Dabas eļļas — brīnumdares

Vairāk nekā 10 dažādu dabisko eļļu,
kam piemīt dziedniecisks efekts, laiž klajā
Latvijas kompānija ŠAAR. Dabas preparātu brīnumiedarbīgās īpašības augsti
novērtējuši ne tikai Latvijas, bet arī Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Vācijas un
Austrijas iedzīvotāji. Starp pašām populārākajām un pieprasītākajām — mārdadžu,
ciedru riekstu, mežrozīšu, melno ķimeņu,
amaranta eļļa un smiltsērkšķu balzams.
Par šo un citu dziedniecisko eļļu unikālajām īpašībām stāsta kompānijas ŠAAR
prezidente Nadežda Šabazova.
— Vispirms gribu jūs iepazīstināt ar mūsu
«Zaļo eļļu» — tas ir unikāls līdzeklis pret
plikpaurību, blaugznām un seboreju. Tā sastāvā ir augu saknes un laukaugi, ziedoši
ekoloģiski tīrajās Tērvetes pļavās. Ārstniecības augu eļļas balzams pilnībā atjauno
bojāto matu struktūru, labvēlīgi ietekmē matu
sīpolu. Mēs jau esam saņēmuši ļoti daudz
pozitīvu atsauksmju no mūsu pircējiem. Tā,
piemēram, Lietuvas iedzīvotājs Alfons R.
(dz. 1949.), sekojot mūsu instrukcijām, mēneša laikā divas trīs reizes nedēļā ierīvēja
balzamu galvas ādā. Kā vīrietis pats atzinās,
viņš ne īpaši ticēja rezultātam, par cik mati
no viņa galvas pazuda jau vairākus gadus
atpakaļ. Kāds gan bija viņa izbrīns, kad pēc
mēneša plikpaurības vietā parādījās viegla

pūciņa, bet pēc tām sāka augt mati, pie tam
nevis sirmi, bet tādi pat gaiši brūni, kā jaunībā... Un tas nav vienīgais gadījums mūsu
praksē, par ko mums ir droši zināms.
— Vai arī mediķi rekomendē saviem
pacientiem jūsu produkciju?
— Mēs strādājam ciešā kontaktā ar farmaceitiem, gastroenterologiem un ginekologiem. Piemēram, mūsu «Smiltsērkšķu
balzams», kuru mēs ražojam Latvijā jau 15
gadus, labi zināms mūsu valsts iedzīvotājiem
kā universāls pretapdegumu līdzeklis, ko apstiprinājuši Apdegumu centra speciālisti.
Šodien tas ir praktiski katrā mājas aptieciņā. Ja tūlīt pēc negadījuma apstrādāsiet
apdegumu ar smiltsēkšķu balzamu, tad
iespējams izvairīties no čūlu rašanās. Balzams noņem sāpes un likvidē iekaisumu,
palīdz aizdziedēt rētas. Bet, iekšķīgi lietots,
preparāts sevi ir rekomendējis arī kā efektīvs līdzeklis gastrīta, kuņģa čūlas, dzemdes
kakla erozijas un citu iekaisuma procesu
ārstēšanā.
— Kā var palīdzēt «Amaranta eļļa», kas
tiek rekomendēta kā uztura bagātinātājs?
— Zinātniski pierādīts, ka viens no onkoloģisko saslimšanu galvenajiem cēloņiem ir
veselīga uztura neievērošana. Eļļa, kas iegūta no amaranta sēklām, ir unikāls bioloģiski
aktīvo vielu produkts, kas apgādā cilvēka organismu ar tam nepietiekamajām polinepiesātinātājām taukskābēm (OMEGA–6), lecitīnu, E vitamīnu un, pats galvenais, skvalenu,
kam piemīt spēcīgs pretaudzēja efekts.
Eļļa palīdzēs mastopātijas, miomas, daudzu onkoloģisko slimību ārstēšanā. Tas ir īpaši aktuāli gadījumos, kad kaut kādu iemeslu
dēļ ir nevēlama ķīmisko preparātu lietošana.
Bez tā visa, aramanta eļļa ir lielisks līdzeklis
asinsvadu attīrīšanai, tā ir veselīga cilvēkiem,

kas cieš no sirds aritmijas un stenokardijas.
Eļļa palīdzēs pārvarēt arī tādu izplatītu slimību kā hroniskā noguruma sindroms.
Pietiekami dzert pa 1 tējkarotei 2 reizes
dienā mēneša laikā, lai cilvēks atkal sajustos
mundrs un spēka pilns. Pēc preparāta «Amaranta eļļa» pie mums speciāli brauc studenti
no Vācijas, viņi jau ir novērtējuši tā lieliskās
īpašības.
— Kāpēc «Melno ķimeņu sēklu eļļu»
dēvē par dabas antibiotiku?
— Tāpēc, ka šim preparātam piemīt spilgti izteiktas pretiekaisuma īpašības, tā kā tas
iznīcina iekaisuma perēkli un tā sekas. Pēc
daudziem parametriem, mūsu preparāts ir
pat daudz efektīvāks nekā tādas stipras antibiotikas kā ampicillīns un tetrakciklīns, bet,
atšķirībā no tām, tas izgatavots vienīgi no
dabīgām komponentēm un satur bagātīgu
vitamīnu un mikroelementu kompleksu.
Mēs to ražojam ar aukstās spiešanas
metodi no melno ķimeņu sēklām, kas aug
Indijā.
Melno ķimeņu sēklu eļļa palīdzēs bronhīta, pneimonijas, haimorīta, tonsilīta un daudzu citu slimību ārstēšanā. Lietot rītos un
vakaros, ieteicams kopā ar medu, tas pastiprinās eļļas ārstnieciskās īpašības.
— Kur var nopirkt ārstnieciskās eļļas no jūsu dabas aptiekas un par kādu
cenu?
— Mūsu produkcija tiek pārdota Rīgā,
Centrāltirgū (paviljons ABAVA), kā arī firmas ES SAULE veikalos A. Čaka ielā 107
un Vecrīgā, Zirgu ielā 5. Visi preparāti ir
sertificēti. Cenu diapazons — no 2 līdz 5
latiem.
Speciālista konsultācijas pa tālruni
29118562.
www.saar.lv ; www.essaule.lv

