
Az első Arquebusade Elixírt az 1500-as évek elején élt francia szerzetesek
készítették a háborúkban harcoló katonáknak a harcok során szerzett lőtt
sebeikre, bőrsérüléseikre, a lelki szenvedések miatt arcon, testen kialakult

bőrbajaikra és a kiméletlen harcokban szerzett testi fájdalmaikra....

ŐSI GYÓGYÍR A XVI. SZÁZADBÓL!

Régi gyógymód

Landgraf Arnold természetgyógyász kultúrtörténeti dokumentum könyve

Az Ősi Gyógyír 
története
Ahogy minden kezdődött...

Milyen bőrbajokra
és testi fájdalmakra
használták
a Gyógyírt? 

Landgraf Arnold természetgyógyász kultúrtörténeti dokumentum könyve

és testi fájdalmakra
használták
a Gyógyírt? 
Felhasználási
módok és
használati
útmutatók
az elmúlt
évszázadokból! 

Évszázadokon keresztül felbecsülhetetlen értéket jelentett a katonáknak!
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Mielőtt jobban belemélyednénk e fantasztikus Ősi Gyógyír
felfedezésébe, javaslom néhány alapfogalom megismerését
a gyógynövényekkel kapcsolatban!

Gyógynövényeknek nevezzük azokat a növényeket, melyeket különböző módon felhasználva 
jótékony, gyógyító hatást gyakorolnak a szervezetre. Drognak nevezzük a gyógynövények 
gyógyászati célból begyűjtött és szárítással tartósított hatóanyagtartalmú részeit (mag, ter-
més, virág, levél, gyökér, gyökértörzs, gumó, hagyma).
. 
A gyógynövény terápiában növényi drogokat, illetve izolált hatóanyagokat használnak fel. 
A gyógynövények hatásmechanizmusai a rezonancia elvén működnek, hiszen a növény egy 
adott, csak rá jellemző hatóanyaggal („vegyi összetétellel”), információs rezgéssel rendel- 
kezik. A megfelelően alkalmazott természetes hatóanyag pedig, információ a beteg test számára. 

A gyógynövényekről általában

Ha visszatekintünk a gyógyítás történetének csak az időszámításunk utáni 2000 évére, ezen 
időszak több mint 90 %-ában nem volt más gyógyszere az emberiségnek, mint a gyógynövény, 
illetve ennek szárított része, a drog. 

Jelenleg több mint 12 000 gyógynövény ismert a világon, pedig a Föld növénytakarójának még 
csak mintegy 6 %-át vizsgálták meg kémiailag (Petri és mtsai, 1989). Ugyanakkor 1999-es adatok
szerint mindössze 2-300 gyógynövény esetében rendelkezünk kidolgozott, analitikai 
minőségi és mennyiségi elemzéssel (Hänsel és társai, 1999).  

Ezekből mégis számtalan, a gyógyászat számára nélkülözhetetlen
vegyületet izoláltak, mint például az alkaloidokat (a kínafa-kéregből
a lázcsillapító kinint, a máktokból előállított simaizom görcsoldó
papaverint és a kábító fájdalomcsillapító morfi nt),
a gyűszűvirágból előállított szív-glikozidokat, a növényi
szteroidokat, amelyek a mai korszerű fogamzásgátló
készítmények alapjait képezték, növényi vitaminokat,
fl avonoidokat, vagy például a széles körben
alkalmazott antibiotikumokat.

Sőt, kevesen tudják, hogy a lázcsillapító hatású,
világhírű aszpirin hatóanyaga is növényi eredetű,
más kérdés, hogy évtizedek óta már ezt a vegyületet
is szintetikusan állítják elő. 

Elgondolkodtatóak a WHO 1994-es adatai, miszerint
a világ népességének 90 %-a gyógynövényt alkalmaz
gyógyítás céljára és 81 %-a még soha nem jutott
szintetikus gyógyszerhez! Ezek az adatok azt jelzik,
hogy az iparilag fejletlen országokban a gyógynö-
vény-drogok komoly gyógyászati jelentőséggel
bírnak mind a mai napig, melyet a fejlett országok
még mindig nem ismernek (el) eléggé.
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Landgraf Arnold természetgyógyász
dokumentum könyvének bevezetője.

Több mint 10  éve természetgyógyászattal foglalkozom, de ezt
megelőzően is mindig érdekelt az emberek gyógyítása! Számomra
a munkám a hobbim is, mert egy izgalmas és kihívásokkal teli 
elfoglaltság. Nemcsak a gyógyulását segítem a hozzám forduló em- 
bereknek, hanem folyamatosan keresem azokat a természetes alterna- 
tívákat, melyekkel további segítséget tudok nyújtani az embereknek a gyógyulásukhoz! 
 
Így találtam rá 2001-ben egy 1500-as évek óta ismert ősi gyógyírre, amit másképpen a Nehéz- 
puskások Elixírjének is neveznek. Ez az ősi, gyógynövényekből készült elixír, amely a szerzetesek 
csodálatos ajándéka, a mai ember számára is számos és különleges jótékony hatással rendelkezik. 

Már a találkozás első napján felkeltette az érdeklődésem, és azonnal megszerettem.
Ez a szeretet a mai napig is tart, mivel 16 éve folyamatosan használom a munkámban is és
a mindennapi életemben is ezt, az 1500-as években dúló háborúkban harcoló francia katonák 
(muskétások) által sebekre, múlni nem akaró bőrbajokra és testi fájdalmakra használt
gyógynövényből készült ősi Elixírt!  

A hosszú évek során mindig foglalkoztatott a gondolat, hogy utána járjak a történetének és 
alaposan ismerjem meg nem csak a több száz évvel ezelőtti múltját, de a jelenkori történetét is. 
Az elmúlt évek során a szabadidőmet gyakran töltöttem kutatással! 

A gondolataimat tettek követték, és úgy döntöttem, hogy 16 év után írok egy könyvet 
a különleges gyógynövény Elixírről, amely évszázadok óta egészen a mai napig fennmaradt! 

Ez a kis dokumentum könyv nem csak a Nehézpuskások ősi Elixírjéről szól, de minden olyan 
embernek is hasznos lehet, akiket érdekelnek a múlt értékei, a gyógynövények csodálatos 
hatásai, a természetes és alternatív gyógymódok. 

“ A gyógyszereket a földből adja az Úr
  és okos ember nem veti meg őket ...”
Szentírás: Sirák fiának könyve  38.4
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És most, hogy tisztáztunk néhány alapfogalmat és beszéltünk
a gyógynövényekről általában, érdemes megnézni, hogy milyen 
módon, és milyen szinteken hatnak valójában a gyógynövények.

1. A hatóanyagokon keresztül, testi (fizikai) szintre. 
2. A gyógynövényekben lévő rezgések (információk) segítségével 
    a test energo - informatikai szintjére. 
3. Lelki folyamatok szintjén, az illó olajok segítségével 

1. A hatóanyagokon keresztül, testi (fizikai) szintre. 
 
A különböző hatóanyagok egyes gyógynövényeknél eltérően lehet a gyökérben, a szárban 
és levelekben, valamint a virágban. Maga a hatóanyag a növény anyagcsere terméke, amely 
a növény életfolyamatait szabályozza. Bizonyos növények egy adott szervre vagy szövetre 
fejtik ki hatásukat (pl. epehajtók, szívre hatóak, emésztést segítők), ezek az ún. adaptogén 
hatású növények, és vannak általános hatású növények, melyek immunrendszer erősítők, 
szabályozzák az anyagcsere és emésztési folyamatokat, és támogatják a szervezet homeosz-
tázisát (egyensúlyát). 

A gyógynövények hatásmechanizmusában a hatóanyagok spontán módon hatnak, azaz 
fizikailag is jelen vannak, és a jelentkező tünettel ellentétes hatást váltanak ki a növény 
alkotóelemei. Tehát például a hasmenésre székletfogó gyógynövényt adnak, vagy álmat-
lanság esetén altató hatású gyógynövény készítményt. 

A gyógynövényeket természetes összetevőinél fogva a sejtek könnyen felismerik és hasz- 
nosítják a hatóanyagokat. Azonban a fitoterápia hatóanyag alapú gyakorlatában fontos tud-
nunk azt, hogy a növényekben lévő anyagok mennyisége és minősége mindig változik,
a növényt érő időjárástól, a talajviszonyoktól, a tengerszint feletti magasságtól, a szedéside-
jétől és a feldolgozás színvonalától, hogy csak a legfontosabbakat emeljem ki. Ezért, sokszor 
célszerű a gyógynövények, azaz a gyógynövényekben lévő hatóanyagok együtt alkalmazása. 

Ami persze hatalmas tudást és tapasz-
talatot igényel, hogy tudjuk, mikor, 
melyik gyógynövényt, melyikkel lehet 
együttesen használni. Főleg, ha nem 
is egy, hanem két-három vagy attól is 
több gyógynövényről van szó. 

Ebben persze nagy előnyt jelentett, ha 
szülőről – gyermekre tudott átszállni 
a tudás. De még jobban működött 
ez a szerzeteseknél, ahol szintén 
egymásnak adták át a tudást, ráadásul 
évszázadokon keresztül. (Ennek 
a kiadványban később lesz igazán 
jelentősége.)

2. A gyógynövényekben lévő rezgések (információk) segítségével, 
    a test energo – informatikai szintjére. 

A megfelelő energo – informatikai áramlásnak alapvető szerepe van életfolyamataink és 
egészségünk szempontjából. Összes életfolyamatunk az energia és az információk áramlása 
által működik. Környezetünkből minden pillanatban tömeges információ érkezik hozzánk, 
amelyeket szervezetünknek fel kell dolgoznia, értelmeznie, és megfelelően le kell reagál-
nia ahhoz, hogy fenn tudja tartani azt a dinamikus egyensúlyt, melyet homeosztázisnak is 
neveznek. Ha félreértünk egy információt, akkor akár nagy baj is lehet belőle (pl. egy mér-
get tápláléknak tekinteni, vagy a táplálékokat méregnek). Elektronikus civilizációnk egyik 
nagy átka, hogy kibillenti, szétzilálja és diszharmonikussá teszi az emberi szervezet finom és 
érzékeny energo – informatikai rendszerét és gyakorlatilag nincsen rá megoldás. Mesterséges 
világunk egyre több olyan betegséget termel ki, ami embertömegeket érint. A legismertebb 
ilyen betegségcsoport az autoimmun betegségek csoportja. Ezek közül is az allergiák keserítik 
meg már a nyugati népesség több mint egy ötödének életét, amikor is gyenge és nem veszé- 
lyes információra indokolatlanul extrém erős, akár életveszélyes válaszreakciót ad a szer-
vezet. Tehát informatikai rendszerünk szétcsúszása addig fajulhat, hogy gyakorlatilag saját 
magát is elpusztíthatja egy túlreagált jelentéktelen esemény hatására szervezetünk. A gyógy-
növényekben kimutatható egy úgynevezett homeopatikus tulajdonság, vagy másképpen in-
formáció, amit ki lehet belőlük vonni, és ezzel az információval az élő szervezetre erős hatást 
lehet kifejteni. A gyógynövényekben lévő természetes információk a természetes életre van-
nak hangolva, így segítenek visszahangolni és harmonizálni életrendszerünket, szervezetün-
ket. Rendszeres fogyasztásuk megelőzheti a szervezetünket működtető informatikai rendszer 
veszélyes szétesését. Az egyes gyógynövények a csak rájuk jellemző rezgéstartományukkal, 
mintegy ellensúlyozzák a szervezet megváltozott energo – informatikai rendszerét és így 
kiegyenlítik, támogatják és regenerálják a testet, azaz gyógyítanak.
Ezért hívják őket gyógynövényeknek (gyógyító növényeknek). 

3. Lelki folyamatok szintjén, az illó olajok segítségével

A növényekben lévő hatóanyagok hatásának harmadik szintjét, az erős lelki-pszichoszomatikus 
növényi befolyásokat a bennük lévő illóolajokon keresztül tudjuk értelmezni és alkalmazni. 

A hatásmechanizmus tudományos háttere még nem tisztázott, de azt már tudják a tudósok, hogy 
az ember orrában (egészen pontosan az orrsövényben) lévő mintegy fél milliméter nagyságú ún. 
vomeronazális-szerv jelentős szerepet játszik ebben a folya- 
matban. Ugyanis a vomeronazális-szerv jelentősége a 
feromon érzé- kelésében keresendő – vonzódás, félelem, 
harag érzése esetén. E szerv tehát – noha az orrhoz tar- 
tozik – nem szagokat, hanem jelmolekulákat dekódol, 
ily módon egy, még a szaglásnál is kifinomultabb, nonver-
bális kommunikációt folytat le, lehetővé téve ezzel teljes 
környezetünk, a körülöttünk lévő világ és az emberek 
lehető legtökéletesebb megismerését. Ráadásul a szerv, 
gyakorlatilag közvetlen kapcsolatban van az aggyal,
így az információáramlás és ezzel együtt a testi reak-
cióink hihetetlen gyorsan történnek. Ennek köszönhető, 
hogy az illóolajos kezelések annyira intenzívek
és hatásosak.
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Kolostori kertek - gyógyító szerzetesek

A gyógynövénykultúra európai elterjesztésében kiemelt szerepe volt a szerzeteseknek, akik 
a korabeli iratokban dokumentált ókori tudás megőrzésében és továbbadásában vállaltak 
elévülhetetlen szerepet. A szerzetesek mindennapjaihoz hozzátartozott a betegek gyógyítása is 
és az ehhez szükséges növényeket ők maguk termesztették. Már a legkorábbi, 800 tájáról szár-
mazó és egy bencés monostor ideális elrendezését bemutató tervrajzon is szerepel a gyógy-
füveskert (herbularius) elhelyezése. Ezt a hagyományt vitték  tovább a történelem folyamán 
a kolostor és monostor kertek is, ahol szintén nagy hangsúlyt helyeztek a gyógynövények 
termesztésére. 

A szerzetesi közösségek természetesen tágabb környezetük igényeire is figyelemmel lévén, 
a saját és vendégeik ellátásához felhasználható termények mellett a tevékenységük része-
ként folytatott orvoslás teljessé tételéhez – annak fejlődéséhez igazodva -, mind jelentősebb 
mértékben termesztettek illetve gyűjtöttek gyógynövényeket.

Kertekről írunk, azaz körülkerített helyekről, még pontosabban kolostori kertekről, melyeknek 
leginkább a kolostorépületek belső udvara, esetleg az épülethez közel eső kertrészek felelnek 
meg, ugyanakkor a növények termő és gyűjtőkörébe beletartoztak a kolostoroktól távolabbi
tájak is, melyeket fokozatosan művelésük alá vontak a közösségek. Ezek a kertművészeti em-
lékek számtalan esetben a tudatos és több évtizedes (évszázados) gondoskodásnak köszön-
hetően mára már arborétumokká fejlődtek. 

Édeni kertek

Az elmúlt 2000 év egyházi  kertjei a bibliában leírt Éden kertet kívánták megidézni, de a gondolat 
és a szándék még ennél is régebbi, hiszen már kr.e  4000 táján, Mezopotámiában is ismerték, 
miként azt az ilyen kertekre használt, óperzsa eredetű Paradicsom szó – jelentése: körülkerített 
hely-  is mutatja. A perzsa paloták udvaraiban megjelenő négyzet alaprajzú kertekre használt 
kifejezése egyben rejtett helyet is jelentett. 

Azóta is létező, el nem múló vágyként - kicsiben és nagyban - építgeti mindenki a saját „Éden kertjét”. 

Fontos eleme a szerzetesi életmód bemutatásának a gyógynövénykert, a gyógynövényház 
és a lepárlóépület, melyek segítségével a látogatók megismerhetik a növényeknek az emberi 
egészség visszaállítására illetve megőrzésére kifejtett áldásos hatásait. Míg az ágyások azt 
mutatják meg, hogy milyen gyógynövényeket termesztettek általában a középkori apátságokban.

A korai középkori kolostorainak kertjeiről kevés adatot ismerünk, létezésüket azonban a 
rendek előírásaihoz igazodó napirend – szabad ég alatt végzett munka, amire a kertművelés 
nagyon is ideális válasz volt -  igazolja, miként az a tény is, hogy saját ellátásukhoz a szerze-
tesek biztosan éltek a konyhakert biztosította termésekkel.

76
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Hétpecsétes titkok

A különböző történelmi korszakok változásokat hoztak a tudományos szemléletben is, 
akárcsak a Nagy Francia Forradalom idején. Előtte azonban a természettudományok, és 
benne az Alkímia, az Orvoslás és az Asztrológia még nem váltak el egymástól, és a ma már 
misztikusnak vélt tudás, az akkori ember életszemléletének mindennapos részét képezték. 
Ugyanakkor a középkor kémikusai hétpecsétes titokként őrizték tudásukat, és főként királyi 
udvarok, vagy magas főúri méltóságok szolgálatában álltak.

Antik kultúra felbecsülhetetlen értékei

A másik nagy tudásbázist a szerzetesrendek adták. A kódexmásolók mentették meg az 
antik kultúra töredékeiben is felbecsülhetetlen értékű alkotásait, a csillagászat, matematika, 
geometria, orvoslás, filozófia, ókori alapműveit. Azonban a derék egyházfiak nem csak hitbéli 
kérdésekkel foglakoztak, hanem különböző tudományterületekre szakosodtak. Voltak kife-
jezetten a gyógyítás szolgálatába szegődött rendek is, mint pl. az ispotályosok. A szerzetesek 
így nem csak széleskörű elméleti tudással rendelkeztek, hanem mint a kor emberei, együtt 
éltek a természettel, és szerves egységben gondolkodtak az őket körülvevő világról. 

Saját koruk természetgyógyászai voltak, jól ismerték a gyógynövényeket és azok gyógyhatásait 
/még nem voltak szintetikusan előállított gyógyszerek ekkor!/. És ennek a tudásnak a birto- 
kában és modern szófordulattal élve, holisztikus gondolkodásuknak köszönhetően, minden 
nehézség nélkül készítettek széles hatás mechanizmussal rendelkező párlatokat, eszenciákat, 
tinktúrákat, és ezekkel gyógyítottak. Számukra nem volt kérdés test és lélek egysége, és az 
sem, hogy a dolgoknak lelke van! Ahogy a virágoknak és a gyógynövényeknek is.

Miért pont a St-Antoine monostorban 
született meg az ősi elixir? 

A rómaiak hite szerint a genius loci egy 
bizonyos helyen uralkodó, onnan kisugárzó 
szellem, valamely ház, vidék védőszelleme. 
Ilyen kisugárzó szellemiségű hely volt a 
St-Antoine monostor és az évszázadok
alatt körülötte kialakult „alkotói közösség”, 
a hozzátartozó szerzetesrend is.

Itt készítettek I. Ferenc francia király 
felkérésére az 1500-as évek elején a szer- 
zetesek egy különlegesen hatékony 
Gyógynövény Elixírt, amellyel a korabeli 
háborúk harctéri sérüléseit, a muskéták 
(korbeli puska) okozta lőtt és szúrt sebeket, 
zúzódásokat, a lábbelik okozta bőrbajokat, 
lábsérüléseket és más testi fájdalmakat 
gyógyították. 

Ez a sokrétű, nagy hatásfokú Gyógynö- 
vény Elixír, nemcsak a több tucat külön-
böző gyógynövény áldásos hatását foglalta magában, hanem a „Virágok Lelkét” is.  És ez az 
életerőnek oly sikeres koncentrátuma, ennek a „lelki” plusznak köszönhetően emelkedett ki 
a korszak többi hasonló készítményei közül. 

A „szerencsének” köszönhetően, évszázadok elteltével újra az emberek rendelkezésére áll
az eredeti receptúra felhasználásával Svájcban, a Canton Jurában készülő ősi Gyógynövény 
Elixír, hirdetve a test, a lélek és a szellem egységét.
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ÉS MOST JÖJJÖN A PÁRATLAN ARQUEBUSADE FELFEDEZÉSE

Az Arquebusade története...
Ahogy minden kezdődött.... 

I. Ferenc király megbízására

A legenda szerint I. Ferenc francia király az 1500-as évek ele-
jén utasítást adott a szerzeteseknek, hogy készítsenek egy 
hatékony gyógynövény kivonatot katonáknak a középkor 
végétől használt ARQUEBUSE puska (nehézpuska, muskéta) 
által okozott lőtt sebekre, múlni nem akaró bőrbajokra, a 
harcok folyamán szerzett testi fájdalmakra. Több szerzetes- 
rend is nekilátott a király által kiadott feladatnak, hogy 
kifejlesszék azt a növényi kivonatot, amivel sikeresen kezel-
hették a lőtt sebeket, a bőrfertőzéseket, a harcok folyamán 
keletkezett más bőrsérüléseket és testi sérülésekből eredő fájdalmakat. 

Ezek közül a legsikeresebbet feltehetően a franciaországi St-Antoin monostorban készítették, 
amely rendkívül hatásosnak bizonyult! 

Az 1500-as években élt szerzetesek a gyógynövény elixírjüket a középkori puskalövés (coup 
d’ARQUEBUSE) gyógyításáról nevezték el! Így lett az elixír neve EAU D’ARQUEBUSADE 
(Eredeti neve franciául: EAU VULNÉRAIRE D’ARQUEBUSADE. Magyarul: AZ ARQUEBUSE 
PUSKALÖVÉS SEBFORRASZTÓ VIZE!)

                                     Ezt az Arquebusade Vízet tekinthetjük A VALÓDI ARQUEBUSADE VÍZNEK! 
(Franciául: LA VÉRITABLE EAU D’ARQUEBUSADE) Ez volt az az 
Arquebusade Víz, amit a Francia Seregek is használthattak 
a XVI század óta!

A St Antal monostorban élt szerzetesek csodálatos Valódi 
Arquebusade Vízét az 1600-as évek közepén Nicolas Lemery 
ismertette meg az utókorral! Nicolas Lemery orvos, kémikus 
és XIV Lajos napkirály patikusa volt. A XVII. század tudományos 
életének nagy szellemi egyénisége volt! 1699-ben kinevezték 
a királyi tudományos akadémia tagjának! (1645 november 17-én 
született és 1715 június 18-án halt meg Párizsban).

1790-től két lausanne-i patikus, Fabre és Bouet urak voltak azok, 
akik tovább folytatták az Arquebusade Víz gyártását az 1600-as 
években leírt Valódi Arquebusade Víz receptet felhasználva!  

(Megjegyezés:Az évszázadok során két féle összetételű Arquebusade Vízről 
maradtak fenn feljegyzések, írásos dokumentumok, levelezések, számlák, recept! 
Az egyik Arquebusade Vízet az 1500-as évek elejétől az 1790-es évekig 
készíthették! 
A másik Arquebusade Vízről 1790-től vannak írásos dokumentumok, korabeli 
levelezések, eredeti lúdtollal írt számlák!
Ma, Svájcban a történelemhez hűen kétféle összetétellel készíti 
egy svájci cég az Igazi Arquebusade Vizeket!)

Az eredeti fennmaradt recepten kívül, erről az időszakról más hivatalos feljegyzés, dokumen-
tum a gyártásra és forgalmazásra vonatkozóan jelen pillanatig nem található. Ez a helyzet 
1790-től megváltozott, amikor is két lausanne-i patikus Fabre & Bouet urak gyártani és for- 
galmazni kezdték egész Európában a Nehézpuskások Elixírjét. Ezt sok archív dokumentum is igazolja!

Francia országból Svájcba

A zavargó és vallásos középkori franciaországban szabályosan üldözték a szerzeteseket és 
követőiket. Nagyon sok szerzetes testvériség volt ekkor menekülőben. Ezekben az időkben két 
szerzetes Svájcba menekült, ahol folytathatták munkájukat. A francia szerzetesek Arquebusade  
Vizének receptje így került Svájcba, ahol tovább kutatták az Alpesi gyógynövények különböző 
gyógyhatásait, és tovább folytatták a lakosság ápolását. 

Archív dokumentumok szerint az 1600-as évek derekán leírt receptben található összetételt és 
gyártási leírást használhatta fel az 1790-es évektől a két svájci patikus Fabre & Bouet urak az 
Arquebusade Elixírjük előállításához!

A Fabre & Bouet urak által gyártott Arquebusade Elixír (Nehézpuskások Gyógynövény Elixírje)
hatékonysága egész Európában ismert volt és nagy hírnévnek örvendett. Tehát egyértelműen 
megállapítható, hogy az 1790-es években működő svájci Fabre & Bouet kereskedő ház tekinthető az 
Arquebusade Gyógynövény Elixír első hivatalos gyártójának, mivel ellenőrizhető hivatalos írásos 
dokumentációk, 1791, 1792-ben kelt számlák, levelezések csak tőlük maradtak fenn. 

Ma az Igazi Arquebusade Elixíreket egy svájci vállalat gyártja az 1600-as években leírt
EREDETI RECEPT alapján, amelyeket az 1500-as években a francia szerzetesek is készítettek!  

Az Arquebusade Elixír igaz története ma is tovább él, mert ez a svájci vállalat folytatja az 1500-as 
években élt szerzetesek Valódi Arquebusade Vizének gyártását, amit az 1790-es években a Fabre 
és Bouet urak tovább folytattak. De nem csak a Valódi Arquebusade Víz gyártását folytatják, de 

ennek az igaz történetnek a varázsát is át szeretnék adni Önnek, ami nem más, mint az emberek 
szeretete, a lehetőségek szerinti segítés, a múlt értékeinek tisztelete, az ősi hagyományok, kultúra 

és tudás tovább örökítése! 

A gyógynövény Elixír jótékony hatásainak híre gyorsan eljutott a lakossághoz is! Ettől kezdve 
a civil emberek is használni kezdték bőrbajaik és testi bajaik ápolására és igazi házi patikaként 
őrizték szekrényeikben, ami baj esetén azonnal kéznél volt! 

A XVI. századtól az Arquebusade Elixírt 
a francia seregek is használták!

St-Antoin monostor
Franciaországban,

ahol először készítet-
ték el az Arquebusade-

Gyógynövény Elixírt

XIV. Lajos Napkirály
udvarában is használták
a Arquebusade Gyógy-

növény Elixírt

Lúdtollal írt számlák
az Arquebusade 

Elixirről! 1791-ből és 
1792-ből a Fabre & Bouet 

kereskedő háztól

Egy Lausanne termék 
exportálása a XVIII

századi Angliába! Arquebu-
sade Elixír a Fabre

& Bouet kereskedő
ház minta terméke

Egy publikáció az
1900-as évekből 

 75 gyógynövényből 
készült Arquebusade
Gyógynövény Elixirről
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Ősi dokumentumok, levelezések, korabeli felhasználási módok, 
eredeti Gógynövény Elixír számlák, melyek fennmaradtak az 
utókor számára:

 
Használati útmutató és régi felhasználási módok az 1900-as évekből francia nyelvről magyar 
nyelvre fordítva, amelyben a korabeli külső és belső felhasználási módokat és javaslatokat 
olvashatja! 

Az alábbi fordításban egy 1900-as évekből fennmaradt dokumentumból
olvashatnak korabeli felhasználási módokat, amelyek leírják, hogy a  Gyógy-
növény Elixírt milyen bőrbajokra és testi bajokra alkalmazhatták. 

12 13

Külső használat (Testápolás)

A Gyógynövény Elixír radikálisan hat a zúzódásokra, horzsolásokra, sérülésekre, vágásokra. 
Megtisztítja a sebeket, a fekélyeket és felgyorsítja a hámosodást. Elegendő, ha a Gyógynövény 
Elixírrel  átitatott és bevizesített gézt a fájdalmas felületre helyezünk. Kiváló égési sérülésekre.

Bedörzsöléssel kisgyermekeknél csökkenti a lázat, idős és legyengült beteg emberek állapotát 
jelentősen javítja. Rendkívül hatékony vese-, és reumás fájdalmak esetében, nyak merevségnél, 
remegésnél, bénulásnál és mindenféle viszkető betegségnél, stb.

A bedörzsölést kézzel kell végezni egészen addig, míg a bedörzsölt felület teljesen meg nem 
szárad (fiatal gyermekek esetében egy kis víz hozzáadása szükséges).

Különösen hatásos rándulások, ficamok esetén. Ilyenkor borogatásként használandó.
Friss vízzel keverve csökkenti a szemek duzzadtságát és javítja a látást.
Csökkenti a fog, valamint a fejfájást. Ebben az esetben egy átitatott tampont helyezünk
a fülbe, és borogatást teszünk a halántékra valamint a fül mögé.

A tisztálkodáshoz ez a legkiválóbb folyadék. Tisztán vagy vízzel hígítva különösen hatékony. 
Ha lefekvés előtt az arcot gyengéden bemasszírozzuk vele, javítjuk az arcszínt, meggátolja
a ráncok, a szeplők kialakulást, puhává és simává teszi az arcbőrt.

A lábdagadásra hajlamos egyéneknél különösen hatásos a lábak reggeli és esti bemasszírozása. 
Enyhén melegített állapotban bedörzsöléssel vagy borogatással jelentős eredményeket 
érhetünk el fagyás esetén.  Vízzel hígítva csökkenti a hajhullást és eltünteti a korpát.

Nagyon hatásos a darázs, illetve más rovarok csípése ellen, szinte azonnal megszünteti
a fájdalmat és a duzzadást. 

GYÓGYÍTJA a napszúrás okozta égési sérüléseket.

 A fentiekben az 1900-as években megjelent dokumentum magyar nyelvű fordításából
a külsőleges felhasználási módokat és javaslatokat olvashatták! 

A hamísítási probléma ma is aktuális, mivel vannak gyártó és forgalmazó, akik teljesen 
bizonytalan összetételű és semmilyen történelmi múlttal és ősi recepttel nem rendelkező 

Arquebusade Gyógynövény Elixíreket forgalmaznak!
 

Erre a problémára részletesen kifogok térni a könyvemben és befogom mutatni a piacon 
található Arquebusade Gyógynövény Elixíreket és azok gyártóit és forgalmazóit. Továbbá a 

birtokomba került adatok alapján objektíven tájékoztatom az olvasóimat, hogy mire figyeljenek oda
ha az eredeti Arquebusade Elixírhez kívánnak hozzájutni!

Ó
vakodjon a ham

isítványoktól! 
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Lúdtollal írt eredeti számla 1791-ből, 
az Arquebusade Gyógynövény Elixírről!

A Gyógynövény Elixírt forgalmazó kereskedőház levelezése
egy Yverdoni ügyfelével, Mandrot & Társával 1791-ből!

Exclusíve, eredeti

dokumentum

Exclusíve, eredeti

dokumentum

AZ Ősi Gyógynövény Elixír exportálása
a XVIII. századi Angliába!

Exclusíve, eredetidokumentum

London kikötőibe gyakran érkezett a faládákba és viaszosvászonba csomagolt Nehézpuskások Vize.

A teljes levelezés
angol, német, francia

és magyar nyelven letölthető 
a www.landgraf-arnold-

naturopathe.com oldalról.
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Különböző Magazinokban száz számra megjelent
tapasztalatok az Ősi Elixírről! 

Az Arquebusade Elixírt Európában, Amerikában, Ausztráliában, 
Japánban és szerte a világban több tízezren testápoló

gyógynövény vízként használják bőrük helyreállítására,
az arcuk és testük ápolására!

Aki megismeri, megszereti!
Az ősi Elixírt már a XVIII. 
században és azt megelőzően is 
számos bámulatos tulajdonsága 
miatt magasztalták.

Az Elixír ismét használatba került 
Európában és más kontinenseken! 

Engem, személy szerint, mint 
természetgyógyászt, nagy 
örömmel tölt el  hogy számtalan 
egészséggel foglalkozó 
folyóirat, biomagazin, női 
újságok írnak szívesen az ősi 
Elixírről , annak történetéről ,  
jótékony hatásairól, és segítenek 
közkinccsé tenni ezt a valóban 
különleges, évszázadok óta 
ismert gyógynövény kivonatot.

500 éve minden nap jót tesz!

természetgyógyászat

36

Több mint két éve használja családom és én az Arsadot.

Sok embernek ajánlottam, ôk is mind pozitív dolgokat tud-

nak mondani errôl a csodálatos termékrôl. Sok-sok eset-

tanulmányt tudnék leírni, de most egyet ragadok ki az ese-

tekbôl. Tavaly unokabátyám látogatott meg otthonomban.

Rögtön észrevettem, hogy a lába be van kötve. Elmesél-

te, hogy két hónappal ezelôtt a busz lépcsôjébe beütötte

a lábát és azóta egyszerûen nem gyógyul a seb. Sôt egy-

re csúnyább (unokabátyám cukorbeteg.) Orvosnál is volt

vele, írtak rá különféle kenôcsöket, semmi nem hasz-

nált. Rögtön elôvettem az én kis csodaszeremet, az Arsad-

ot (Mert ez igenis csodaszer.) Megkérdeztem tôle, hogy

befújhatom-e a sebét. Az arcán láttam a félelmet, hogy úr

isten mivel akarom én azt a nyílt sebet kezelni, de végül

is bízva bennem, megengedte, hogy befújjam a számom-

ra is csúnya, nyílt levedzô sebet. Most jön a csoda, mert

az akkor még számomra is csoda volt. Azt mondtam ne-

ki, hogy ezt azért még egy pár napig kezelni kellene. Egy

pár nap múlva felhívott és boldogan újságolta, hogy a se-

be, ami két hónapig nem gyógyult, most ettôl az egyetlen

kezeléstôl szépen hegesedésnek indult. Azóta ô és a csa-

ládja használja, bárhova mennek, magukkal viszik. Kül-

sôleg és belsôleg használjuk ezt a szó szoros értelmében

vett csodaszert, amit az ôseink hagytak ránk. M. Já-

nosné, Százhalombatta

Közel 3 hónapja kislányom egy kiránduláson elesett és

az ágyék vonalánál egy közel 5 centiméteres seb ke-

letkezett, melyet össze kellett varrni. Egy barátnôm ja-

vaslatára kezdtük Arsad-dal fújni, naponta többször

is, és meglepetésünkre a seb felülete igen hamar na-

gyon szépen begyógyult. Ezen felbuzdulva kezdtük

használni a vizet a férjem lábkörmén keletkezett gom-

bás fertôzésére. Szemmel látható javulást észleltünk.

Nem igazán hiszünk a csodaszerekben, de miután több

esetben bevált, tényleg meggyôzött minket és rendsze-

resen használjuk. J. Szilvia, Budapest

Kisfiam szájában egy vírusos fertôzés miatt, a kiszára-

dás határán afta jellegû kiütések jelentek meg. Befújtuk

az Arsad-dal és fél nap alatt elmúlt. Ezen felbuzdulva én

is rendszeresen fújom vele a számban néha elôforduló

herpeszes, aftás kiütéseket és bámula-

tosan rövid idô alatt elmúlnak. Uszodá-

ban kapott gombás fertôzésre is alkal-

maztuk és jót tett. Mivel hallottam,

hogy az arcbôrnek is hasznos, néha

napközben csak úgy magamra fújom.

Kellemes, jó érzés, felfrissül tôle a bô-

röm, jobb lett az állaga is, de a továb-

bi hatásairól majd késôbb tudok be-

számolni. K. Tünde, Szentendre

Már több ismerôsöm is mesélt errôl a vízrôl, így na-

gyon lelkesen vártam, hogy kipróbálhassam. Eredetileg

az arcomra akartam fújni, mert kíváncsi voltam a be-

harangozott jótékony hatásaira. Aztán, mondjuk így, bel-

sô sugallatra kipróbáltam a szénanátha eredetû aller-

giám miatti szemviszketésemre és a viszketéstôl kiala-

kult szem alatti duzzanataimra is. Teljesen meglepôd-

tem az eredményen. Elôször kicsit csípett, de megéri

az apró kellemetlenséget, mert a viszketés és a duzza-

nat is eltûntek. Ahogy kezdôdik a viszketés, már hasz-

nálom is. Mellesleg pedig a bôrön megjelenô pattanások-

ra is kiváló és mivel rendszeresen fújom vele az arcomat

reggelente, elmondhatom, hogy arcbôröm állaga is ha-

tározottan jobb, rugalmasabb lett. P. Rita, Budapest

2005. november elejétôl egy kialakuló szemhéjgyulla-

dást (árpát) sikerült 3 hónap alatt lelohasztani orvosi ke-

zelés nélkül. A módszer: reggel és este befújtam a szem-

héjamat Arsad-dal és Bioptron lámpával megvilágítottam

kb. 4–5 percig, amíg a szemhéj bôre beszívta. A huzat és

megfázás miatti torokfájást és az ezzel együtt járó kelle-

metlenségeket tudtam megszüntetni a reggel éhgyomor-

ra, illetve este lefekvés elôtt lenyelt 1-1 teáskanál vízzel.

Kolléganôm ekcémás kiütéseit, foltjait sikerült enyhíteni,

illetve megszüntetni kézfején, alkaron, nyakon és vál-

lon, úgy, hogy reggel, este és minden kézmosás után be-

fújta a kritikus felületeket. Egy rokon leánynál egy vele

született felkari bôrelváltozást sikerült – egyelôre részben

– visszafejleszteni a tisztálkodás utáni befújással. Na-

gyon bevált mindannyiunknál. K. Miklós, Budapest

Ôk már megtapasztalták 
a természet csodáját
A szerkesztôségünkbe érkezô személyes tapasztalatok közül

szeretnénk néhányat megosztani az olvasókkal.
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Anyósom ajánlotta figyelmembe az Arsad vizet, melyet
többek között nagyon eredményesen fújunk szúnyog- és
más rovarcsípésekre is. Családunkban többen is na-
gyon érzékenyek ezekre a csípésekre, de szerencsére
ennek segítségével a korábban csúnyán kipirosodó, el-
fertôzôdô csípések sokkal könnyebben helyrejönnek,
viszketés nélkül elmúlnak. P. Edit, BudapestNálunk az utazásoknak is nélkülözhetetlen tartozéka az

Arsad. Praktikus szer a házi patikánkban, és a kozme-
tikumok között egyaránt. Mivel nekem nagyon bevált
bôrápolásnál, tisztításnál is, javaslatomra a férjem is
rendszeresen használja borotválkozás utáni arcápolás-
nál és nagyon elégedett vele. Javasoljuk mindenkinek ki-
próbálásra! N. Dóra, Szentendre

A természet  ôsi elixírjeA SZERKESZTÔSÉGÜNKBE ÉRKEZÔ SZEMÉLYES 
TAPASZTALATOK KÖZÜL SZERETNÉNK NÉHÁNYAT 

MEGOSZTANI AZ OLVASÓKKAL.
Már közel egy éve használom az Arsad vizet. Nagyon
hasznos arctisztításra, érzékeny bôröm fertôtlenítésére,
a pattanások rövid idôn belüli eltüntetésére. Egyéb-
ként is hajlamos az arcbôröm kipirosodásra, nem tole-
rálja jól a hagyományos kozmetikai szereket sem, de így
már nem kell emiatt aggódnom. Már egy éjszaka alatt
csodálatos hatást fejt ki a víz. És a bôröm is érezhetôen
megújult tôle. K. Éva, Szolnok

Sebek felületi kezelésére, sebgyógyulások felgyorsításá-
ra használjuk rendszeresen az Arsad vizet. Mióta mû-
téti sebem kezelésénél nagyon pozitív eredményeket
tapasztaltunk vele kapcsolatban, bátran használjuk
sebkezeléseknél, kisebb horzsolásoknál, bôrsérüléseknél.
A kislányom már automatikusan indul érte, ha véletle-
nül bármi ilyenfajta baleset történik a családban. Örü-
lök, hogy egy ilyen természetes megoldást találtunk.
H. Adrienn, Budapest
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Barátnôm már régóta lelkesen használja az Arsad vi-

zet, sokat mesélt már jótékony hatásairól. Egyik leg-

nagyobb problémája gyermekkora óta a herpesz ki-

ütés, mely elsôsorban a száján jelentkezik meglehetô-

sen gyakran. Azt tapasztalta, hogy ha a herpeszt még

a növekedésekor idôben befújja Arsad-dal, az nem

jön elô, visszahúzódik. Mikor kislányom nemi szervé-

nek külsô részén herpesz jellegû apró, piros, szinte

egybefüggô kiütések jelentkeztek, barátnôm tapaszta-

latain felbuzdulva én is kipróbáltam rajta a vizet és egy

nap alatt elmúltak a kiütések. A nyálkahártyát néhány

pillanatig kissé csípi ugyan a folyadék, de a hatás ér-

dekében megéri a kis kellemetlenséget. Azóta már

több ismerôsöm is elégedetten használja herpesz fer-

tôzés esetén.  R. Erzsébet, Budapest

A homlokom és a hajas fejbôr találkozásánál viszketô,

vöröses színû foltot kezeltem Arsaddal. A bôrgyógyász

seborrhea-ként diagnosztizálta a foltot és biztosított ró-

la, hogy végleges megoldást nem tud javasolni, a tüne-

tek kezelésére tud felírni bizonyos erre való szereket.

Hallottam, hogy az Arsad különbözô bôrproblémákra is

javasolt, így inkább ezt próbáltam ki elôször. Néhány na-

pos, napi többszöri használat után a folt eltûnt, a rajta

lévô bôr lehámlott, a viszketés megszûnt. Mivel nagyon

jó, frissítô, kellemes érzés volt a bôrömnek is, amikor be-

fújtam, az egész arcomat elkezdtem reggelente beperme-

tezni vele. Egyértelmûen azt tapasztalom, hogy a bôröm

Ôk már megtapasztalták 
a természet csodáját
A SZERKESZTÔSÉGÜNKBE ÉRKEZÔ SZEMÉLYES 

TAPASZTALATOK KÖZÜL SZERETNÉNK NÉHÁNYAT 

MEGOSZTANI AZ OLVASÓKKAL.

tisztább, jobb állagú lett és az apró pattanások, bôrprob-

lémák egyáltalán nem jönnek elô. F. Erika, Budapest

Végre megtaláltam azt a szert, mely tökéletesen gyógyít-

ja és regenerálja az orrfújás miatti kipirosodott, kisebe-

sedett bôrt. Korábban sokat szenvedtem én is, családtag-

jaim is ettôl a problémától, mely a téli idôszakban még

gyakrabban jelentkezett. Apósom a felkarján megéget-

te magát és nagyon felhólyagosodott, kisebesedett a bô-

re. Arsaddal kezelte ô is és nagyon hamar begyógyult a

sérülése, a felülete meglepôen szépen helyreállt. Örülünk,

hogy mindig kéznél van. V. Éva, Eger

Kozmetikusként a munkám során ma már rendszeresen

használom az Arsad-vizet.  Szôrtelenítés, gyantázás,

bôrtisztítások, kezelések után kiváló bôrnyugtató, fer-

tôtlenítô hatást tapasztalok a használata révén. Érzéke-

nyebb, pirosodásra hajlamos bôrû vendégeim is nagyon

dicsérik, mert így nem jelentkeznek náluk a korábban

jellemzô kellemetlen tünetek. N. Judit, Budapest

Kerti munka közben egy rózsatövis felsértette a lábamat,

a seb begyulladt, elfertôzôdött és nagyon fájt is. Mivel fér-

jem korábbi hasi mûtéti sebét Arsad-dal kezeltük és na-

gyon gyorsan, szépen begyógyult, én is kipróbáltam.

Valóban nagyon hatékony szer, néhány napon belül na-

gyon szépen gyógyult a sebem és elmúlt a gyulladás is.

T. Ferencné, Kecskemét
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Az Arquebusade Gyógynövény Elixírjének
legendája nagyszülőkről unokákra száll!

A média MA is gyakran ír az Arquebusade Elixírről!

Hogy miért? Mert évszádakon keresztül jót tett az emberekkel, 
ezért tovább örökítették és soha nem merült feledésbe!

Egy cikk a francia
Plantes & Sante

magazinból!
Az Ösi Elixírtkezdetben 24 gyógynövényből, később 75 gyógynövénybőlis készítették!

A Gyógynövény Elixírrel a katonák nem csak az arcon, testen múlni nem akaró bőrbajokat,
a rettenetes lőtt és szúrt sebeket, meglévő harci sebeiket, felfekvéseket és a sérült bőrüket 

ápolták, hanem a harcok során kialakult testi fájdalmaikat is!

Például a fájós lábukat, hátukat, nyakukat, izomfájdalmaikat, zúzódásaikat, fi camokat, 
ízületi fájdalmaikat, fejbőrbajaikat, lábbeli által okozott lábfájdalmaikat!

 
Sőt a szájban levő fertőzésekre, torokfájásra, fogínysorvadásra, egyéb íny problémára
és fogfájásukra is használták. Pókok, egyéb rovarok és növények csípése ellen is

eredményesen alkalmazták! 

Az Arquebusade Elixírt a XVI. századtól a nehézpuskás
(muskétások) katonák használták először a háborúkban!



Amennyiben Ön is szeretné megismerni az eredeti  
gyógynövény elixírt, akkor engedje meg, hogy segítsek! 
Kutatómunkám eredményeként sok információhoz jutottam az Arquebusade gyártókról 
és forgalmazókról, amelyek főleg Svájcban vannak! Ami talán a legmeglepőbb, hogy 
ezek közül mindössze egyetlen gyártót találtam, akinek a múltjában és a jelenében sem 
találtam kifogást és számomra hitelesnek bizonyult! Vizsgálódásaim nem jelentenek 100% -os 
bizonyosságot, de nagy valószínűséggel megfelelnek a valóságnak.

Ebben a fejezetben megosztom Önökkel a vizsgálódásaim eredményét és felhívnám a 
figyelmét megtévesztésekre, csúsztatásokra, csalásokra, rossz multú forgalmazóra és 
néhány fontos dologra, amit érdemes szem elött tartani, mielött ehhez a csodálatos
eredeti ősi Gyógynövény Elixírt szeretné megismerni!

VIGYÁZZON A HAMISÍTVÁNYOKKAL, A MEGTÉVESZTŐ ÁLLÍTÁSOKKAL 
ÉS TISZTESSÉGTELEN FORGALMAZÓKKAL!

Vizsgálódásaim alapján megállapítható, hogy több Arquebusade márka található az 
európai és a svájci piacon! Márka megjelőlés nélkül írom:  a svájci és francia piacon 
például található egy 19 vagy 20 gyógynövényből készített Gyógynövény Elixír! 
Ezt a 20 féle gyógynövényből készített Svájcban gyártott Elixírt  jó néhány svájci és 
francia forgalmazó 75 gyógynövényesként forgalmazza, és a weblapjaikon 75 gyógy-
növényesnek tüntetnek fel! 

Ennél a svájci  forgalmazónál további problémákat is felfedeztem.  
 
1. Információim és kutatásaim szerint 20 gyógynövényből készült ősi Arquebusade 
recept nem ismert a mai napig és hozzá kapcsolható ősi dokumentumok sem!  
2. Ez a svájci forgalmazó korábban Arquebusade Elixír gyártó volt! Az Arquebusade 
Elixírjét 20 egynéhány gyógynövényből készítette, de a forgalmazóinak már akkor is 75 
gyógynövényből készült terméknek állított be...

Ezen kívül is található néhány bizonytalan összetételű és semmilyen történelmi múlttal
és ősi recepttel nem rendelkező Arquebusade Víznek nevezett folyadék. 

Vizsgálódásaim alapján az eredeti recept a svájci canton Jurába került!  
Ez a svájci cég a gyártási titkon kívül szinte minden tájékoztatást megad a vevőknek! 
Nem titkol el információkat és nem használ tisztességtelen eszközöket, amelyek alkalmasak 
lennének a vevők megtévesztésére. 

Röviden összefoglalva a lényeget, legyen ÓVATOS és tájékozódjon, 
amikor ehhez az ősi elixírhez szeretne hozzájutni!
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Mire használták az elmúlt évszázadok során
szerte Európában ezt a Gyógynövény Elixírt?

> Bőrproblémák:
Régóta múlni nem akaró sebek     Felfekvés    Rosacea    Psoriasis (pikkelysömör)     Ekzema 
Viszketés     Orbánc (erysipelas)     Akne     Égés és forrázás       Seborrheás bőrgyulladás (vissza-
térő, hajasfejbőrön, arcon, erős nedvedző gyulladással is jár)      Herpesz Vasculitis (érfali 
gyulladás különböző kóroki tényezők okán)      Súlyos dyshidrosis (tenyéri-talpi nagy bullák) 
Bőrirritációk     Arcon és kézfejen megjelenő barna foltok

> Izomfájások és testrész fájdalmak:
Reumatikus izomfájdalmak    Nyak, hát és derék fájások    Fájos combok és vádli    Lábdagadás 
Fájdalmas aranyér    Lábon kinövő fájdalmas bütykök    Talpon befelé növő szemölcsök

> Szájban lévő problémák:
Szájban lévő sebekre    Fogfájás    Afta    Fogíny kidörzsölődés    Torokfájás

> Hosszú utazásoknál:
Napégés    Rovar-, és növény csípések    Elesésekből származó balesetek
(horzsolások és ütődések)    Zúzódások és fi camok    Fagyás    Vágások

> Fejbőr problémák:
Hajhullás    Korpásodás    Fejbőr viszketegség

> TEST HIGIÉNIA ÉS SZÁJÁPOLÁS:
Erről egy külön fejezetben fogok írni! 

Hogyan használták évszázadokon keresztül
a katonák és a civil emberek az Elixírt?

Felhasználási javaslatok ősi dokumentumok és leírások alapján

Sebekre: kíméletesen először csak a seb szélét fújták be naponta többször. Sokszor erősen 
csípet, ezért kezdetben 2:1 arányban vízzel hígították. Ezt követően egyre nagyobb sebes 
felületet ápoltak és a sebet hagyták mindig szellőzni, nem köttéték be az Eixír használatánál. 

Rosacea: naponta többszőr fújták a problémás bőrfelületet, akár 8 – 10 szer is, majd hagyták   
felszívódni.

Psoriasis (pikkelysömör): naponta többször (6 – 8 szor is) fújták a problémás bőrfelületet,
 majd hagyták felszívódni.

Viszketés: naponta többször (6 – 8 szor is) fújták a problémás bőrfelületet, majd hagyták 
felszívódni.

Orbánc (erysipelas): naponta többször (8 – 10 szor is) fújták a problémás bőrfelületet,
 majd enyhén a bőrbe símogatták.

Akne: naponta többször (6 – 8 szor is) fújták a problémás bőrfelületet, majd enyhén a bőrbe
 símogatták majd hagyták felszívódni.

Égés és forrázás: azonnal befújták a megsérült bőrfelületet, majd naponta 6 – 8 szor
 megismételték.

Seborrheás bőrgyulladás (visszatérő, hajasfejbőrön, arcon, erős nedvedző
gyuladással is járt): naponta többször (6 – 8 szor is) fújták a problémás bőrfelületet, majd 
hagyták felszívódni miközben enyhén a bőrbe símogatták.

Herpesz: naponta többször (6 – 8 szor is) fújták a problémás bőrfelületet, majd hagyták 
felszívódni.

Vasculitis (érfali gyulladás különböző kóroki tényezők okán): naponta többször (6 – 8 
szor is) fújták a problémás bőrt, majd hagyták felszívódni miközben enyhén a bőrbe símogatták.
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A Gyógynövény Elixír nagy hatékonyságát és széles
felhasználási lehetőségét 3 tényezőnek köszönhette!

Az első tényező:   a gyógynövények adagolása, melyek többsége erős gyulladás 
csökkentő, fájdalom csillapító, vérzés csillapító, érösszehúzó, bőr regeneráló
és antiaging hatásokkal rendelkeztek! 

A második tényező:   a szerzetesek életükben szerzett
kifi nomult tudása. (Erről bővebben a 28. oldalon)

A harmadik tényező:  különleges ősi gyártási eljárás! 



Fájdalmas aranyér: többször egymás után közvetlenül a fájdalmas aranyérre fújták naponta 
6 - 8 szor, majd hagyták felszívódni.

Lábon kinövő fájdalmas bütykök: közvetlenül a fájdalmas részre fújták többször egymás 
után naponta 6 – 8 szor, majd enyhén belesímogatták. 

Napégés: közvetlenül a fájdalmas bőrfelületre fújták naponta 6 – 8 szor, majd hagyták 
felszívódni, amíg a fájdalomérzet meg nem szűnt.
 
Rovar-, és növény csípések: közvetlen a csípések után fújták rögtön a bőrre,
majd ezt ismételték meg naponta többször. 

Zúzódások, duzzanatok és ficamok: közvetlen a sérülés után fújták rögtön a fájdalmas 
testrészre, majd ezt ismételték meg naponta többször. Esténként is borogatták egy kendővel,
amit átitattak Gyógynövény Elixírrel.

Fagyás: többször egymás után közvetlenül a fagyott testrészre fújták és addig dörzsölték, 
amíg felgyorsult a vérkeringés.

Vágások: többször egymás után fújták közvetlenül a megsérült testrészre, majd ismételték 
naponta 6 – 8 szor.

Bőrfoltokra, barna foltokra: a Gyógynövény Elixírrel átitatott vattával naponta 6 - 8-szor 
kezelték.

Bőrirritációkra: a problémás bőrfelületet fújták, és gyengéden belemasszírozták, naponta
 többször.

Fejbőrproblémákra: közvetlen a fejbőrre fújták, majd jól belemasszírozták a szert naponta 
4 - 5 -szőr.

Hajhullásra, és korpásodásra: közvetlen a fejbőrre fújták (nem a hajra), és erősen bele-
masszírozták néhány percen keresztül, amíg a fejbőr ki nem pirosodott.

Izomfájdalmakra: közvetlenől a fájos izmokra fújták, majd erősen bemasszírozták az izmba, 
majd ezt ismételték meg párszor 15–20 percen belül.

Nyakmerevségnél: közvetlenől a nyakra fújták, majd jól belemasszírozták a nyakizomba, 
amíg a fájdalom meg nem szűnt, ezt többször megismételték.

Általános felfrissülésre, jó közérzethez: közvetlenül az arcra fújták, majd gyengéden bele-
masszírozták a gyógynövény elixírt. A frissítő hatás azonnali volt!

Antibakteriális hatás: láb, hónalj, intim testrészek frissen és tisztán tartása tisztálkodás
után (teljes szagmentesítés) : a kívánt testrészt fújták be naponta 2 - 3 szor, majd 
gyengéden bemasszírozták, így egész nap folyamán szagmentessé tették magukat az em-
berek. A hónalj tisztán és szagmantesen tartasánál csak befújták és enyhén belesimogatták 
a gyógynövény kivonatot!

Súlyos dyshidrosis (tenyéri-talpi nagy bullák): naponta többszőr fújták be a problémás 
testrészt (6 – 8 szor), és enyhén a bőrbe símogatták.

Szájban lévő sebekre és fogfájásra: naponta 6 – 8 szor fújták be a problémás részt vagy fogat 

Afta: naponta többször fújták az érintett területet.

Fogíny kidörzsölődés : naponta többször egymás után fújták közvetlenül a problémás 
területre.

Torokfájás: többször egymás után közvetlenül a problémás területre fújták naponta 6 – 8 szor

Reumatikus izomfájdalmak: többször egymás után közvetlenül a fájdalmas izmokra fújták 
naponta 6 – 8 szor, majd enyhén belemasszírozták.

Nyak, hát és derék fájások: többször egymás után közvetlenül a fájdalmas területre fújták 
naponta 6 – 8 szor, majd erőteljesen belemasszírozták. A fájdalom csillapító hatás drámai!

Fájos combok és vádli: többször egymás után közvetlenül a fájdalmas területre fújták na-
ponta 6 – 8 szor, majd erőteljesen belemasszírozták.

Lábdagadás és fájos lábakra: reggel fürdés után és napközben 2-3 szor fújták be a lábakat 
majd jól belemasszírozták az elixírt

Elesésekből származó balesetek (horzsolások és ütődések): többször egymás után 
közvetlenül a fájdalmas bőrfelületre fújták naponta 6 – 8 szor, majd hagyták felszívódni 
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Minden bizonnyal feltűnt az olvasónak is, hogy mennyire sokoldalú ez az ősi Elixír és 
milyen sok bőr és testi problémánál lehet alkalmazni. A mai korban sajnos elterjedt az a 
téves nézet, hogy „Ami mindenre jó, az semmire nem jó!” 

Azonban a XVI., XVII. században, amikor megalkották ezt a gyógynövényekből készült 
Elixírt és az azt megelőző évszázadokban, egy egészen más alapgondolkodást követtek.

Abban a korban az ún. analógiás gondolkodás mentén élték a szerzetesek az életüket.
Ez azt jelentette, hogy hasonlóságokat kerestek a világban! Párhuzamokat vontak az esemé- 
nyek között, és az univerzális öszefüggésekre és törvényszerűségekre épülő gondolkodás 
mentén készítették el a gyógyíreiket, krémeiket, tinktúráikat és egyéb gyógyító szereiket!

Ezzel szemben a ma embere, főleg a nyugati világ kultúráiban élők, szétválasztják, 
külön veszik és kezelik a dolgokat, sőt ezeket a dolgokat nem csak szétválasztják, de 
szinte kivétel nélkül szembe állítják egymással. Ennél fogva ma nem vagyunk képesek 
olyan összefüggésekre rálátni (és nem is keressük azokat), amelyekre a középkori és 
az újkorban élt szerzetesek képesek voltak és jellemezte őket. 

A szerzetesek generációról generációra, az egész életükben megszerzett tudásukat 
átadva és tovább örökítve számunkra felfoghatatlan összefüggésekre
voltak képesek rálátni. Ezeknek a felismeréseknek köszönhetően 
olyan összetett problémákra is tudtak megoldásokat találni,
melyek ma elképzelhetetlennek tűnnek. 

Számunkra láthatatlan, de a szerzetesek számára nyilvánvalóan
összetartozó dolgokat az univerzális összefüggésekben való gon-
dolkodásnak köszönhetően feltárták, és olyan szereket is képesek 
voltak megalkotni, melyek egyszerre sok területen és hatásosan 
voltak képesek a problémákat kezelni. 

Ennek a hatalmas tapasztalati tudásnak köszönhetően volt 
képes ez az ősi gyógynövény elixír is olyan sokrétűen
és ennyire eredményesen kifejteni hatását. 

A gyógynövényekkel történő kezelések izopátiás hatásokkal
rendelkeznek, ami annyit jelent, hogy nem a tüneteket
nyomják el,  hanem a testet és a bőrt táplálva segítik
a gyógyulási folyamatokat.

Hogyan volt lehetséges, hogy ez az ősi Gyógynövény Elixír 
ennyire hatékony volt és ilyen sokféleképpen használhatták?

A válasz:  a szerzetesek egy életen át szerzett kifi nomult tudása! A gyógynövény Elixírrel nem csak az arcon, testen lévő múlni nem akaró bőrbajokat,
sebeket, felfekvéseket, ápolták a katonák, hanem a harcok során kialakult testi

fájdalmaikat is, pl. az izomfájdalmaikat, zúzódásaikat, ízületi fájdalmaikat,
fi camokat, lábbeli által okozott lábfájdalmaikat, mindenféle rovar csípéseket, 

torokfájást, szájban előforduló fertőzéseket, fogínysorvadást, fogfájást.....

A Gyógynövény Elixírt a XVI. századtól kezdődően
a nehézpuskás (muskétások) katonák használták először!

A képen egy több mint 300 éve palackozott
gyógynövény elixír!



500 ÉVVEL EZELÖTT a St-Antal monostorban élt szerzetesek
gyógynövényekből készítettek egy KÜLÖNLEGES HATÁSÚ

Gyógynövény  Elixírt!

Ezt az Elixírt NAGY GONDDAL, HOZZÁÉRTÉSSEL
ÉS SZERETETTEL készítették, hogy segítsen az emberek

bőrbajain és testi fájdalmain!

St-Antal monostor (Franciaország, Vercors)

Az Ősi Gyógynövény Elixír a XVI. század óta a francia
seregek katonai orvosságok listáján is szerepelt!

XIV. LAJOS NAPKIRÁLY és orvosa,
sőt az udvarhölgyei is használták
a GYÓGYNÖVÉNY ELIXÍRT!

Évszázadokon keresztül
fi zetőeszközként is elfogadták
a Gyógynövény Elixírt!

   I. Ferenc király parancsára
  katonáknak készítették el 
a szerzetesek az Elixírt!

Az Ősi Elixírt a háborúk gyógyírének
is nevezték, amely sokszor mentette
meg a sérült katonák életét! 

Ismerje meg Ön is a gyógynövényekből készült Ősi Elixírt, és tudja meg hogyan 
használták a katonák évszázadokon keresztül arcon, testen múlni nem akaró 

bőrbajaikra, sebeikre, bőrsérüléseikre, testi fájdalmaikra! 

Az Ősi Gyógynövény Elixír
évszázadokon keresztül

fennmaradt egészen
a mai napig!



Miért volt fontos ez mindig az embereknek és miért fontos ma is a magas szintű 
teshigiénia és a tökéletes szájápolás? Kiknek jelenthet ez nagy segítséget ma
és hogyan teszi könnyebbé a sokszor kimerítő mindennapokat?

Egy kedves ügyfelemen keresztül, - aki újságíró, online magazin szerkesztő, családanya is - 
megismerheti Ön is a magas szintű TESTHIGIÉNIA ÉS SZÁJÁPOLÁS eléréséhez 
szükséges alkalmazási módokat! 

Az előző oldalakon megismert felhasználási módókon kívül a a Gyógynövény 
Elixír rendelkezett még egy komplex és rendkívül hasznos felhasználási
móddal is!  Ez lehetővé tette a katonáknak és a civil lakosságnak is a minden 
napi normális TESTÁPOLÁS és a megfelelő SZÁJÁPOLÁS elérését! 

MAGAS SZINTŰ TESTHIGIÉNIA ÉS
SZÁJÁPOLÁS A MAI EMBEREKNEK IS!

Mit tudott még ez az Ősi Gyógynövény Elixír a számtalan 
bőrprobléma és testi fájdalmak enyhítésén kívül? 

> Test-, és szájhigiénia munka közben, egy hosszú tárgyalás alatt, utazás közben 
(pl. hosszú repülő utakon, vagy több órás kocsiban tartozkodás közben, baráti 
társaságban, otthon a családdal:

Otthoni reggeli fürdés után (vagy wellnessek, strandok, uszodák használata után is)
100%-ig természetes testápolás. Test, hónalj és intim részek teljes szagtalanítása!
Lábápolás: lábszag, lábizzadás és lábviszketegség ellen!
Kézfertőtlenítés étkezések előtt (tömegközlekedés után, nyilvános mosdók használata után)! 
Védelem a fürdőkben összeszedhető bármilyen nyavalyák ellen...és még sok más!



Frenyó Krisztina a Feeling Magazin főszerkesztőnője – újságírónő,
egy hasznos írása a leterhelt nő társaihoz! Krisztina elmondja,
hogyan csökkenti a folyamatos napi terheléssel járó testi és
lelki megpróbáltatásait! Mit használ ahhoz, hogy sokkal
KÖNNYEBBÉ és ÖRÖMTELIBBÉ  tegye a dolgos minden-
napjait, hogy minél tovább megőrizze fiatalos megjelenését! 

A mai kor női túlterheltek, agyonhajszoltak és többnyire igen
nagy stressznek vannak kitéve a mindennapokban, ám a mai 
felvilágosult, képzett és olvasott nők, adnak magukra, odafigyelnek
az egészségükre. Sokkal jobban, mint gondolnánk. A mai kor női odafigyelnek
a férfiakra és a családjukra is. Ehhez végtelen erő, szeretet, és egészség kell! 

Mindig is vonzott az egészséges élet, bármennyire kivitelezhetetlennek 
tűnik is napjainkban. 

Felgyorsult körülöttünk minden, tömérdek feladat vár ránk, férfiakra, nőkre egyaránt. Sokszor 
emberfeletti munkát végzünk és eszeveszetten hajtjuk azt a bizonyos mókuskereket. 

Úgy gondoljuk meg kell felelnünk, és lemaradunk, ha nem vagyunk elég trendkövetőek 
és akárhogy is tesszük a dolgunkat, kevésnek érezzük az időt. Tornázni kellene, fittnek 
és csinosnak lennünk, észveszejtően dögös háziasszonyként várni a párunkat otthon, 
miközben ultra-szexis fehérneműben mosolyogva, a legfinomabb vacsorával kedves-
kedünk szerelmünknek. 

Ez az ideális álomkép. Közben: Anyák vagyunk, menedzserek, irodisták, 
lótunk-futunk, próbálunk így is megfelelni, és sokunknak kevés a 24 óra is. 
Álljunk meg egy pillanatra! 

Hol marad az ÉN-idő, és az egészségünk? Mert ugyebár csakis egy 
EGÉSZ-SÉG-ES NŐ tud EGÉSZET nyújtani az élet bármely területén. 
A testünk külső és belső ápolása, tisztántartása egyaránt fontos, hogy rendben legyünk 
és jól érezzük magunkat a napjaink folyamán. 

Különösen kiemelt terület a bőr és az intimrészek, ám tetőtől talpig szükség van 
az egyensúlyra, akárcsak a lélek dolgai terén. A természet kincsei pompázatosan 
kitárulkoznak előttünk, szinte lehetetlen kiválogatni a különbözőségükből a legjobbat, 
a leghatékonyabbat. Ami talán a legfontosabb, hogy mindenki rátaláljon a számára 
legmegfelelőbb útra, amely őt az egészségéhez vezeti. 

Gyógynövények, krémek, táplálék-kiegészítők, testpermetek, fürdőkellékek, legyen az bármi,
a lényeg, hogy tiszta forrásból származzon és visszaadja az egészségbe vetett hitünket. 

Mert az egészség újra divatba jött, és létezik a csodálatos teljes élet, napjainkban is. 
Ehhez szeretnék egy kis segítséget adni Önöknek a folytatásban! 

Elmesélem Önöknek, hogyan múlik el egy munkával teli napom és 
milyen fizikai és lelki segítséget kapok egy különleges gyógynövény 
kivonattól a strapás mindennapokhoz!

Egy kincs a strapás mindennapokra!

“...Főszerkesztő-újságíróként mondhatni, több, mint mozgalmas
életet élek, úgy érzem a huszonnégy óra nem mindig elég. 

A sajtótájékoztatók, feszített tempójú interjúk, a határidők, fotózások és a magazin 
menedzselése, mind-mind jócskán kivesznek belőlem, és akkor még nem beszéltem
az anyaság és a feleség szerep tartalmas megéléséről. 

Hogyan lehet rendben ellátni minden feladatot, eleget tenni
az elvárásoknak, és mégis egyensúlyban maradni

önmagunkkal és a világgal? 

Soha nem lehetek eléggé hálás azért a kincsért, amit egy barátomnak köszönhetően 
megismertem. Sokáig keresgéltem, míg rátaláltam a megoldásra egy különleges 
Gyógynövény Elixírben. 

Amikor reggel felkelek, vele kezdem a napot és este éppúgy vele hajtom nyugovóra a fejemet. 
Kiteljesíti az életemet, hiszen ez a Gyógynövény Elixír, minden napomat sokkal elvisel-
hetőbbé, könnyebbé és boldogabbá teszi. Mindig velem van bárhova megyek!

Lássuk, hogyan tud segíteni nekem ez az Elixír és milyen elmondhatatlanul nagy 
hasznot jelent a dolgos minden napjaimban! 
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EGY NAPOM AZ ŐSI GYÓGYNÖVÉNY ELIXÍRREL!

Én így használom
Minden reggel, a fürdés és arcmosás után, tetőtől-talpig leápolom magam 
a gyógynövény Elixírrel! 

Kezdem az arcommal: Általában nehezen ébredek és az arcom is sokszor annyira meg-
visenek tűnik, főleg ha az előző este még a fitnessteremben is edzettem. A megtörölt 
arcbőrömet 5 – 6 ször befújom az Elixírrel és gyengéden átmasszírozom, amitől rögtön  
felfrissül és perceken belül kisímítja az arcomat. 

Legfőképp ezért használom már reggelente is fürdés után az arcomra, hogy azonnal 
felfrissüljek, kisímuljon az arcbőröm és energikusan induljon a napom! EZT AZ ÉRZÉST 
NAGYON IMÁDOM! Miután ez megtörtént csak utána szoktam bekenni az arcomat a 
nappali krémeimmel.

Fogmosás után vízzel hígítva, általános szájöblögetésre is használom! A számat tisztává, 
üdévé teszi, kellemes leheletet biztosít órákig!

Amikor a számban vagy a torkommal kisebb - nagyobb problémákkal küzdök, 
kiegészítésként többször fújom be az adott területet. Mielőtt bárki azt gondolná, hogy 
valamiféle keserű ízű, kellemetlen kivonatról beszélek, megsúgom, hogy az Elixír, üde és 
kellemes ízt hagy maga után. 

Ezt követően befújom a nyakam, amit pár mozdulattal enyhén meg is masszírozok, majd 
a dekoltázsom következik. Ezután a karjaimat, a derakamat, a combjaimat és a vádlimat 
frissítem fel. 

Amikor a lábamhoz érek én a lábfejemre és láb újaim közé is fújom és pár mozdulattal bemasz-
szírozom, mert szinte egész nap tisztán és szagmentesen tarthatom a lábam a cipőben!
A nap folyamán a láb újaim közötti viszketést is elkerülhetem! A vádlimat és a combjaimat 
is befújom, mert így a lábaimat frissen tarthatom a nap folyamán.

A hónaljamat és az intim részeimet is lekezelem, mert tisztán és szagmentesen tartja, így 
már reggeltől szinte egész nap a test higiéniámat is a legmagasabb szinten tarthatom !

Fantasztikus, hogy mennyire sokoldalú ez a készítmény! 

Fémallergiásként sokat küzdök az óraszíjak, csattok és ékszerek okozta kiütésekkel,
és bőr kipirosodási tünetekkel! Mielőtt elindulok és magamra kapnám a ,,fémeket, 
bizsukat”, egyszerűen befújom a csuklóm, nyakam, fülcimpám és már megyek is. 
Így aztán, a kellemesen bizsergető érzet után, hosszan tartó védelmet élvezhetek. 

Gyakran fáj a nyakam, a hátam, a derekam, a lábaim, mert egész nap vagy az irodában 
ülök a számítógép előtt vagy kocsiban töltöm a napom nagy részét, mert interjúkra kell 
mennem! Ilyenkor befújom a fájos testrészeimet! Kellemesen felfrissülők azonnal! 

Ez a páratlan ősi bőr-, és testápoló gyógynövény kivonat, amit először az 1500-as évektől 
katonák használtak a háborúkban a rengeteg fizikai fájdalommal járó mindennapjaikban, 
NEKEM IS MINDENNAP SEGÍT ! Ezt a gyógynövény kivonatot még a XIV Lajos Napkirály
udvarában is alkalmazták az emberek a testi bajaikra a király orvosának javaslatára! 

Szerencsére most nem kell átélnem háborús napokat, de ma is meg kell küzdenem, helyt 
kell állnom az otthoni és munkahelyi strapás mindennapokban, melyek gyakran testi
és lelki fájdalmakkal is járnak! Itt jelent nekem nagy segítséget ez az Ősi Gyógynövény Elixír!

Örömmel tölt el az a tudat, hogy a nap folyamán bármelyik pillanatban enyhíthetem
és felfrissíthetem a fájdalmas és fáradt testrészeimet a fejem búbjától kezdve egészen
a talpamig!

Egyszerű egy BIZTONSÁG ÉRZETET AD, hogy bármikor számíthatok rá, akár kisebb nagyobb 
testi fájdalmakról van szó vagy akár testhigiéniáról vagy száj ápolásról, tiszta üde leheletről!
 
Csak egy pár fújás kell az Elixírből, amit gyengéden bemasszírozok a fájdalmas, fáradt test- 
részeimbe! A finom masszírozás után pár perc elteltével, az enyhüléstől és megkönnyebbü- 

léstől boldogan, folytathathatom a 
napom! El sem hiszik, hogy mennyire 
jó érzés ez!

Ahogy múlik a nap akár otthon, 
vagy akár a munkahelyemen és 
érzem, hogy a sok üléstől vagy a 
sok állástól kezd fájni a nyakam, a 
hátam, a derekam, vagy a vádlim 
már nyúlok is a táskámba és azon-
nal használom az Elixírt! Nem csak 
enyhülést és felfrissülést ad, de a 
bőrömet is széppé, ragyogóvá teszi! 

Ha csak az eddig leírtakat kellene 
összefoglalnom azt mondanám, 
hogy egyszerűen BIZTONSÁG érzetet 
ad és ÖRÖMET OKOZ a használata! 

Boldogabbnak, szebbnek és fiata-
losabbnak érzem magam! 

Ez pozitívan kihat az egész környeze-
temre és munkámra is! 
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A gyógynövény “vízem”, egy nagyobb üvegben foglal helyet a fürdőszoba polcon is 
nálunk, így az egész család használhatja, amikor csak szükség van rá, de nekem van egy 
kisebb kiszerelésű pumpás üvegcsém, amit mindig a táskámban tartok. 

46 éves elmúltam, így a változókor küszöbén, számos új különös
és váratlan „élménnyel” találom szemben magam, és bevallom,

nagyrészük egyáltalán nem kellemes társaság. 

Csupán egy pár közülük: Fokozott verejtékezés, hirtelen érkező és távozó hőhullámok, erős 
vérzések, kisebb-nagyobb miómák, hüvelyszárazság, és némi hajhullás. 

Jut eszembe verejtékezés! A hónaljizzadásra nekem jól bevált a Gyógynövény Elixír! 
Csak néhány fújás és nem kell dezodor. 

Egy hosszúnak igérkező nap elött, mielőtt cipőt húzok jól befújom a lábfejem a gyógynövény- 
permettel és búcsút inthetek a lábduzzanatoknak, kellemetlen szagoknak is. 

Egy forró nyári napon, végigdörzsölöm a lábszáramat és a visszereimre is ráfújom, majd 
a lábujjaim közé is csepegtetek finoman a vízből! Enyhülten, frissen és magabiztosan
gyalogolok, szaladgálok egész nap. 

Gyermekkorom óta gerincpanaszokkal és - aztán a későbbiekben összeszedett - 
csigolyakopással élem a mindennapjaimat, amely olykor, intenzív fájdalmat okoz. 

Sosem voltam gyógyszerpárti, sokkal inkább a természetes dolgok híve vagyok, így ha 
fájnak az izmaim, a lábam, sajog, nyilall, szúr, vagy görcsöl a testemen bármi, azonnal 
nyúlok a kis üvegeméért és kenem, fújom a fájdalmas testrészeimet! 

Van, hogy egyedül kevés vagyok, így megkérem a páromat, vagy egy barátnőmet, hogy 
segítsen, és „kezelje” a hátamat, derekamat, sőt éjszakára akár kiegészítő
borogatásként is használom. 

A természetgyógyászommal, aki egyben ennek a könyvnek az írója is, nagy szerencsém 
van, hiszen ő is az Gyógynövény Elixírt használja a kezelései során és masszázsához is! 
Egy ilyen masszázs után, mintha kicseréltek volna. 

Előfordul, hogy napközben – 
amikor sokat beszélek az inter-
júk, előadások alatt - kiszárad, 
elfárad a torkom, befeszül az 
állkapcsom, ilyenkor előszere-
tettel használom a gyógynövény 
elixírt!

Egyszerűen imádom, mert min- 
dig számíthatok rá! Megnyugtat 
már a tudat is, hogy mindig 
velem van!

Örömmel tölt el, hogy a munkatársaim közül és a közvetlen környezetemben is 
már többen használjuk és nagyon megszerettük ezt az ősi Elixírt!

Amikor egy-egy sajtótájékoztatón a kávémat kavargatom, és szemem a női táskák-
ból kikandikáló, letisztult, elegáns kis üvegekre téved, összekacsintunk az újságíró és 
menedzser hölgytársaimmal, akik hasonlóan pörgős, „igénybevett életüket” egy ideje 
már egészséges egyensúlyba hozták a gyógynövény Elixírrel! 

Este miután hazatértem a kellően fárasztó nap után, jóleső illatos 
fürdőt veszek, általában illóolajokkal és gyertyákkal veszem körbe 

magam, - nekem ez a gyengém – és teljesen ellazulok!

Miután kiszálltam a kádból és megtörölköztem 3 – 4 szer befújom az arcom és hagyom, 
hogy felszívódjon, majd ráteszem az éjszakai krémeimet! A lábamaimat is végig bemer-
metezem és gyengéden belesímogatom ezt a gyógynövény harmatot! 

Természetesen az intim területekre is odafigyelve, ki nem hagyva a kényes részeket, 
kívül-belül óvatosan alkalmazva, hiszen valóban csodákra képes ez a kincs! 
Ha nagyon kimerítő napom volt, akkor még elalvás előtt is használom az elixírt! 
Másnap fitten, frissen ébredek és teli vagyok energiával egész nap!

Egy biztos, már nem tudnám elképzelni az életemet
a gyógynövény elixírem nélkül!

Hála a gyógynövények jótékony  hatásainak könnyebbé és boldogabbá tehetem a 
küzdelmes mindennapjaimat, így tovább megőrízhetem az arcom és testem fiatalságát!

Frenyó Krisztina 
Főszerkesztő – újságírónő

Jó szívvel ajánlom minden hölgytársamnak ezt a fantasztikus
Ősi Kincset, akik pörgős és munkától terhelt életüket

szeretnék könnyebbé tenni.  



Az Ősi Elixírben található gyógynövények közül néhány:
Orvosi zsálya a gyógynövények királynője

:

Pikkelysömör, ekcéma és sebek 
gyógynövénye!

Az orvosi zsálya
gyógyhatásai:

A növényt már az ókori görö-
gök és rómaiak is ismerték és 
használták. Gyógyhatásai hamar 
ismertté váltak, melyre latin neve 
is utal. A zsálya fő hatóanyagai a nö-
vény illóolajában találhatók. Az egyik
 legkedveltebb növényi eredetű olaj a zsálya leveléből 
kinyert olaj, amelyet elsősorban bőrsérülések keze-
lésére használnak fel. 

Gyulladáscsökkentő hatása 
miatt  mitesszerek, pattaná-
sok, valamint ínyproblémák 
gyógyítására is alkalmas. Meg-
felelő módon alkalmazva a zsá-
lya rendkívül hasznos gyógy-
növény. Forrázata illóolaj- és 
cseranyag-tartalmánál fogva mandula- és torokgyul-
ladás, köhögés, rekedtség ellen használható, öblöge-
tőként pedig  szájüreggyulladás, illetve gennygócos 
fogak kezelésére alkalmas. 

Éhgyomorra fogyasztva a meleg zsályatea csökkenti 
a vércukorszintet, keserű íze miatt pedig kitűnő ét-
vágyjavító. Csökkenti a gyulladást, izzadást. Összehú-
zó és antibiotikus hatása is van. Az egyik legjobb vér-
tisztító gyógynövény, különösen ekcéma, köszvény 
és nehezen gyógyuló sebeknél. 

Aranyeres bántalmaknál ülőfürdők készítésére java-
solt, külsőleg pedig sebek gyó-
gyítására és nedvező ekcémára 
alkalmas. Lazítja az emésztőszer-
vek izomzatát, így elősegítve a 
könnyebb emésztést és nyugtat-
ja a gyomorfájás miatt háborgó 
emésztőrendszert. 

Jótékonyan hat a pikkelysömör okozta 
gyulladásoknál és más egyéb bőrbe-
tegségeknél. Az égési seb gyorsabban 
gyógyul és csökken a viszkető, égető 
érzés is általa. Fiatalosan tartja a bőrt, 
szabályozza a faggyúkiválasztást, ezál-
tal csökkentve a pattanásosodást. Ha 
a fejbőrbe masszírozzuk, elmúlhat a 
korpásodás és csökken a hajhullás.

Egy kis történet
A zsálya a gyógynövények királynője.

„Már elődeink idejében megbecsült gyógynövény-
nek számított a zsálya .Egy 1300 körül keletkezett 
versike felteszi a kérdést: „ Miért is kell meghalnunk 
hisz  kertünkben zsálya nő.?” Már a  neve is mutatja 
azt a nagyrabecsülést, amelyet az emberiség ősidők 
óta tanusít e gyógynövény iránt . „Salvia” a latin sal-
vare (gyógyulni, felépülni) szóból származik.
Hogy mennyire tisztelték a régebbi korokban a zsá-

lyát, annak nyomát megtaláljuk 
egy régi szép füvészkönyvben: 
Amikor Szűz Mária a gyermek 
Jézussal menekülni volt kény-
telen Heródes elől, arra kérte a 
mezők összes virágát , hogy se-
gítsenek neki, ám egyikük sem 
adott nékik oltalmat. Akkor 
odahajolt a zsályához, és annál 

menedékre talált. Sűrű, védelmet nyújtó levelei alatt 
elrejtőzött kicsinyével Heródes poroszlói elől. Azok 
elvonultak mellettük, de nem látták meg őket. Miu-
tán túl voltak, az Istenanya előjött és szeretettel így 
szólt a zsályához: „Mostantól kezdve az örökkévaló-
ságig te leszel az ember kedvenc virága. Képessé 
teszlek, hogy bármilyen betegségből kigyógyíthasd 
az embereket: mentsd meg őket a haláltól, ahogyan 
engem is megmentettél.” 

„Azóta szolgálja ez a félcserje mindenkor az embe-
rek javát. – Ha valaki éveken át gyűjti a tapasztalato-
kat a gyógynövényekről és súlyos esetekben gyak-
ran fordul Szűz Máriához oltalomért és segítségért,  
akkor legtisztább hittel és legmélyebb bizalommal 
érzi, hogy kezeit oltalmazóan kiterjeszti gyógynövé-
nyeink fölé.” 

Idézet Maria Trebentől.

Külsőleg a zsályatea mandulagyulladásra, a torok és a 
szájüreg gyulladásaira, torokbántalmakra, a fogban lévő 
gennygócokra különösen javallt.
„Sok gyereknél és felnőttnél nem került volna sor man-
dulaműtétre, ha idejében zsályát használtak volna. Ha 
kivették a mandulákat, amelyek mint a szervezet őrei 
feltartóztatják és felfalják a kórokozókat, akkor azok 
közvetlenül a vesékhez jutnak. Zsályafőzet használ vérző 
és laza fogak, fogínysorvadás és fekély esetén. Ilyenkor 
öblögetünk vagy pedig zsályafőzetbe mártott vattával 
ecseteljük az ínyre.” Részlet Maria Treben Egészség Is-
ten patikájából című könyvéből.

Orvosi zsálya:



Fekete nadálytő:
Reumatikus

izomfájdalmak,
izületi fájdalmak,
és sebgyógyítás

gyógynövénye

Az Ősi Elixírben fekete nadálytő is van! A fekete nadálytő (Symphytum 
officinale), népies nevén
sebforrasztó fű.

A fekete nadálytő hatóanyagai 
és hatásai:
A gyógyfüvek sokaságában joggal tartjuk cso-
datévő növénynek, levele hatóanyagainak listá-
ja terjedelmes: A-, C- és B12-vitamint, kalciumot, 
káliumot,foszfort is tartalmaz, bár ezek nem fedezik 
a napi szükségletet, de fehérjetartalma nagyobb, 
mint akármelyik zöldségé. 

A növény fő hatóanyagai az allatonin, mely az egész-
séges sejtek képződését segíti elő (így gyógyítja a 
sebeket, sérüléseket), illetve a tanninok, tanninin 
származékok), melyek segítenek lelohasztani a duz-
zanatokat és fertőtlenítő hatással is bírnak. 
A fekete nadálytő  fájdalom-
csillapító, gyulla dás és duz-
zanatcsökkentő, valamint 
regene ráló hatása révén alkal-
mas húzódások, rándulások, 
ízületi fájdalmak külsőleges 
kezelésére is.

Tekintélyes mennyiségű csersavat tartalmaz. Legna-
gyobb mennyiségben a gyökere tárol el ilyen anya-
gokat, ezért ezt a részét inkább csak borogatás-
ként használják. Friss levelét levélborogatásként, 
szárítottan, illetve ülőfürdő készítéséhez, gyökerét 
frissen és szárítva, de porrá őrölve is használhatjuk 
borogatásnak, tinktúra,esszencia vagy kenőcs is ké-
szülhet belőle. 

Ezt a gyógynövényt a gyógyászatban sokféle célra 
használják, külsőleg kitűnő hatása van a fekélyekre 
és a csonttörésekre, égési és más sérülésekre, duzza-
natok borogatására. Hatásos szer még a reuma, ízü-
leti gyulladás, megerőltetés, csontfájdalmak, sebek, 
vérömlenyek, zúzódások, ficam, rándulás, bénult vég-
tagok fájdalmainak enyhítésére, de tüdőbetegségek 
kezelésére is.

Levél forrázata: fürdőbe, arclemosóba téve bőrlágyító 
hatású. A fekete nadálytő hatásos még keringés javí-
tásra, gyulladáscsökkentésre, gyomor nyugtatására.

Egy kis történet
Fekete nadálytő gyógyító erejét évezre-
dek óta ismerik, és „csodatévő” növény-
ként tartják számon csont- és ízületi 
fájdalmakra. A fekete nadálytő gyógyító 
hatását már az ókori orvosok is felismer-
ték, többek között Nagy Sándor seregé-
ben is használták sebek, csonttörések, 
zúzódások keze-

lésére. Idősebb Plinius „a se-
bek gyors begyógyítójaként” 
emlegeti. A növény görög és 
római neve is összeforrasztót 
jelent. A középkorban a kolostorok és monostorok 
gyógynövényes kertjének egyik állandó növénye 
volt, de a szaracénok is gyakran alkalmazták harci 
sérülések gyógyítására. A feljegyzések szerint ez 
volt az egyik olyan gyógynövény, melyet az első te-
lepesek magukkal vittek Amerikába, mert tudták, 
hogy szinte minden ízületi  bajra, csontproblémára, 
sérülésre alkalmazható.  A 18-19. században a házi 
patikák egyik legfontosabb darabja volt!  A múlt szá-
zadtól tudományosan is kutatni kezdték a fekete na-
dálytő egészségügyi hatásait

A népi gyógyászatban is fontos szerep jut a fekete 
nadálytőnek, csont- és ízületi fájdalmakra, rándulá-
sokra egyaránt használható.  Kedvezően befolyá-
solja a fedett sérülésekkel járó vagy ízületi és csont-
eredetű fájdalmakat. Nagyszerűen lehet alkalmazni 
sportsérüléseknél,  zúzódásoknál, rándulásoknál és 
ficamoknál, de ínhüvelygyulladás, csonthártyagyul-
ladás, kösz vényes  gyulladás, derékfájás esetén is. 
Toroköblögetésre is ajánlják, de bőrlágyító
fürdőnek vagy arclemosónak is alkalmas.

Sőt, a pattanásos bőrűek is 
sokat tehetnek a csúnya gö-
bök ellen, ha rendszeresen 
fekete nadálytő főzetével 
törölgetik át az arcukat - 
gyulladáscsökkentő, pórus- 
összehúzó és fertőtlenítő 
hatása is ismert. 
A borogatás segíti a csonttörések, húzódások, zú-
zódások, ficamok, rándulások gyógyulását.
A főzetéből készült fürdő még a krónikus ízületi fáj-
dalmaktól szenvedőknek is enyhítő hatású! 

A fekete nadálytő tinktúrája, amit mi magunk is könnyedén 
elkészíthetünk, csodálatos erőt rejt magában. A fekete na-
dálytő tinktúrájával gyors segítséghez jutottak azok a be-
tegek, akiket már évek óta hiába kezeltek reuma és ízületi 
duzzanat ellen mindenféle szerrel.
A kézen vagy lábon jelentkező csontkinövések is visszafej-
leszthetők pépes pakolással. Ma már sok patikában árulnak 
fekete nadálytőből készült lisztet. Meleg pépes pakolás segít fekély, reumás izommeg-
vastagodás, köszvényes csomó, daganat, nyaki fájdalom, csonkolt végtag fájása és 
még a csonthártyagyulladás esetén is.
A gyökérből tea is készíthető, amelyet belsőleg kell alkalmazni hörghurut, emészté-
si zavarok, gyomorvérzés, mellhártyagyulladás esetén. Naponta 2-4 csészényi teát 
igyunk belőle, kortyonként fogyasztva. Gyomorfekélyeseknek is ajánlott teaként.

A növény leveleiből nem csupán borogatást készíthetünk, 
de adagolhatjuk fürdővízhez is (teljes fürdőről van szó), 
amikor is reumatikus panaszokon, köszvényen, csontfá-
jásokon, keringési zavarokon és porckorong sérülésen 
kívánunk segíteni vele. A láb vérellátási zavarai, visszértá-
gulás, valamint csonttörés utókezelésekor azonban fekete 
nadálytővel készített ülőfürdőt vegyünk. 39



Körömvirág:
Visszérgyulladás, rosszul gyógyuló 

sebek, bőrelváltozások gyógyítására, 
viszketéscsillapításra!

Anti-szeptikus és gyulladáscsökkentő hatású. 
Fertőtlenítő és gyulladás gátló, valamint seb-

gyógyulást elősegítő tulajdonságai miatt bőr-
és szájüregi betegségek, fi atalkori akne,
ekcéma és fekélyes bőr gyógynövénye!

Bőrrepedések, kisebb sebek, rovarcsípések és 
napsugárzás okozta bőrgyulladás esetén is.

A Csodálatos körömvirág is megtalálható az Ősi Elixírben!
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A körömvirág  (Calendula 
offi  cinale).

A körömvirág gyógyhatásai:
A körömvirág az egyik legsokoldalúbb, 
legelterjedtebb gyógynövény illetve 
fűszernövény, melynek hatását már az
ókorban is ismerték, mi több csodanö-
vényként tartották számon.

Sokoldalúságának köszönhetően akár külső,
akár belső használatra egyaránt alkalmas.

Külső alkalmazás esetén használható krémként illetve 
esszenciaként egyaránt. A körömvirág krém segíti
a sebek, műtéti hegek gyors regenerálódását. 

Gátolja a gyulladások, 
fertőzések kialakulá-
sát.  Rovar- csípések, 
pattanások, égési se-
bek enyhítésére szin-
tén alkalmas. 

Láb és körömgomba, bőrkeményedések kezelésére 
is felhasználható.

Aranyeres megbetegedéseknél javasolt a körömvirá-
gos ülőfürdő alkalmazása. Egy fürdéshez 100 gramm 
szárított körömvirág szükséges. Érdemes a fürdőt 
több alkalommal megismételni. 

A körömvirágban található esszenciáknak köszönhe-
tően enyhíti a különböző bél illetve máj bántalmakat. 
Növeli a máj és epe munkáját, 
fokozva az enzimtermelést. 
Teaként fogyasztva serkenti a 
vérkeringést, elősegítve a szív 
működését. 

A vérkeringés serkentésével 
a nyirokmirigyek erősödnek, 
meggátolva a nyirokpangáso-
kat, megbetegedéseket. Fenn-
álló magas vérnyomás esetén 
támogatja a vérnyomás csökke-
nését. 

Csodája abban rejlik, hogy da-
ganatos megbetegedéseket, 

cisztákat is sikeresen gyógyítottak a 
körömvirág fogyasztásával. 
Maria Treben többször is hangsúlyozza, 
hogy sok orvos használta sikerrel a 
körömvirág gyógyító hatását rákos 
megbetegedések esetén.

Egy kis történet
A körömvirág rendkívüli erejét már az ókorban is fel-
fedezték, később a középkori szerzetesek kezdték el 
termeszteni kimondottan gyógyászati célokkal. 

A középkorban valóságos szimbólummá vált, Mária 
lelki gyógyító erejeként tartották számon.  

A háborúk alatt sikeresen gyógyítottak és kezeltek 
vele sérüléseket, komoly lőtt sebeket. 
Az idők folyamán egyre több részét használták ennek 
a rendkívüli növénynek és felismerték valódi gyógyító 
erejét. Egyre sokoldalúbban és bátrabban alkalmazták 
a megbetegedések során.

Érdekességképpen a körömvirág-
nak többféle elnevezését ismerjük, 
még a népi gyógyászatból; boron-
góvirág, gyűrűvirág, tűzvirág, kerti 
peremér, sárgarózsa. 

Gyógyító ereje a benne található sok 
illóolajnak, e – vitaminnak és egyéb 
esszenciáknak köszönhető.

Már napi egy vagy két csésze teával hatalmas po-
zitív változásokat lehet elérni, támogatva a szer-
vezet működését. 

Fennálló probléma esetén napota emelt adagban 
kell fogyasztani, akár négy csésze elfogyasztása 
is lehetséges.



Gyulladáscsökkentő hatás:  
Orvosi zsálya, Kamilla, Körömvirág, Varjúháj, Tölgyfakéreg...

Sebgyógyító és heg képző hatás: 
Árnika, Fekete üröm, Orvosi veronika, Kasvirág gyökér,

Feketenadálytő (sebforrasztófű), Levendula, Körömvirág...

Antibiotikus hatás:
Apróbojtorján, Búzavirág, Kasvirág, Füstikefű, Vérrehulló fecskefű...

Fertőtlenítő hatás:
Betonikafű, Borsmenta, Csomós görvélyfű, Szemvidítófű,

Körömvirág, Levendula...

Viszketést csillapító hatás:
Árnika, Borsmenta, Görvélyfű, Tejoltó galaj, Cickafarkfű...

Fájdalomcsillapító hatás:
Kamilla, Betonikafű, Borsmenta, Cickafarkfű, Százszorszép....

Baktérium- és vírusölő hatás:
Kamilla, Kasvirág, Mórmályva, Lándzsás utifű, Vérrehulló fecskefű...

Vérzés csillapító és érösszehűzó hatás:
Cickafark fű, Csabaíre, Mezei zsurló, Orvosi zsálya, Fehér üröm...

További gyógynövények és azok áldásos hatásai 
az összes gyógynövény feltűntetése nélkül!

Az itt bemutatott néhány gyógynövény, mint például az orvosi zsálya, a fekete nadálytő, a körömvirág 
egyenként is igazi fegyvernek számítanak számtalan bőrprobléma ellen és elegendőek ahhoz, hogy a 
sérült bőrt helyre állítsák és bőr szépségét visszaadják. A szerzetesek komplex formulát készítettek!
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Ebből a kis dokumentum könyvből jól látható, hogy milyen sok területen 
alkalmazták többszáz éven keresztül hatásosan ezt az elixírt, kezdetben
a katonák, majd a civil lakosság is!

És ugyan a tapasztalatok a fizikai szintű problémák javulásáról számolnak be, és 
nem szólnak lelki folyamatokra ható és enego - informatikai szintű hatásokról, 
mégis a szer több mint 15 éves használatával együtt járó saját és a vendégeim 
tapasztalatai megengedik, hogy kijelentsem, ez a gyógynövénykivonat minden 
bizonnyal a holisztikus szemléletet meghatározó mindhárom szintre hat. 

Köszönheti ezt annak a hatalmas tudásnak, melyet a szerzetesek sok-sok 
egymást követő generációk alatt halmoztak fel, mind a gyógynövények ható-
anyagaival kapcsolatban, mind pedig a feldolgozási eljárásokkal kapcsolatban.

Nem mondom azt hogy a gyógynövényekből készült ŐSI ELIXÍR egy csodaszer és 
mindenre jó! De bátran kijelenthetem, hogy már sok embernek segített megol- 
dani a bőr problémáit, testi bajait, sőt sokszor reménytelennek tűnő esetekben is 
segíteni tudott! 

De ha Ön teljesen egészséges, akkor is élvezheti a csodálatos gyógynövények 
jótékony hatásait, mert könnyebbé és boldogabbá teheti a strapás mindennapjait.

És szeretettel ajánlom a hamarosan induló képzéseimet is azoknak, akik úgy gondolják, 
hogy a test, lélek, elme (tudat) hármasságában, mindhárom területtel egyaránt szük- 
séges foglalkozni ahhoz, hogy változtatni tudjunk egy meglévő testi állapotunkon,
kapcsolatainkon és életünkön.

Képzéseim alapját a mintegy 10 éves természetgyógyászati kezelések tapasztalatai és a saját 
55 éves egyéni tapasztalataim alkotják. Ezen tapasztalatok segítettek felismerni azt a paradox-
ont, hogy amikor egy probléma megoldásához folyton a külvilágban keressük a megol- dást, 
az élet szinte kivétel nélkül kikényszeríti, hogy mi magunk találjuk meg a megoldást.

És ahogy az egyéni kezelésekkor segítettem feloldani az emberek évek vagy évtizedek óta me-
goldatlan érzelmi elakadásait, és az ehhez szükséges gondolkodásbeli változtatáshoz adtam 
gyakorlati tanácsokat és otthon is végezhető mentális és fizikai gyakorlatokat, úgy megfogal-
mazódott bennem, hogy ezt a tudást csoportos foglalkozásokon, egyszerre több embernek is 
át tudom adni. 

Ezért olyan képzéseket állítottam össze, melyek mind elméleti, mind gyakorlati téren a maguk 
nemében egyedülállóak és hiánypótlóak, valamint segítenek egy olyan új szemléletmód kia-
lakításában, melynek segítségével bármilyen élethelyzetből képes saját maga felállni. 

Így a képzésen résztvevők olyan támpontokat kapnak, melyekre bátran támaszkodhatnak, ha 
életük zsák- utcába került, vagy válságos helyzetben vannak, és ily módon önmaguk mesterévé 
válhatnak. 

                               Landgraf Arnold,
                               természetgyógyász

Jó szívvel és szeretettel ajánlom mindenkinek ezt az ősi kincset, 
az 1500-as években élt szerzetesek csodálatos ajándékát!

500 ÉVVEL EZELÖTT a St-Antal monostorban élt szerzetesek
gyógynövényekből készítettek egy KÜLÖNLEGES  ELIXÍRT!

Ezt az Elixírt NAGY GONDDAL, HOZZÁÉRTÉSSEL ÉS SZERETETTEL
készítették, hogy segítsen a katonák bőrbajain és testi fájdalmain!



Könyv ajánló:

Dr. Szabó Sándortól, a Magyar Gyógyszerész Kamara 
örökös tiszteletbeli elnökétől
 

Elkötelezett híve vagyok a hagyományok ápolásának, mind a művészetek, mind
a gyógyítás terén. Az első orvos-gyógyszerész talán az ősanya volt, aki friss forrás
vízzel borogatta  lázas gyermekét, a harcban megsérült vadász sebeit mohával
borította, gyolccsal bekötözte. 

A gyógyitó tevékenység tudománya mindig a természet 
adományaiból, gyógynövényeiből merítette tudását. 
(Az állat is betegsége esetén olyan növények legelésére 
tér át, amelyeket egészséges állapotában elkerül.)

A szintetikus gyógyszerelőállitás alig 100 éves hagyo- 
mányra tekint vissza, de ezen termékek csak a lakos-
ság 20 %-hoz jutnak el – anyagi okokból - , míg a világ 
lakosságának 80%-a ma is a gyógynövény alapú 
medicinákat használja.

II. Frigyes 1241-ben választotta szét az orvosi és a 
gyógyszerészi tevékenységet, minek következtében 
az orvosok mára specialistákká, a gyógyszerek pedig 
specialitásokká váltak, igy az egyéni terápia, magiszt- 
rális gyógyszerkészités háttérbe szorult. Ez az egyéni 
fitoterápia kutatása-fejlesztése a szerzetesi monostorokban történt, amelynek szép 
példája ez az ŐSI GYÓGYNÖVÉNY ELIXÍR, amelynek szakmai és kereskedelmi sikerét
a Fabre & Bouet kereskedőház alapozta meg a XVIII. században.

Az eredeti recept felhasználásával gyártott svájci Elixír évszázados felhasználási módjai 
és a közelmúlt tapasztalatai megerősitették az eredeti ajánlásokat, illetve újabb alkal-
mazási lehetőségekre hivták fel a figyelmet.

A  szakértők, a felhasználók, s a magam vizsgálódásai alapján is úgy érzem, hogy ezt 
az ŐSI GYÓGYNÖVÉNY ELIXÍRT egy rendkívül gazdaságos, széles spektrumú, a maga 
nemében egy egyedülálló Házi Patika szernek tekinthetjük. 

Dr. Szabó Sándor
Magyar Gyógyszerész Kamara örökös tiszteletbeli elnöke

A könyvkivonat és a teljes könyv taralma jogvédett!    http://landgraf-arnold-naturopathe.com/felhasznalasi-feltetelek


