 
mind megfázásra, koleszterinszint csökkentésre, magas vérnyomás csökkentésére, vérrög 
képződés megelőzésére, mivel hatásos növényi véralvadásgátló van benne. Jótékonyan hat a 

visszerekre, reuma és izomgörcsök kezelésében is hatásos. Nagyon jó memória-javító, kiélesíti az 
érzékeinket is. 
A gyomor megnyugtatására már régóta alkalmazott gyömbér a kemoterápia mellékhatásait is 
enyhítheti, a fűszernövény ugyanis segít leküzdeni a kemoterápiás gyógyszerek által kiváltott 
hányingert - számoltak be kutatók. 
  

 

Egy kis létszámú kutatás a gyömbér rák megelőző, illetve rákos sejtekre gyakorolt hatását vizsgálta. 
A kutatók szerint a gyömbér gátolhatja a sejtburjánzást a vastagbél falának sejtjeiben és 
elősegítheti az apoptózis (programozott sejthalál) folyamatát. 
A gyömbérről már nemcsak az az ismert tény, hogy a kurkuma unokatestvére, hanem az is, 
hogy képes csökkenteni a daganatok méretét. Meghökkentő az, hogy a gyömbér 
még hatékonyabbnak bizonyult mint sok rák elleni gyógyszer amelyekről egyébként is 

kimutatták, hogy teljesen hatástalanok és valójában felgyorsítják a rákos betegek halálát.  
Az egyik tanulmányban a gyömbér- kivonat egerek prosztata daganatának méretét 56%-al 
csökkentette . Rákellenes tulajdonságai mellett észleltek gyulladás csökkentő hatását is. Azt is meg 
kell jegyeznünk, hogy gazdag forrása az élet minőségét javító antioxidánsoknak is.  
A 100%-osan tiszta gyömbér kivonatról kimutatták, hogy jelentős daganat növekedést 
gátló hatású lehet és sejthalált előidéző hatások egész spektrumával rendelkezik a prosztatarákos 
sejtekre nézve. Több mint 17 más tanulmány is hasonló következtetésekre jutott a gyömbér 

daganatellenes hatására nézve. A fűszernövény pozitív hatásai több másféle betegségben is 
jelentkeznek 

  
  

 
 



  

Az őrlemény elkészítése : 
Tegyen egy enyhén púpozott adagolókanálnyi őrleményt meleg langyos vízbe, teába, vagy ízesített 
folyadékba, esetleg gyümölcslébe! Hagyja állni legalább 5 percig! Ezután keverje át és igya meg 
egyszerre, vagy 1-2 órán belül! Délután készítsen még egy adagot és azt estig fogyassza el! Ha a 
keverék íze nem megfelelő önnek, akkor nyugodtan ízesítse mézzel, illetve természetes 

gyümölcslevekkel, de semmiképpen se szűrje le ! 
Hatékonysága fokozható, ha mindig üres gyomorra issza meg! 
 

Adagolása: 

  

Alapesetben : Naponta két adagolókanálnyi Bio Gyömbér mikroőrlemény elkészítése és 
elfogyasztása. Egy adagolókanállal délelőtt és egy adagolókanállal délután, a fenti leírás alapján. 
Ehhez 20 napra 1 dobozzal kell rendelni. 
  
Súlyosabb esetben : Naponta négy adagagolókanálnyi Bio Gyömbér mikroőrlemény elkészítése és 
elfogyasztása. Két adagolókanálnyi egybe délelőtt és két adagolókanálnyi egybe délután, a fenti 

leírás alapján. (De csak abban az esetben, ha a beteg bírja!) Az elkészített örlemény használható 
külső borogatásként is felszíni daganatok esetében, valamint gargalizáló anyagként 
szájüregi daganatoknál. A kúra javasolt időtartama 60 - 90 nap. Ehhez 20 napra 2 dobozzal kell 
rendelni. 
  
A Bio Gyömbér mikroőrlemény alapanyaga teljesen tiszta gyártási eljárással készült, 

vegyszer és tartósítószermentes termék! 
  

 
 
 

 

 

Összetevők dobozonként :   

Bio gyömbér mikroőrlemény 100.000 mg  

Ára : 4.000 Ft 

Ha kérdése van hívja a 06  1 302 35 97 –es 

telefonszámot munkanapokon 14-17 óra között!  

Rendelés és egyéb olvasható információ: a  
www.b17net.info weboldalon 

 


