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je zvláštní esence, kompozice z více než 110 éterických, terpeny obsahujících olejú a
dalších indegriencí. Jako koncentrát jsou tyto komponenty smíchány ve specielním
poměru.
Již od roku 1986 existují četné zkušenosti s Nirosanou. V roce 1989 byla tato esence
přihlášena u německého patentního úřadu v Mnichově jako potravina.
V minulosti se složení v Nirosaně obsažených přísad (viz poslední strana) osvědčilo
při mnoha indikacích.
Bylo možno pozorovat, a to ne pouze v ojedinělých případech, že tato esence přispívá
k tomu, že se organismus intenzivně a urychleně detoxikuje.
Imunitni systém se dle všech pravidel vybuduje a je trvale posílen – s odpovídajícími
pozitivními dopady na celkový fyzický-psychický-duševní systém člověka.
Celá řada lékařú a vědcú se zaobývala účinky esencielních olejú ve spojitosti s
vibračními frekvencemi. Při tom vyšly, mimo jiné, následné výsledky najevo:
– Bylo zjištěno, že všeobecná lidská a zdravá vibrační frekvence-kmitočet leží v
rozmezí 62-72 Hz
– Když tento kmitočet klesne, je imunitní systém oslaben
– Již při kmitočtu pouze 58 Hz múže nastat nachlazení nebo chřipka
– Kandida a plísně začínají od kmitočtu cca. 55 Hz
– Při hodnotě od 42 Hz byla u lidí často zjištěna rakovina
Nemoce zpúsobující patogeny mají tím pádem velmi nízký kmitočet.
Dr. Royal R. Rife zjistil, ze substance s vyšším kmitočtem ničí nemoce s nižším
kmitočtem.
Jinými slovy vyjádřeno, musíme náš osobní kmitočet držet na určité úrovni.
Zde přijdou esencielní oleje k zásahu, protože když začne náš osobní kmitočet klesat,
mohou vzniknout nemoce.

Laboratorní studie ukazují, že esencielní oleje mají s 52 – 320 Hz nejvyšší kmitočet
ze všech dosud známých přirozených substancí.
Naše strava, čerstvá zelenina a sušené bylinky mají oproti tomu kmitočet o hodnotě
pouze 0 - cca 30 Hz.
Esencielní oleje mohou tedy se svým vysokým kmitočtem přispět k udržení zdravé
hladiny člověka a nebo k znovu dosažení této hladiny tím, že vytvoří prostředí, ve
kterém nemoce, baktérie, viry a plísně nemohou žít.
Orální podávání éterických olejú podporuje toto velmi, jelikož tímto zpúsobem přijde
mnoho přísad effektivněji a ve vyšší koncentraci k rozvinu.
V 80-tých letech minulého století se stala NirOsana pod jiným jménem skrz
několikanásobné uzdravení na AIDS onemocnělých, respektive HIV-positivních
známou.
V rúzných případech doložily laboratorní výsledky a protokoly jedné proslulé
berlínské kliniky významné zlepšení stavu.
Také léčení na rakovinu onemocnělých zaznamenalo pozitivní prúběhy.
Svědectví postižených, kteří cítíli významné zlepšení po užití Nirosany (jako např.
bývalý AIDS pacient Rudolf Dusch), vám na požádání rádi dáme ve výtažcích k
dispozici.
Jelikož v tehdejší době nebylo přírodní léčitelství ještě tak rozšířené jako dnes,
informovali o těchto vynikajících výsledcích německé bulevární listy jako 'Bunte',
'Freizeit-Revue', 'Bildzeitung' a 'Goldenes Blatt'.
Také v německé televizi (ARD-poradce pro zdraví) byla tato esence představena,
respektive bylo o ní referováno.
V neposlední řadě se za její rozšíření zasadili také proslulí a věhlasní lékaři, mimo
jiné promovaný Physio chemik Dr. Dieter Kaempgen (jako vědecký přísedící).
Nechte toto právě přečtené na sebe zapúsobit a rozhodněte se bez předsudkú, jestli
je pro Vás smysluplné, NirOsanu ve vlastním zájmu a k vlastnímu prospěchu
vyzkoušet.

Informace k přísadám
Objevitel této esence do dnešního dne neprozradil všechny přísady a kombinaci jejich
složení, protože se obává, že by tato esence zmizela v šuplících prúmyslníkú.
Od zveřejnění přesného složení je tudíž nadále upuštěno.
Výtažky obsažených přísad:
NirOsana obsahuje vysoce učinné, éterické, terpenické oleje.
Převážně směsi mátoveho extraktu, oleje z anýzu, medunky, hořce, šípku, kaktusu,
hřebíčku, tak jako oleje obsahující mentol.
Dále pak množství jiných sladěných esenčních olejú.
Obsaženy jsou - v nejvyšší biologické kvalitě - super potraviny, koření, řasy, ovoce a
dalších cca.70 přísad.
Jako příklad jsou uvedeny následovně tyto přísady:
– super potraviny jako určitá semínka (např. chia a špičky kokosových květú)
– super potraviny jako kompresky (např. spirulina řasy a zelený ječmen)
– super potraviny jako prášek (např. acerola a kurkuma)
– sušené plody (např. kustovnice a aronia)
Přirozené, organické kyseliny jako citronová, ascorbinová a jiné, tak jako
dosti velké množství přirozených kolloidú, které zpúsobují značné zkalení, jsou
zrovna tak obsaženy.
NirOsaně jsou přidány štávy s vysokým obsahem vitamínú jako nosič komponentú.
Nejsou v ní obsaženy žádné chemicky-syntetické, lékárnické, jen na lékařský předpis
obdržitelné nebo dokonce toxicky púsobící látky. Tato esence se múže užívat bez
obav i po delší dobu.

