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Pobierz tutaj



Sok z pokrzywy jest naturalnym antybiotykiem i
zawiera do 10 razy więcej witaminy C niż sok z
cytryny? Tak!
 
Pokrzywa jest najczęściej w historii stosowanym
środkiem leczniczym. Jest znana w ziołolecznictwie
i medycynie naturalnej od stuleci. Badania
wykazały, że ma niezwykle korzystne właściwości
zdrowotne. Ma idealnie “skomponowany” skład
chemiczny.

 

WŁAŚCIWOŚCI  SOKU  Z
POKRZYWY



Rak
Choroby serca
Reumatyzm
Migreny
Cukrzyca
Kamica nerkowa
Dna moczanowa

Sok z pokrzywy

1. Sok z pokrzywy oczyszcza krew?

Sok z pokrzywy oczyszcza krew i nerki. Eliminuje
chlorki, mocznik i szkodliwe produkty przemiany
materii. Skutki nadmiaru cukru i cholesterolu.

 “Wypłukuje” gromadzące się i wirusy i bakterie. I
robi to doskonale. Pomaga w usuwaniu z organizmu
nadmiaru kwasu moczowego, dlatego jest wskazana
dla osób chorujących na dnę moczanową i kamicę
nerkową.

Sok z pokrzywy wpływa na pracę całego organizmu.
Zapewnia organom dopływ czystej, dotlenionej i
nieskażonej krwi. Pokrzywa przywraca równowagę
kwasowo-zasadową organizmu.

 Brak takiej równowagi to początek stanów
zapalnych i chorób takich jak:



Alergia
Dlatego ważne jest,  żeby nie doprowadzać
do zakwaszenia organizmu.

2. Rak a sok z pokrzywy

Nasiona i  wyciąg z nadziemnych części
pokrzywy są powszechnie używane jako ziołowy
lek na nowotwory. 

Sok z pokrzywy ma właściwości antyrakowe.
Wykorzystywany jest np. przy leczeniu raka
prostaty.  

Fitoestrogeny zawarte w pokrzywie, prowadzą
do obniżenia stężenia androgenów – męskich
hormonów płciowych (SHGB). To wpływa na
ograniczenie przerostu prostaty.

Badania wykazały,  że wyciąg z pokrzywy
zwyczajnej jest równie skuteczny w leczeniu
przerostu prostaty,  jak lek o nazwie f inasteryd.
Finasteryd jest lekiem powszechnie stosowany
w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu
krokowego (BHP).

W badaniach wykazano także, że ekstrakt z
pokrzywy hamuje namnażanie się komórek
nowotworowych raka piersi .  

Zdolność “wymiatania” wolnych rodników
przez pokrzywę przyczynia się do antyrakowe- 



Odczuwasz zwiększone zapotrzebowanie na
oddawanie moczu
Opróżnianie pęcherza moczowego jest
niepełne
Czujesz ból podczas oddawania moczu
Zauważasz zmniejszony przepływu moczu
Masz przerost prostaty

Kwas fol iowy
Żelazo
Miedź

go działania tej  rośl iny.
Podsumowując, włącz pokrzywę do swojej diety
jeżel i :

Zdolność “wymiatania” wolnych rodników
przez pokrzywę przyczynia się do
antyrakowego działania tej  rośl iny.
Podsumowując, włącz pokrzywę do swojej diety
jeżel i :
 

3. Pokrzywa na anemię?

Sok z pokrzywy ma właściwości lecznicze w
anemii .  Jest także stosowany wspomagająco w
leczeniu blednicy i  białaczki .  Podawaj go
rekonwalescentom, osobom wyczerpanym i
chorym na anemię. Starszym i małym dzieciom.

 Pokrzywa zawiera idealną mieszankę
składników o właściwościach krwiotwórczych:

https://blog.terapiasokami.pl/jak-uzupelnic-zelazo/
https://blog.terapiasokami.pl/jak-uzupelnic-zelazo/
https://blog.terapiasokami.pl/jak-uzupelnic-zelazo/


Witaminę K

Naturalnie pobudza, wzmacnia i  poprawia
odporność

Stymuluje działanie układu
Zimmunologicznego, dzięki zwiększaniu
produkcj i  przeciwciał

Zwalcza infekcje wirusowe

Jest naturalnym antybiotykiem

Uzupełnia także niedobory najważniejszych
witamin, składników mineralnych i
czynnych substancj i  biologicznych, 

Składniki  te biorą udział  w tworzeniu
czerwonych krwinek i  hemoglobiny.

Składniki  zawarte w pokrzywie działają lepiej
niż preparaty z żelazem z apteki ,  które są
słabo przyswajalne i  powodują skutki uboczne:
obciążają wątrobę, nerki i  utrudniają
trawienne.

4. Pokrzywa wzmacnia odporność?

Wiesz, że możesz podnieść odporność sokiem
z pokrzywy? 

Sok z pokrzywy słynie ze swoich
wzmacniających mocy:

https://blog.terapiasokami.pl/witamina-k-gdzie-szukac/


Przyspiesza regenerację tkanek dzięki dużej
zawartości kwasu pantotenowego
Rekomendujemy sok z pokrzywy przed operacjami,
zabiegiem i w rekonwalescencji.

Reguluje ciśnienie krwi i zapobiega zwężaniu naczyń
krwionośnych
Dzięki temu zapobiega miażdżycy i niewydolności
serca

 niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
organizmu

 5. Sok z pokrzywy na układ krążenia

 Sok z pokrzywy “stymuluje” układ krążenia:


