
Vážený čtenáři,

je to už rok, co jsem si dovolila vám 
psát o účincích rašeliny.
Během toho roku jsem si ověřila 
i svou metodu léčení bércových vředů. 
Mnoho jsem si o různých způsobech 
léčby přečetla a vždy mi bylo divné, 
že se každý snaží zahojit vřed. Nikoho 
ovšem netrápilo proč se udělá. Jak 
vřed brzy uzavřete, neléčená noha 
se otevře někde jinde.
Noha bolí, vřed zapáchá a život 
přestává bavit.
Rada je velmi jednoduchá. Musí 
se vyčistit potrubí, kterým proudí 
životodárná tekutina a tím se upraví 
rovnováha v končetině. Stačí 
si zakoupit balíček, který obsahuje 
rašelinový extrakt, rašelinové mýdlo 
a krém s rašelinou. V květinářství 
vám prodají ještě aloe vera.
Nohu řádně umyjete rašelinovým 
mýdlem a důkladně osprchujete. 
Dále namočíte plenu (nebo jiný savý 
materiál) do teplého rašelinového 
extraktu a přiložíte na 20 minut na 
bolavou nohu. Potom obklad sundáte 
a do rány nakapete pár kapek aloe 
vera. Vezmete si do ruky rašelinový 
krém a do kůže (mimo ránu) ho 
vmasírujete od chodidla nahoru.

Tuto proceduru budete opakovat 
každý den. Zvlášť je nutné pořádně 
omývat vřed a nesnažit se ho brzo 
uzavřít.
Sami se budete divit, jak blahodárně 
rašelina působí a jak se noha úplně 
srovná.
Stejným způsobem můžete léčit 
i rány , které mají cukrovkáři.
Doufám, že poslechnete a já budu mít 
radost, že jsem někomu pomohla a vy 
budete žít plnohodnotnější život.
Ještě jsem vám chtěla přiblížit, jaké 
výrobky z naší produkce brzy přijdou 
na trh. 
Bude to rašelinový krém na ruce 
s bambuckým máslem, rašelinový 
krém na nohy, denní krém pro suchou 
pleť a pitná rašelinová kůra.
Připravujeme pro vás nové webové 
stránky s e-shopem, kde si budete 
moci jednoduše nakoupit.
Tak se pěkně uzdravujte a věřte, 
že příroda je mocná čarodějka.

Ludmila Jílková

Rašelina léčivá
Rašelina umí pomáhat i při léčbě cévního systému 

dolních končetin - bércových vředů (Ulcus Cruris).
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