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Dr Bach Crab apple - Jabłoń płonka, krople, 10ml
 

Cena: 43,00 PLN

Opis słownikowy

Producent

Opis produktu
 

Bach Flower Crab Apple jest znany jako kwiat oczyszczający i jako taki jest zawarty jako szósty środek w Rescue Cream - Rescue
Cream. Jego głównym zastosowaniem jest pomaganie ludziom, którzy czują, że jest w nich coś nieczystego lub zanieczyszczającego,
lub którzy nie lubią jakiegoś aspektu ich wyglądu lub osobowości. Czasami ludzie w tym stanie mogą mieć naprawdę poważne
dolegliwości, które odrzucą, ponieważ mają obsesję na punkcie czegoś, co przyciąga ich uwagę. To jest powód, dla którego Crab Apple
jest czasami podawany osobom cierpiącym na obsesyjne i powtarzające się zachowania, takie jak mycie rąk, sprawdzanie, czy
urządzenia zostały odłączone i tak dalej.

Zastosowanie

Wstyd, poczucie nieczystości, obrzydzenia lub wstręt do spraw związanych z cielesnością, seksualnością. Jabłoń płonka jest ekstraktem
o oczyszczającym działaniu. Zalecany jest dla ludzi, którzy czują się nieczyści i mają negatywny obraz siebie, czasami powodujący
uczucie nienawiści do siebie, obrzydzenia, wstrętu do swojego ciała. Ludzie ci mogą doświadczać również wstydu lub złości w związku
ze swoją cielesnością, seksualnością #℣佐⌡⌀渀瀀⸀ 渀椀攀 愀欀挀攀瀀琀甀樁Ԁ 猀眀漀椀挀栀 瀀漀琀爀稀攀戀Ⰰ 瀀漀瀁ᤀ搀眀Ⰰ 瀀爀攀昀攀爀攀渀挀樀椀 猀攀欀猀甀愀氀渀礀挀栀Ⰰ 氀甀戀 漀最氀渀椀攀 昀愀欀琀甀
dojrzewania#℣䍐⌡⌀⸀ 䴀漀朁Ԁ 爀漀稀眀椀渁ԁ܀ 眀 猀漀戀椀攀 漀戀樀愀眀礀 渀攀爀眀椀挀漀眀攀Ⰰ 渀愀琀爁ᤀ挀琀眀愀 ⌡⍏倣℣np. ciągłe mycie rąk lub kąpiele, itp.#℣䍐⌡⌀Ⰰ 樀愀搁䈀漀眀猀琀爁ᤀ琀⸀ 䔀欀猀琀爀愀欀琀 琀攀渀
pomaga również w przypadku wstydu na skutek i zażenowania wskutek posiadanych dolegliwości somatycznych #℣佐⌡⌀渀瀀⸀ 眀椀搀漀挀稀渀礀挀栀
zmian skórnych, blizn, wydzielania nieprzyjemnego zapachu, itd.).

Działanie

Pomaga poradzić sobie z negatywnymi myślami na swój temat i związanymi z nimi emocjami. Pozwala pełniej cieszyć się swoją
cielesnością, seksualnością. Zmniejsza poczucie obrzydzenia, wstydu. Ekstrakt ten stosuje się też często zewnętrznie: do przemywania
skóry, w formie kompresów, kąpieli. Wchodzi również w skład Rescue Cream.

Dawkowanie
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rozcieńczyć po dwie krople wyselekcjonowanych ekstraktów filiżanką wody i popijać od czasu do czasu. Alternatywnie: rozprowadzić po
dwie krople wytypowanych esencji, nie więcej niż 7, w 30 ml buteleczce wody mineralnej #℣佐⌡⌀渀椀攀最愀稀漀眀愀渀攀樀⌡⍃倣℣ i przyjmować 4 razy dziennie po
4 krople takiej mieszanki aż do uzyskania poprawy. Ekstrakty można bezpiecznie zażywać tak często, jak zajdzie potrzeba. Przed
połknięciem można dawkę mieszanki przez chwilę potrzymać w ustach. Ekstrakty można również wkroplić dziecku do soku owocowego
lub butelki z piciem.
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