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Segít, enyhít, gyógyít évszázadok óta – ezzel a mottóval mutatjuk be és ajánljuk
orvosok, gyógyszerészek figyelmébe az osztrák Neydharting gyógyiszap termékeket, prevenciós vagy terápiás jellegű - elsősorban otthoni - kúrák céljára.

A Neydharting peliodikus iszap legutóbbi teljes körű vizsgálatát a Fresenius Intézet 65232 Taunusstein/Németország 2003-ban végezte el, amely szerint a szerves
izzítási veszteség a vízmentes tömeg 71,9 %-a, a szervetlen izzítási maradvány
28,1 %. A huminsav tartalom a vízmentes tömeg 23,4 %-a.

Egyre többen vannak azok, akik aktív módon törődnek egészségükkel, még
idejében bevonva orvost és gyógyszerészt, meghallgatva tanácsukat. Eközben a természetes (gyógy)szerek, alternatív terápiák jelentősége is növekszik.
A Neydharting termékek e szempontból (is) illeszkednek az aktuális trendbe:
valóra váltják a természetes, mellékhatások nélküli kezelések utáni vágyat. A
Neydharting gyógyiszappal kezelhető problémák előfordulása igen gyakori,
úgyszólván népbetegségekről van szó.

A szakirodalomból általánosan ismert, hogy az iszapok közös, termofizikális tulajdonságai túl a szerves gyógyiszapok speciális hatóanyagai áthatolnak a bőrön,
bejutnak a test belsejébe és ott kedvező kémiai, biokémiai jellegű hatásokat váltanak ki.

Miért ajánlhatják a szakemberek jó szívvel a pácienseknek?
Mert:
– Speciális, egyedi hatóanyag-összetételű, Ausztriában és itthon egyaránt
gyógyiszap minősítéssel rendelkező természetes, kémiailag nem reprodukálható termék. Ausztriában évtizedek óta TB támogatott kategóriában található, orvosok által receptre felírható, az éves applikációk száma
milliós nagyságrendű.
A jégkorszaki, kivételes tisztaságú gleccsertavak medrét 30 ezer év alatt fokozatosan feltöltötték az alpesi világ évről évre megújuló, gazdag (mintegy 400 faj)
növényvilágának maradványai. Víztükör alatti, oxigénhiányos környezetben való
bomlásuk létrehozta a sokféle hasznos, gyógyító szerves vegyületből és a vízben
oldott ásványi anyagokból álló hatóanyag kompozíciót.

– Alkalmazása 700 éves múltra tekinthet vissza
Hagyományos termékről lévén szó, a múlt bizalmat teremtő érték a jelenben:
Neydharting Európa egyik legrégibb, a 14 sz. óta dokumentált, folyamatosan üzemelő gyógyiszap lelőhelye. A lelőhely, a gyártás, a kúra-központ és a tudományos
műhely (itt működik az osztrák iszapkutatási intézet) egysége nemzetközi összehasonlításban is jelentős iszap kompetencia centrummá tette Neydhartingot.
– A korszerű technológiájú termék változatos kiszerelési formákban áll rendelkezésre, igazodva a felhasználó céljaihoz.
A feldolgozás célja, hogy a gyógyiszap hatásai lelőhelytől távol is élvezhetők
legyenek, olyan formában, amely igazodik a páciensek igényeihez, panaszaik
természetéhez, szigorúan megőrizve azonban természetes gyógytényező jelleget. Ezt szolgálja a korszerű technológiájú és csomagolású Neydharting termékcsalád. Tudomásunk szerint e kategóriában gyógyszertári forgalomban nincs hasonlóan felhasználó-barát, könnyen kezelhető termék-együttes.

Neydharting gyógyiszap Vital fürdő
Fürdőadalék, 5 db egyenként 0,25 l-es tasakot tartalmazó csomagolásban,
5 teljes kádfürdő céljára
A termék egészen apró részecskéket tartalmazó szuszpenzió. Nagy előnye, hogy pezsgőfürdő-kádakban is
gond nélkül alkalmazható, a termék nem károsítja a
vízbefúvó szelepeket. Az oldott és lebegő alkotórészek révén a szerves gyógyanyagok bőrön keresztüli
bejuttatására koncentrál.

Neydharting gyógyiszap Vital pakolás
1 kg gyógyiszap, 8 db egyszer használatos, tépőzáras, áteresztő tasakkal 8 kezelés céljára
A termék hagyományos iszap-alkalmazás: testtáji problémák helyi kezelését teszi lehetővé a kémiai hatás és a termofizikális előnyök együttes alkalmazásával,
mindezt higiénikus, egyszerű módon.

A vízmennyiség és hőmérséklet tetszőleges beállításával egyesíti az iszap- és
a fürdőkúra előnyeit.
A Neydharting Vital fürdő eltávolítja a salakanyagokat, mérsékli a méreganyagok lerakódását a szövetekben, szervekben és ízületekben. Ösztönzi a synoviális
folyadék termelését, a porcállomány kopása mérséklődik. Késlelteti a krónikusgyulladásos arthritis és arthrosis keletkezését, továbbá végtagok elmeszesedését, elmerevedését. Kedvezően befolyásolja az ízületek mozgékonyságát.
Fő indikációk az ausztriai forgalombahozatali dokumentáció szerint:
– mozgásszervi megbetegedések, mint a támasztó és mozgató apparátus krónikus gyulladásos megbetegedései és a lágyrészi reuma legtöbb formája,
degeneratív ízületi és gerincproblémák (elhasználódás)
– szabadidős vagy munkahelyi sérülések következményei (zúzódás, rándulás,
ficam) posztoperativ állapotok
– szabadidős vagy munkahelyi túlerőltetés következményei: izomláz, ízületi
fájdalom vagy merevség
– nőgyógyászati megbetegedések, mint pl. ciklus zavarok, változókori panaszok, krónikus petevezeték-gyulladás, petefészek csökkent működése, sterilitás, genitáliák atrófiás elváltozásai
– krónikus gyulladásos bőrmegbetegedések, mint pl. seborrhoea.

Fő indikációk az ausztriai forgalombahozatali dokumentáció szerint:
– mozgásszervi megbetegedések esetén, mint a csontrendszer és mozgásszervek krónikus gyulladásos betegségeinek nem akut stádiuma, a lágyrészek
reumatikus bántalmainak legtöbb esete, degeneratív ízületi és gerincbántalmak (elhasználódás, kopás jelenségei)
– szabadidős vagy munkahelyi sérülések (zúzódás, rándulás, ficam, stb.),
továbbá műtét utáni állapotok
– szabadidős vagy munkahelyi tevékenységek során fellépő túlerőltetés
következményei, pl. izomláz, ízületi fájdalmak és merevség.
1 kúra minimálisan 8 kezelésből áll.

Egy kúra legaláb 10 fürdőből áll.
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Javaslatok a termékek alkalmazásához

Neydharting gyógyiszap ivókúra
A termék EU országokban (Németország, Skandinávia) speciális, gyógyászati
célra szánt élelmiszerként van forgalomban krónikus gyulladásos gyomor- és
bélbetegségek, továbbá gyomorégés esetén követett diétához, 200 ml-es kiszerelésben.

Neydharting gyógyiszap Vital pakolás
A gyógyiszapot melegen és hidegen egyaránt lehet alkalmazni. Használatát megkönnyítik a csomagolásban található, egyik oldalon áteresztő tasakok, de közvetlenül a bőrfelületre is felkenhető. Meleg
alkalmazás javasolt minden krónikus jellegű panasz esetén. Hidegen kell használni akut panaszoknál,
mint pl. a ficam, zúzódás, izomhúzódás. A meleg alkalmazás történhet az iszap 42-48°C fokra történő
felmelegítésével (pl. mikrohullámú sütőben), vagy max. 60° C-ra „előmelegített” hőtároló eszköz (pl. hőpalack) pakolásra való felhelyezésével. Akut panaszok esetén hűsítő eszközzel vagy jéggel kell a fájdalmas
területre felhelyezni. Kezelésenként az irányadó időtartam 20-30 perc (hideg alkalmazás esetén hosszabb
is lehet), s ehhez járul az azt követő 20-30 perces pihentetés. Naponta egyszer végezhető kezelés. Legalább 8 napos kezelési időtartam ajánlott.

NEMSOKÁRA JÖN!

Neydharting gyógyiszap ivókúra
Naponta három alkalommal, a főétkezések előtt fél órával egy teáskanálnyi (5 ml) gyógyiszap italt egy
pohár langyos vízbe keverve kell meginni. A kúraszerű alkalmazás javasolt időtartama 3-6 hét. 4 hét
szünetet követően a kúra megismételhető.
–•–

Egy teljes kúra 3-6 hét.
Fő indikációk az ausztriai forgalombahozatali dokumentáció szerint:
– krónikus gastritis
– ulcus duodeni
– ulcus ventriculi
– savtúltengéses panaszok
– krónikus enteritis

Néhány kor ty az egés

Neydharting gyógyiszap Vital fürdő
Teljes kádfürdő esetén a víz ajánlott hőmérséklete 36-37° C, amely fürdés közben 38° C-ig növelhető.
Részleges (pl. láb) fürdő esetén a hőmérséklet magasabb is lehet. Javasolt vízhőmérő használata. Egy tasak tartalma egy teljes kádfürdőhöz elegendő, rész-alkalmazások esetén 10 liter vízhez 2-3 evőkanál fürdőadalékkal számoljunk. Az ajánlott fürdési idő 15-20 perc, után kerüljük a zuhanyozást, a testet tartsuk
melegen (köpeny, fürdőlepedő) és lehetőség szerint pihenjünk 30 percet. Kúraszerű alkalmazás esetén
48 óránként javasolt egy fürdő, egy kúra legalább 10 fürdőből áll.

A termékek indikációiról, használatáról (ideértve az ellenjavallatokat is), továbbá a fő indikációkon túl bizonyos megbetegedésekben kiegészítő terápiaként való alkalmazásának lehetőségeiről honlapunkon találhatók további információk. Ugyanitt talál szakmai publikációkat, illetve részletes publikációs jegyzéket is.
A fizioterápiás kezelést is végző orvosi praxisok számára a termékek rendelkezésre állnak a nagyobb kiszerelésben is. (Neydharting gyógyiszap Vital fürdő 20x0,25 l-es, Neydharting gyógyiszap Vital pakolás
10 kg-os verzióban)
A termékeket gyógyszertárakban és honlaphoz kapcsolódó webáruházban forgalmazzuk.
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Gyártó:
Heilmoor Neydharting GmbH 4600 Wels Österreich
Magyarországi forgalmazó:
Felicité Kft
1112 Budapest, Lanka u. 22.
Mobil: 36 30 349 3736, 36 30 948 3359
Email: felicite@t-email.hu
www.gyogyiszap-neydharting.hu

