
Gada aukstā gadalaika ne-
izbēgami pavadoņi — saauk-
stēšanās, klepus, iesnas, kaulu 
laušana un citas nepatīkamas 
lietas. Jums negribas bez īpa-
šas vajadzības gandēt sevi ar 
ķīmiskiem zāļu preparātiem? 
Neskumstiet, izeja ir! 

Šodien Latvijā uz dabisko 
komponenšu bāzes tiek ražotas 
vairāk nekā 10 dažādas dabis-
kās dziednieciskās eļļas. Ar to 
ražošanu nodarbojas Latvijas 
kompānija ŠAAR. Par savas 
produkcijas dziednieciskajām 
īpašībām stāsta kompānijas 
ŠAAR prezidente Nadežda Ša-
bazova.

— Kad jums visapkārt visi sāk 
klepot un šķaudīt, šķiet, glābiņa 
nav. Bet, ticiet, tas tā nav! Vienkār-
ši vajag laikus parūpēties par or-
ganisma imunitātes nostiprināša-
nu! Pieaugušajiem vispirms gribu 
ieteikt Amarantu eļļu, tās lieliskās 
īpašības uz sevis jau paspējuši 
pārbaudīt simtiem Latvijas un citu 
Eiropas valstu iedzīvotāju. Eļļai, 
izgatavotai no amaranta sēklām, 
ir unikāls bioloģiski aktīvo vielu 
sastāvs. Pateicoties skvalenam 
sastāvā, daudzkārt paaugstinās 
imūnās sistēmas spēks. Pietieka-
mi dzert pa 1 tējkarotei rītos tukšā 
dūšā, lai sekmīgi turētos pretim 
saaukstēšanās un vīrusu slimību 
uzbrukumiem.

Ļoti spēcīgs, imunitāti stabili-
zējošs līdzeklis — Melno ķime-

ņu sēklu eļļa. Mēs to ražojam 
ar aukstās spiešanas metodi no 
melno ķimeņu sēklām (vai melnā 
koriandra), kas aug Indijā. Pre-
parāts satur bagātīgāko vitamīnu 
un mikroelementu kompleksu. 
Melnās ķimenes lieliski atjauno 
imūno sistēmu, palīdz atjauno-
ties organismam pēc pārciestām 
slimībām, atbalsta un aizsargā 
pret daudzām slimībām. Melno 
ķimeņu sēklu eļļu sekmīgi lieto 
bronhīta, pneimonijas, haimorīta, 
tonsilīta un saaukstēšanās slimī-
bu ārstēšanā. Lietot — rītos un 
vakaros kopā ar medu vai dabīgo 
sulu.

Bet jūsu bērnam gan piemēro-
tāka būs Ciedru eļļa, kuras sastā-
vā ir А, В1, В2, F vitamīni un tādi 
bērna augšanai svarīgi mikroele-
menti kā magnijs, kālijs, dzelzs, 
varš, mangāns, cinks. Profilakses 
nolūkā to var lietot mēneša laikā 
pa 1 tējkarotei tukšā dūšā. Saauk-
stēšanās gadījumā eļļa palīdzēs 
ātrāk likvidēt iekaisuma procesus. 
Ārstnieciskā efekta pastiprināša-
nai pie rīta devas vajag pievienot 
1 tējkaroti Ciedru eļļas uz nakti.

Rudens–ziemas periodā ļoti 
bieži saasinās gastrīti un čūlas, tikt 
galā ar šīm problēmām palīdzēs 
Smiltsērkšķu balzams. Latvijā 
mēs to ražojam jau vairāk nekā 15 
gadu. Balzams vairāk pazīstams 
kā universāls pretapdegumu lī-
dzeklis ārīgai lietošanai. Taču tajā 
pat laikā, pateicoties ursolskābei 
tā sastāvā, lietojot balzamu iek-
šķīgi, tas labvēlīgi iedarbojas kā 
pretiekaisuma un rētas dziedējošs 
preparāts pie kuņģa un divpad-
smitpirkstu zarnas čūlas, hronis-
kiem kolītiem, gastrītiem un zarnu 
trakta traucējumiem. Atvieglojums 

iestājas burtiski pēc pirmās karo-
tes, bet nekādā gadījumā nedrīkst 
pārtraukt ārstēšanās kursu. Ja jūs 
patiesi gribat tikt vaļā no kaites, 
tad dzeriet Smiltsērkšķu balza-
mu 10–12 dienu laikā — pa 1 tēj-
karotei 2 reizes dienā pusstundu 
pirms ēšanas. Neuzdzerot ūdeni! 
Pēc 10 dienām kursu var atkārtot.

  Pie locītavu un kaulu sāpēm 
un iekaisumiem obligāti palīdzēs 
senais, labi zināmais līdzeklis — 
Sezama eļļa, bagāta ar kalciju, 
fosforu un dabīgajiem antioksi-
dantiem. Preparāts palīdzēs pie 
artrītiem, artrozēm, un osteopo-
rozēm. Kurss — 300 ml. Sezama 
eļļa tāpat tiek lietota kā profilak-
tisks līdzeklis aterosklerozes ār-
stēšanai, tā novērš trombu veido-
šanos, izvada no organisma indes 
un sārņus, normalizē vielmaiņu.  

Nedrīkst aizmirst, ka aukstajā 
gadalaikā tāpat arī paaugstinās 
nieru, urīnceļu un dzimumorgā-
nu sistēmas saslimšanas risks. 
No šīm nepatikšanām atbrīvos 
Hikurbetin — ārstnieciskā eļļa 
no ķirbja sēklām un smiltsērķšku 
ekstrakta. Šis preparāts regulē 
reproduktīvās sistēmas funkcijas, 
atvaira prostatīta, adenomas un 
iekaisuma procesu rašanos. Lietot 
— pa 1 tējkarotei 3 reizes dienā. 

Dabiskās ārstnieciskās eļļas 
var nopirkt Rīgā, Centrāltirgū 
(paviljons ABAVA), kā arī firmas 
ES SAULE veikalā, A. Čaka ielā 
107/4, 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 

Dabas  eļļas – 
zāles  pret  saaukstēšanos


