
Herba Gold Aktív Balzsam
75ml

Általános Felhasználói Tájékoztató

Az itt leírtak tájékoztatásul szolgálnak, 
nem tekinthetőek orvosi tanácsoknak*. 

Az Aktív Balzsam 

Ez a  készítmény több  ezer  éves  múltra  visszatekintő  japán  népi  gyógyászat
tapasztalatai  alapján  készült,  sokoldalú  felhasználásra  alkalmas  gyógyhatású
krém, melynek rendkívüli hatásosságát a modern orvostudomány is igazolta.

Hatóanyagai Japán és Kína őshonos növényeiből, többek között az ezer évig is
elélő, az egészséges élet szimbólumaként tisztelt  Ginkgo Biloba  páfrányfenyő
leveleinek kivonatából készül, mely más speciális gyógynövényekkel kiegészítve
rendkívül  jó  gyulladás  csökkentő,  fertőtlenítő,  sebgyógyító, hámosító,
szabadgyök lekötő, sejtregeneráló hatással bír. 



A páfrányfenyő nagyon előnyös a vérkeringésre és a központi idegrendszerre
kifejtett hatása miatt. Fokozza a verőerek rugalmasságát, ily módon javítva az
agy és a végtagok vérellátását. Gátolja a vérrögképződést, ezenfelül antioxidáns
tulajdonságokkal  is  rendelkezik,  vagyis  hatékonyan  képes  szembeszállni  a
szabad gyökök pusztító hatásaival, így védi a sejteket. 

Az  Aktív  Balzsam  egy  standardizált gyógynövény  készítmény,  kiemelkedően
magas  hatóanyag  tartalommal.  Mélyen  a  bőr  felszíne  alatt  is  kifejti  gyógyító
hatását,  kiváló  eredménnyel  hasznosítható  sokféle  bőrelváltozás
tünetmentesítésére, belgyógyászati problémák kezelésére ideg-, izom-, és ízületi
fájdalmak  és  gyulladások  csökkentésére,  sebek,  égési  sérülések  kezelésére.
Rendkívüli  hatását  energetizáltságának  is  köszönheti.  Kizárólag  természetes
hatóanyagokat  tartalmaz.  Több  éves  felhasználói  tapasztalatok  mellékhatást
nem  jeleztek.  Klinikailag  tesztelt  és  engedélyezett termék.  Gyártása  szigorú
mikrobiológiai ellenőrzés mellett és ISO9001 minőség biztosítosításban történik. 

További információkért, kérdéseivel forduljon bizalommal Ügyfélszolgálatunkhoz:

· e-mail: info@biobalzsam.hu
· Telefon: 06 70 365 4463

Aranyér otthoni kiegészítő kezelése

Aranyér(külső-belső)  esetén  fájdalomcsillapító  hatása  van, hosszabb  kezelés
esetén az aranyér teljesen tünetmentessé válhat. A kezelés alatt a fájdalom 1-2
napra  felerősödhet- mint  tudjuk  ez  a  gyógyulás  első  jele, de  semmilyen
körülmények  között  se  hagyja  abba  a  Balzsam  használatát. A  rendszeres
használat  és  a  kitartás  meghozza  a  várva  várt  eredményt. A hatékonyságot
növeli a helyes aranyér diéta, és testmozgás.  

· További  részletes információk a diétáról itt: www.biobalzsam.hu

Külső aranyér kiegészítő kezelése

Külső  aranyér  esetén  az  Aktív  Balzsam  használata  megegyezik  más
termékekkel. Nagyon fontos hogy a Balzsamot mindig tiszta felületre vigyük fel.
Napi  3x  javasolt  az  alkalmazása.  Noha a  Balzsam nyálka  hártyára  gyakorolt
hatása pozitív (hiszen akár szembe is kenhető, zöld- szürke hályog kezelésére
pl.)* aranyér esetén ha vérzés van a végbél nyílás környékén, ne közvetlenül a
"sebbe"  kenjük  hanem  próbáljuk  a  seb  körüli  területre  bemasszírozni  a
Balzsamot.  Az  első  néhány  alkalmazáskor  érzett  relatív  felerősödő  fájdalom
természetes reakciója a szervezetnek. Ez többek között a Balzsamban található
rendkívül  hatékony összetevőknek tudható be. A fájdalom  általánosan néhány
nap után csökken, majd megszűnik.

http://biobalzsam.hu/dieta_taplalkozas_hatasa_aranyer_es_vegbelrepedes_eseten.html


Belső aranyér kiegészítő kezelése

Belső aranyér esetén a gyógyszertárakban kapható kúpok alkalmazása során
tudjuk a Balzsamot a nyálka hártyára juttatni. Felhasználóink szerint a Balzsam
ily  módon  hatékonyabbá  teszi  a  kúpot  magát  valamint  csökkenti  majd
megszünteti a belső vérzést/fájdalmat. A gyógyulási időt jelentősen csökkenthetii
a Balzsam szájon át történő fogyasztása*. Reggel és este borsó szem nagyságú
aktív  Balzamot  érdemes  lenyelni-  joghurttal,mézzel  ill.  egyéb  módon.
Végbélrepedés  esetén,  az  aranyér  kezeléséhez  hasonlóan  alkalmazzuk  a
balzsamot!  

*  Vásárlók tapasztalata,  hogy az aktív balzsam szájon át történő fogyasztása
jótékony hatással lehet a belső aranyér regenerálódása során. (Ez az információ
kizárólag  Vásárlói  visszajelzés  alapján  kerül  feltüntetésre). Más kenőcsöket,
krémeket ne alkalmazzon belsőleg! 

· További  részletes információk az aranyér otthoni kezeléséről : 
www.biobalzsam.hu

Az Aktív Balzsam további 
felhasználási területei*

Migrénes fejfájás

Halántékunk  és  szemünk  környékét  masszírozó  mozdulatokkal  bekenjük. Pár
perc  múlva  mérsékeli,  illetve  megszűnteti  a  fájdalmakat.  A megújult  Energia
krém szintén kiemelkedő fájdalom csillapító hatással bír.

Fül problémák

Füldobogás, fülpattogás, fülzúgás és a belső fül feszülésének megszüntetésére
alkalmas, a  fül  előtt,  mögött  és  a  hallójárat  vékony  bekenésével.

http://shop.biobalzsam.hu/herba_gold_energia_krem_10ml_izulet_acne_seborrea_kezelese
http://shop.biobalzsam.hu/herba_gold_energia_krem_10ml_izulet_acne_seborrea_kezelese


Herpesz, pattanás, szemárpa

Az Aktív Balzsam vékonyan a bőrfelületre kenve gyorsan beszívódik. Herpesz
esetén a Herba Gold Dentomed Foggél napi többszöri használata is hatékony
lehet.  Pattanásos,  acnés  bőrfelületet  naponta  a  tisztálkodást  követően
kezelhetjük.  Szintén  segíthet  a  szevezet  méregtelenítése,  salaktalanítása.
Szemárpát  közvetlenül  bekenve  néhány  nap  alatt  javulásra  számíthatunk.

Nyílt seb, bőr sérülés

(vagy  műtéti beavatkozást követő lábadozás esetén)  a  gyógyulási időt jelentős
mértékben csökkentheti, és a hegek fokozatosan elhalványulnak.

Bárányhimlő 

A szokásos három hét helyett egy hét a betegség lefolyásának az ideje. Ha a
kezdeti  stádiumban  kezdjük  el  a  kiütések  kezelését,  több  kiütés  már  nem
keletkezik.

Leégés, forrázás

A sérült testrész vízhűtése után a balzsammal bekenjük a bőrt, hagyni kell, hogy
az beszívódjon.  A kezelést  lehet  ismételni.  Az  égési  seb,  a  legtöbb esetben,
kisebb  terület  esetén nyom  nélkül  gyógyulhat.  Napozás után a  leégett  bőr
nyugtatására  is  alkalmas.  Megszünteti  a  fájdalmat,  megakadályozza  a
pirosságot, és gyulladást.

Visszér

Általában  idős  korban,  illetve  terhesség  alatt, és  után  okoz  kellemetlen
fájdalmakat. A Balzsam használata ezeket is enyhíti, kitartó kezelés után (kezdeti
stádiumban  lévő  seprű  ereket) meg  is  szüntetheti.  Fontos,  hogy  a  terápia
kezdetén csak a függőlegesen futó ereket kenjük be hosszanti mozdulatokkal.
Ne körkörös masszírozást végezzünk! Pár nap múlva az erek beduzzadhatnak,
és fájdalmat okozhatnak, de nyolc napon belül  ezek a fájdalmak, duzzanatok
elmúlnak,  ellapulnak.  Ezután  kezdjük  a  már  csomókban  kialakult  visszereket
fokozatosan és rendszeresen kenni. Látványosan elmulasztja a betegség alatt
kialakult kékséget és lilulást. A visszér kezelésére a Herba Gold   L  ábmaszk még
jobb hatásfokkal alkalmas.

http://shop.biobalzsam.hu/herba_gold_labmaszk_200ml_visszer_kezelese
http://shop.biobalzsam.hu/herba_gold_foggel_menthol_150ml_foginy_kezelese


Lábszárfekély

Az aktív balzsam önmagában nem alkalmazható  lábszárfekély  esetén.  Ez a
tünet együttes rendkívül nagy kitartással, orvosi felügyelet mellett gyógyítható. 

Kérjük keresse fel az alábbi szak intézményt: 

· Glász-Med Kft. 2851 Környe, Beloiannisz u. 35. Tel.:06 34/473-030

Az Aktív Balzsamot kizárólag a szakorvosi kezelés mellett, és az orvos tudtával 
szabad alkalmazni (amennyiben jóvá hagyja).

Nőgyógyászati gyulladások

Nőgyógyászati betegségek esetén: pl. fehérfolyás, fertőzés esetén a 
baktériumos fertőzéseket megszünteti. A Balzsam tamponra kenve használható.

Meghűlés megfázás

A Balzsamot a homlokra, orrnyeregre, arcüregre kell kenni, illetve le lehet nyelni*.
Használata segíti a letapadt váladékok feloldását. Arcüreg-gyulladás esetén 
szintén segíti a váladék ürülését az orron keresztül.

Gyomorfekély nyombélfekély gyomorideg 

Naponta kétszer nyeljünk le egy- két borsónyi mennyiséget . 

Foghúzás után

Fogínyre kenhető, bedörzsölhető, szájüreg gyulladása esetén is. /használható a 
Herba Gold   Dentomed S  zájvíz és   F  oggél is /

Az AKTÍV BALZSAM használatakor, (lehetőség szerint) más krémet ne
alkalmazzunk ugyanazon a felületen. Fém és elekromosság. mágnesesség

közelében ne tároljuk!

http://shop.biobalzsam.hu/herba-gold-dentomed-foggel-szajviz


 

Az Aktív Balzsam ára: 

 Az aktuális árat megtekintheti 
az alábbi hivatkozásra kattintva:

http://shop.biobalzsam.hu/herba_gold_bionet_aktiv_balzsam_75ml
  

     

*Jogi nyilatkozat

Szakértőink,  és  a  BioCenter  Egészség  Portált  képviselő  Patonai  Attila  E.V.
kijelenti,  hogy a  dokumentumban közölt  információk  semmilyen  esetben nem
tekinthetőek  orvosi  tanácsnak,  és  nem  helyettesítik  az  orvosi
diagnózist/vizsgálatot/kezelést.  A  közölt  technikák,  tevékenységek,  termék
használati  módok  kizárólag  Szakértőink  tapasztalaton  alapuló  észrevételei-
véleményei, azok szakszerűtlen követéséből adódó személyi sérülésért, anyagi
kárért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Szerzői jogok:

A dokumentumban  közölt  cikkek,  írások  a  szerzői  jog  hatálya  alá  esnek.  A
tartalmak (képek,  szövegek)  másolása és  közlése a forrás megjelölésével  és
tulajdonosának engedélyével lehetséges. Az engedély nélküli újraközlés tilos. A
forrásmegjelölés nélküli újraközlés tilos. Kijelentjük, hogy a közölt írások szerzői
jogával rendelkezünk, azok saját szellemi termékeink, illetve az eredeti szerzők
hozzájárultak a közléshez.

Kelt: 2014.07.05. Siófok
Tulajdonos: Patonai Attila, a BioCenter Egészség Portál 
és weboldalainak kizárólagos tulajdonosa.

www.biobalzsam.hu

http://www.biobalzsam.hu/
http://shop.biobalzsam.hu/herba_gold_bionet_aktiv_balzsam_75ml

