ZIOŁOWA NASIADÓWKA
Zdrowie Twojego Łona

Hana Deutschmannová i Klára Drenčeniová

Kochana Kobieto,
Masz przed sobą krótki poradnik, który przygotowałyśmy
specjalnie dla Ciebie, aby pomóc Ci w radzeniu sobie
z kobiecymi dolegliwościami.
Obie – Klára Drenčeniová i Hana Deutschmannová –
pochodzimy z Czech i tworzymy przestrzeń dla kobiet, którą
nazwałyśmy Kobieta w Pełni. Jesteśmy certyfikowanymi
konsultantkami ziołowych nasiadówek wspierających zdrowie
kobiecego łona oraz nasiadówek okołoporodowych. Jesteśmy
także kwalifikowanymi terapeutkami masażu Gua Sha
przy użyciu grzebienia turmalinowego. Zgłębiamy temat ziół,
kobiecego cyklu i samo-miłości. Organizujemy Ceremonie
Nasiadówek, Kręgi Kobiet, warsztaty i szkolenia. Kochamy
przyrodę i naturalne metody leczenia.
Prowadząc projekt Kobieta w Pełni spotkamy wiele kobiet,
które zgłaszają różnego rodzaju dolegliwości zdrowotne
dotyczące łona. Naszym celem jest wspieranie zdrowia
i witalności kobiet mieszkających w Polsce oraz pokazywanie
jak w naturalny i skuteczny sposób wspomagać leczenie
kobiecych dolegliwości. W Czechach, gdzie ukończyłyśmy
szkolenie z przeprowadzania ziołowych nasiadówek, kobiety
mają dużo większe doświadczenie z tą formą naturalnego
uzdrawiania, dzięki czemu możemy polegać na ich wiedzy
i wsparciu.
Z tego e-booka dowiesz się, jak radzić sobie z różnymi
dolegliwościami ginekologicznymi przy pomocy ziołowych
nasiadówek opartych na ekologicznych mieszankach ziołowych
czeskiej firmy Steamy i fitoterapeutycznych produktów Energy.
Mamy nadzieję, że zawarta w tym podręczniku wiedza okaże
się pomocna i przyniesie Ci wiele dobrego.
Hania i Klara
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Czym jest ziołowa nasiadówka?
Ziołowa nasiadówka to subtelna ceremonia, która
rozgrzewa i koi. Swoje działanie rozpoczyna od yoni,
czyli łona kobiety, a ciepło i jej zdrowotne aspekty
przenikają do pozostałych części naszego ciała.
Działanie nasiadówki opiera się na fitoterapii
(ziołolecznictwie)
połączonej
z
termoterapią,
aromaterapią oraz leczeniem wodą. Efektem jest
poprawa krążenia krwi podbrzusza i jego organów
wewnętrznych. Zawarte w ziołach substancje
aktywne wpływają pozytywnie na nasze okolice
intymne.
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Kobiety na całym świecie wykonują nasiadówki w ramach
regularnego oczyszczania, profilaktyki zdrowotnej lub przy
różnych dolegliwościach. Odpowiednio dobrane mieszanki ziół
pomagają utrzymać harmonię i wspierają takie procesy, jak:
regulacja cyklu menstruacyjnego,
zmniejszenie bólu i skurczy miesiączkowych,
zapobieganie przewlekłym infekcjom grzybiczym
i bakteryjnym,
przyspieszenie usuwania toksyn,
wspieranie procesów leczenia mięśniaków i cyst,
redukowanie objawów menopauzy,
wspomaganie procesów leczenia endometriozy,
zwiększenie płodności,
przyspieszenie leczenia hemoroidów,
podniesienie libido.

Nasiadówka może być również dużą pomocą w okresie
okołoporodowym. Przygotowuje kanał rodny do naturalnego
porodu, uelastycznia i nawilża tkanki krocza, przynosi ulgę
od bólu i przyśpiesza regenerację w połogu.
Nasiadówki są przeznaczone dla każdej kobiety, poza
kilkoma wyjątkowymi sytuacjami:
ciążą (nasiadówki można stosować po zakończeniu
38 tygodnia ciąży),
miesiączką lub krwawieniem innego pochodzenia,
operacją ginekologiczną (do 6 tygodnia po operacji),
ostrą infekcją intymną lub gorączką.
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Produkty Energy
Energy to czeska firma, której produkty są innowacyjne,
odżywcze, terapeutyczne i pielęgnujące. Wszystkie preparaty
są w maksymalnym stopniu naturalne, delikatne i wyjątkowo
skuteczne. Skład preparatów to innowacyjne połączenie
współczesnej wiedzy akademickiej z zasadami medycyny
naturalnej. Wszystkie preparaty tworzone są z poczuciem
głębokiej odpowiedzialności i wykorzystaniem najnowszych
osiągnięć fitoterapii, aromaterapii i homeopatii, w oparciu
o filozofię Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Chińczycy
postrzegają organizm człowieka jako jedną całość, w której
nie istnieje ani zdrowie, ani choroba, jedynie harmonia
i dysharmonia. Oddziałując delikatnie na organizm,
przywracamy mu naturalną siłę i witalność.
Produkty firmy Energy używane do polecanych przez nas
kuracji zostały dobrane do poszczególnych dolegliwości
na podstawie konsultacji z oficjalnym doradcą firmy Energy.
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KOBIECE DOLEGLIWOŚCI
I JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ

3.1 Bóle miesiączkowe
Wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy, że miesiączce nie musi
towarzyszyć ból. Może on być spowodowany kilkoma
czynnikami, m.in.:
stresem,
skrzepami krwi,
zmęczeniem,
nieakceptowaniem miesiączki,
sposobem odżywiania,
czynnikami psychosomatycznymi – na przykład reakcją
rodziny na pierwszą miesiączkę, zachowaniem partnerów krytykowaniem miesiączki itp.,
endometriozą,
burzą hormonów,
nieprawidłowymi tworami w okolicy jamy macicy,
np.: polipami błony śluzowej trzonu macicy lub
powstającymi mięśniakami.
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Co możesz zrobić?
Sposoby są proste i bardzo przyjemne.

Przed okresem zrób ziołową nasiadówkę (najlepiej przez
kilka dni pod rząd).
Pomoże ci rozluźnić łono, zrelaksować się. Przygotuje macicę
do menstruacji. Często na ściankach macicy zostają resztki krwi
z poprzedniej miesiączki, które później pojawiają się jako
skrzepy i w trakcie wydalania, mogą powodować ból. Dzięki
rozgrzaniu łona oczyszczanie macicy z resztek poprzedniej
menstruacji jest mniej bolesne. Jeżeli będziesz powtarzała
nasiadówki, z czasem skrzepy znikną.
W trakcie okresu, daj sobie przestrzeń na odpoczynek.
Okres jest dla nas kobiet czasem na doładowanie baterii.
Zobacz, w którym dniu masz mniej energii i wypoczywaj. Zostań
w łóżku tak długo, jak możesz. Zapytaj o home office. Zakupy
zrób przed okresem lub poproś o to partnera. Nie sprzątaj,
nie gotuj. Raz na miesiąc możesz zamówić jedzenie lub
przygotować je wcześniej. Nie planuj na ten czas spotkań
i aktywności sportowych. Oczywiście są kobiety, które pierwszego
dnia okresu mają więcej energii. Zaobserwuj, czy należysz
do grupy, która ma wtedy mało sił i ochotę, by zostać w łóżku,
czy potrzebujesz czegoś innego.
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Zwróć uwagę na zapotrzebowanie energetyczne.
Co masz ochotę zjeść? W trakcie miesiączki możemy mieć
mniejszy apetyt. Zwykle zupa może być wystarczająca. Daj
ciału wypocząć także od jedzenia.
Zrób nasiadówkę po okresie.
Pomoże ci oczyścić macicę. Nasiadówkę można stosować kilka
razy w miesiącu. Na bolące miesiączki polecamy ziołową
mieszankę Regularne oczyszczanie. Ponieważ ból może mieć
różne przyczyny, skontaktuj się z nami. Dopasujemy ziołową
mieszankę do twoich potrzeb.
Możesz wspierać efektywność nasiadówkowej kuracji
stosując również produkty Energy: Gynex, Fitomineral, maść
Cytovital.

3.2 Przewlekłe intymne infekcje grzybiczne
i bakteryjne
Infekcje intymne są często efektem stosowania antybiotyków,
które zmieniają pH pochwy, ale mogą je także wywoływać
inne czynniki:
ciąża,
menopauza,
cukrzyca,
zaburzenia hormonalne,
zauważalna suchość w pochwie,
infekcje bakteryjne występujące w obrębie innych
narządów,
stres,
nadmiar drożdżaków w organizmie.
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Nasiadówka może pomóc obniżyć stres, nawilża błony
śluzowe, wyrównuje pH pochwy i działa przeciwzapalnii
przeciwgrzybiczo. Mieszankę ziołową stosujemy według
długości naszego cyklu.
Polecamy mieszankę Regularne oczyszczanie na normalny
lub długi cykl miesiączkowy i mieszankę Zrównoważona
menstruacja na cykle krótkie.
Nie zalecamy nasiadówki podczas ostrej infekcji. Jeżeli
zapalenie jest delikatne, zastosuj nasiadówkę, ale ogranicz
czas jej trwania do 10 minut, wykonaj najlepiej 10 dni
pod rząd. Nasiadówkę zalecamy jako profilaktykę w celu
wzmocnienia odporności pochwy.
Co można zrobić podczas ostrej infekcji:
często obmywać yoni czystą wodą,
zanurzyć tampon w białym jogurcie i wsadzić do yoni,
wypłukać yoni wodą z kiszonych ogórków,
chodzić bez majtek (w długiej spódnicy),
zrezygnować ze słodyczy i białego pieczywa na czas
kuracji.
Jeżeli odporność twojej pochwy jest obniżona i łatwo łapiesz
infekcje, w ramach profilaktyki rób nasiadówkę:
po basenie,
w trakcie antybiotykoterapii,
po seksie.
Dla wsparcia nasiadówkowej kuracji możesz stosować
również te produkty Energy:
Gynex, Grepofit - na infekcje grzybicze,
Gynex, Cytosan (2 miesiące terapii) - na powracające
infekcje grzybicze,
Gynex, Drags imun - na infekcje bakteryjne (e. coli,
gronkowiec, paciorkowiec).
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3.3 Wsparcie leczenia mięśniaków i cyst
Mięśniaki macicy to łagodne guzy macicy. Najczęściej
wymienianą przyczyną powstawania mięśniaków macicy jest
zbyt wysoki poziom estrogenów lub nadwrażliwość komórek
na estrogeny oraz reakcja komórek na uraz. Mięśniakom
macicy sprzyja otyłość i nadwaga. Warto wiedzieć,
że za wzrost poziomu estrogenów może odpowiadać
niewłaściwa dieta – bogata w utwardzone tłuszcze, wysoko
przetworzone węglowodany, biały cukier i mąkę, a uboga
w błonnik.
Chociaż wiele mięśniaków nie daje żadnych objawów,
to w zależności od ich usytuowania czy wielkości, niektóre
kobiety doświadczają z ich powodu skurczów menstruacyjnych,
bólu miednicy oraz obfitych krwawień mogących doprowadzić
do anemii i wyczerpania fizycznego. Niezbędne jest więc
wykonywanie badań kontrolnych i obserwowanie pod opieką
lekarza czy mięśniak nie rośnie oraz jaki jest poziom
hormonów. Mięśniakom może towarzyszyć ucisk w miednicy
i częste oddawanie moczu. Ma to związek z ich położeniem
i uciskaniem szczególnie pęcherza moczowego i odbytnicy.

Co można zrobić:
Rozpuszczenie zastoju krwi.
Większość
zaburzeń
ginekologicznych
związana
jest
z zastojem krwi. Pomoże: kurkuma, bazylia, imbir, rozmaryn,
pieprz kajeński, gałka muszkatołowa, biały pieprz, mięta
zielona, liść maliny, szczypiorek, czosnek, zielona cebulka, por,
kasztany jadalne, kalarepa, bakłażan, fasolka adzuki, słodki
ryż, masło, ocet, nasiona brzoskwini, olej lniany, olej
z wiesiołka, spirulina.
10

Zmiana diety.
Należy wyrzucić z kuchni cukier, białą mąkę oraz nabiał.
Nowa dieta ma być bogata w błonnik, więc przede wszystkim
dużo warzyw i owoców.
Okłady z oleju rycynowego.
Olej rycynowy podgrzewamy w buteleczce, w naczyniu
z ciepłą wodą. Następnie możemy pomasować podbrzusze
ciepłym olejem lub nasączyć nim kawałek materiału,
np. flanelę i przyłożyć nasączony lekko materiał
do podbrzusza, okryć brzuch ręcznikiem i położyć na niego
ciepły termofor.
Praca z emocjami: ćwiczenia jogi, techniki wizualizacyjne,
medytowanie, śpiew, taniec.
Ziołowe nasiadówki.
Używamy mieszanki Zdrowe łono. W przypadku regularnego i
długiego cyklu stosujemy nawet codziennie. Natomiast
z doświadczenia wiemy, że to jest dla kobiet trudne
do zrobienia, więc rób je jak najczęściej możesz. Ważna jest
regularność, na przykład 3 razy w tygodniu. W przypadku
krótkiego cyklu proponujemy nasiadówkę nieco rzadziej,
1–2 razy w tygodniu. Nasiadówkę stosujemy do maksymalnej
wielkości mięśniaka 8 cm. Z większym mięśniakiem nie wolno
praktykować nasiadówek.
Dla wsparcia nasiadówkowej kuracji możesz stosować
również te produkty Energy:
Gynex,
Drags imun,
Fytomineral.
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3.4 Nieregularne cykle menstruacyjne
Jak one wyglądają? Różnie. Idealny cykl trwa 28 – 32 dni,
ale są kobiety, których cykle są krótsze lub dłuższe. Pojawiają
się też bardzo obfite lub skąpe krwawienia. W przypadku
krótkich
miesiączek
polecamy
ziołową
mieszankę
Zrównoważona menstruacja i nasiadówkę około 2 razy
w miesiącu, najlepiej tuż przed miesiączką. Pomaga
regulować intensywność krwawień i wyrównuje cykl
menstruacyjny. Wzmacnia też strukturę tkanek macicy i
wspiera hematopoezę - proces wytwarzania komórek krwi.
.
Na długie cykle polecamy mieszankę Regularne oczyszczanie
– zmniejsza napięcie przedmiesiączkowe i zapobiega silnemu
krwawieniu. Pomaga w utrzymaniu regularnego cyklu,
oczyszcza krew, detoksykuje i wzmacnia układ odpornościowy.
Możesz wspierać efektywność
stosując również produkty Energy:
Gynex,
Fitomineral,
maść Cytovital.

nasiadówkowej

kuracji,
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3.5 Endometrioza
To przewlekłe schorzenie hormonalno-immunologiczne
o przebiegu zapalnym, polegające na występowaniu komórek
endometrium poza ich właściwą lokalizacją, czyli wnętrzem
macicy. Najczęstszym miejscem występowania jest otrzewna
miednicy mniejszej i narządy w niej występujące: jajniki,
jajowody, jelito, moczowody i pęcherz moczowy. Choroba
ta ma różne oblicza. Najłatwiejsze do rozpoznania w badaniu
USG są torbiele endometrialne występujące w jajnikach.
Ten rodzaj endometriozy odpowiada za bardzo bolesne,
krwotoczne miesiączki i niepłodność.

Co można zrobić:
Niezwykle ważnym czynnikiem mającym wpływ na powstanie
i przebieg choroby jest dieta. Wskazania żywieniowe
przy endometriozie opierają się na fakcie, że estrogen sprzyja
ciągłemu wzrostowi niewłaściwie umieszczonych komórek
endometrium. Z mniejszą ilością estrogenu skupiska komórek
maleją, dlatego podstawą diety przy endometriozie są kwasy
tłuszczowe omega-3, których spożycie nie tylko łagodzi ból
towarzyszący chorobie, ale również zmniejsza ryzyko
jej rozwoju. Bogatym źródłem drogocennych nienasyconych
kwasów tłuszczowych omega-3 są ryby morskie, owoce morza,
siemię lniane, olej lniany, olej z orzechów włoskich, kwas
linolowy w postaci olejów z wiesiołka i ogórecznika. Dieta
przy endometriozie powinna mieć także działanie
przeciwzapalne, a więc oprócz kwasu omega-3, powinna być
bogata w przeciwutleniacze i błonnik pokarmowy.

13

Badania potwierdzają, że kobiety, których dieta obfituje
w antyoksydacyjne witaminy A, E i C mają dużo niższy
poziom markerów stresu oksydacyjnego, a co za tym idzie
mniejsze ryzyko endometriozy. Źródłem wymienionych
składników odżywczych są warzywa i owoce, białe mięso,
tuńczyk, soczewica, fasola, orzechy, cebula i czosnek, kasza
gryczana, jaglana, amarantus, mąka kukurydziana, kaszka
kukurydziana, komosa ryżowa, bataty, topinambur i tapioka.
Zalecamy zrezygnowanie ze spożywania produktów
prozapalnych, w tym tłuszczów o konfiguracji trans.
Znajdziemy je w żywności przetworzonej, jedzeniu typu fastfood, chipsach, słodkich bułkach, ciastkach i margarynie.
Badania potwierdzają, że zawartość tłuszczów trans w diecie
zwiększa ryzyko rozwoju endometriozy o blisko 50%. Zalecamy
również ograniczenie spożywania nasyconych kwasów
tłuszczowych znajdujących się np. w czerwonym mięsie,
wędlinach, boczku, smalcu, podrobach. Duża ilość kwasów
tłuszczowych w mięsie pobudza organizm do produkcji
związków
chemicznych
zwanych
prostaglandynami.
Zaobserwowano, że objawy choroby związane z bólem,
nasilają się pod wpływem ich działania.
Oprócz diety leczenie endometriozy wspomogą również:
Masaże miednicy – robimy z użyciem olejku lawendowego,
gdy nie mamy okresu.
Herbata imbirowa – pomaga pozbyć się nudności
występujących przy endometriozie.
Redukcja stresu – suplementacja witamin z grupy B,
witaminy C, cynku czy magnezu. Oprócz przyjmowania
środków zmniejszających stres, możesz spróbować
medytacji, odpowiedniego relaksu, ćwiczeń oddechowych.
Kurkuma – badania wykazały, że może ona mieć zdolność
hamowania wzrostu endometrium.
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Ziołowa nasiadówka – jeśli dość mocno odczuwasz
symptomy endometriozy, najlepszą domową metodą, jaką
możesz wykorzystać do zapewnienia sobie ulgi, jest terapia
rozgrzewająca. Dostarczenie organizmowi ciepła może
rozluźnić mięśnie miednicy, co sprawi, że zmniejszą się
skurcze i ból w jej obrębie. Używamy ziołowej mieszanki
Endometrioza w sposób zależny od długości cyklu.
Przy regularnym (28–32 dni) i długim cyklu (ponad 33
dni) stosujemy jak najczęściej, może być codziennie.
Natomiast z doświadczenia wiemy, że jest to dla kobiet
trudne
do zrobienia. Ważna jest regularność, na
przykład 3 razy w tygodniu. W przypadku krótkiego cyklu
(mniej niż 27 dni) proponujemy nasiadówkę nieco rzadziej,
1–2 razy
w tygodniu.
Dla zwiększenia efektów nasiadówkowej kuracji możesz
stosować również te produkty Energy:
Gynex,
Drags imun,
Fytomineral.

3.6 Redukowanie objawów menopauzy
Uderzenia gorąca, nadmierne pocenie się, wahania nastroju,
stany depresyjne, zaburzenia snu, bóle głowy – wszystkie
te objawy towarzyszące menopauzie sprawiają, że życie
kobiety w tym okresie kojarzone jest z dyskomfortem.
Warto zrezygnować z napojów zawierających kofeinę (kawa,
napoje energetyczne, cola), alkoholu – nie tylko tego
mocnego, ale także piwa i wina, palenia tytoniu.
Przed snem dobrze jest wywietrzyć sypialnię i wziąć
chłodniejszy prysznic. Pamiętajmy też, żeby kołdra, pod którą
śpimy, nie była zbyt ciężka i ciepła.
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Panie w okresie menopauzy nie powinny zapominać
o umiarkowanym, ale regularnym wysiłku fizycznym. Ruch,
najlepiej na świeżym powietrzu, nie tylko poprawia krążenie
krwi, ale także sprawia, że w mózgu uwalniają się endorfiny,
które są odpowiedzialne za lepsze samopoczucie.
Na talerzu powinny częściej pojawiać się sojowe preparaty,
kiełki pszenicy, otręby, nasiona słonecznika, siemię lniane,
kasza jęczmienna, bób, fasola, groch, soczewica, jabłka,
gruszki, wiśnie, marchew, cebula i czosnek.
Niedobór estrogenów sprawia, że u kobiet w okresie
menopauzy dochodzi do zmian zanikowych skóry i błon
śluzowych. Coraz bardziej odczuwalna staje się suchość
pochwy i świąd okolic intymnych. Dlatego też warto stosować
ziołową nasiadówkę, która łagodzi objawy menopauzy: nawilża
błony śluzowe, zmniejsza napięcie mięśniowe i wspomaga
krążenie krwi. Polecamy mieszankę Łagodna menopauza.
Dla zwiększenia efektywności redukowania objawów
menopauzy można do nasiadówkowej kuracji włączyć
również produkty Energy:
Gynex,
Korolen (stosujemy na zmianę, 3 tyg. jeden produkt / 3
tyg. drugi).
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3.7 Płodność
Niestety wiele kobiet dotyka problem bezpłodności.
Możliwość zajścia w ciążę uzależniona jest od wielu czynników,
m.in. od tego, co jemy, w jakich warunkach żyjemy, naszego
stanu psychicznego, poziomu stresu.
Pomóc może kilka rzeczy: joga, pilates, akupunktura,
monitoring owulacji, zdrowy tryb życia (bez palenia, alkoholu),
odpowiednia
dieta,
medytacja,
techniki
obniżające
poziom stresu.
Aby zajść w ciążę, możemy wspomagać się także ziołowymi
nasiadówkami. Mieszanka ziół Płodność ma pozytywny wpływ
na płodność kobiety i oczyszczanie organizmu. Wzmacnia
tkanki macicy, wspomaga owulację i korzystnie działa
na zagnieżdżanie się zarodka w błonie śluzowej macicy.
Pobudza libido i wspiera aktywność pęcherzyka żółciowego.
Zwiększa ilość progesteronu w organizmie i reguluje
miesiączkę. Zapobiega poronieniom.
Dla wsparcia nasiadówkowej kuracji możesz stosować
również produkty Energy:
Gynex,
Fytomineral.
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3.8 Poronienie
Jeżeli doświadczyłaś poronienia, to twoje łono będzie
ci wdzięczne za opiekę za pomocą ziołowej nasiadówki.
Mieszanka ziół Opieka po poronieniu sprzyja wzmocnieniu
i oczyszczeniu macicy. Skraca czas plamienia i przyspiesza
regenerację
narządów
płciowych
kobiety.
Działa
przeciwzapalnie, relaksuje i przynosi kobiecie ulgę psychiczną
i fizyczną. Dzięki tej mieszance, kiedy poroniłam w 9 tygodniu
ciąży, uruchomiłam proces oczyszczania i potem podczas
krwawienia piłam herbatkę z tej mieszanki. Kiedy występowały
już tylko plamienia, przeszłam z powrotem do nasiadówek.
Czułam, że moje ciało domaga się takiej opieki i polecam
ją każdej kobiecie, która doświadczyła tego smutnego
wydarzenia, by poczuła się lepiej.
Jeśli często zdarzają ci się poronienia w pierwszym trymestrze,
może to być spowodowane osłabieniem nerek.

Produkty Energy również pomagają w regeneracji
po poronieniu i uzupełnieniu potrzebnej energii w nerkach,
by następna ciąża była udana. Tuż po poronieniu zastosuj
Gynex i Fytomineral. Trzy miesiące przed rozpoczęciem
kolejnej próby zajścia w ciążę stosuj Renol i Fytomineral.
W momencie potwierdzenia ciąży Renol można odstawić
i kontynuować tylko z produktem Fytomineral.
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3.9 Nasiadówki okołoporodowe
Jeżeli już jesteś w ciąży, po ukończeniu 38 tygodnia ciąży
możesz za pomocą ziołowych nasiadówek przygotować swoje
łono do porodu. Nasiadówka pomoże ci rozluźnić spięte
mięśnie, zaoferuje ulgę zbolałym plecom, poprawi cyrkulację
krwi, zwiększy elastyczność dróg rodnych i tkanek. W trakcie
porodu nasiadówka rozładowuje napięcie, wspomaga
dotlenienie maluszka, ma pozytywny wpływ na zmiękczenie
szyjki macicy i jej otwarcie, wyrównuje skurcze macicy,
zmniejsza ryzyko poranienia krocza, nawilża drogi rodne,
zwiększa poziom oksytocyny, a także zmniejsza ból w krzyżu.
W połogu nasiadówka pomoże ci szybciej się zregenerować:
oczyści macicę, zdezynfekuje i zagoi rany porodowe. Macica
się szybciej kurczy i kobieta krócej odczuwa ból. Nasiadówka
przeciwdziała także obniżaniu narządów macicy i pęcherza
moczowego, pomaga zapobiegać poporodowej depresji
oraz zwiększa laktację.
Nasze okołoporodowe mieszanki: Przygotowanie do porodu,
Przyjazny poród, Otulenie połogowe.
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PRZYGOTOWANIE
ZIOŁOWEJ NASIADÓWKI

Do jej wykonania potrzebujemy naczynia z gorącą wodą (np.
duży garnek), odpowiednie siedzisko (krzesełko nasiadówkowe
lub deskę) oraz tkaninę (umożliwiającą stworzenie strefy
sauny).
1. Zagotuj 2–3 litry wody w dużym garnku.
2. Wsyp do garnka zioła (zadbaj o odpowiednią mieszankę
ziół, wsyp mniej więcej garść).
3. Zioła gotuj 10 min. pod pokrywką na małym ogniu.
4. Przykryty wywar odstaw pod krzesełko nasiadówkowe
i zaczekaj około 10 min. aż się schłodzi do odpowiedniej
temperatury (tak, żeby przy siedzeniu para nie parzyła).
W zależności od użytego siedziska czas chłodzenia będzie
się różnić.
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5.Ściągnij pokrywkę z garnka i usiądź wygodnie w długiej
spódnicy, która okryje całe krzesełko. Jeżeli para jest
przyjemnie ciepła i czujesz się komfortowo, owiń się dużą
kołdrą lub dwoma, tworząc strefę sauny.
6.Zrelaksuj swoje ciało, poczuj, jak ciepła para
rozprzestrzenia się od yoni do reszty twojego
ciała. Wycisz umysł i oddychaj. Pierwsza nasiadówka
nie powinna trwać więcej niż 15 min. Następne można
już przedłużyć do 20 –30 minut.
7.Po nasiadówce połóż się na 30 minut do godziny
i przez oddech rozprowadź ciepło nagromadzone w dolnej
części tułowia do reszty ciała lub po prostu połóż
się i rozluźnij. Pozwól swojemu ciału odpocząć. Zalecamy
do ceremonii włączyć przyjemną relaksacyjną muzykę,
zapalić świeczkę i przygotować ciepły napój.
Po nasiadówce, tak samojak po saunie, powinniśmy
uzupełniać płyny.
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POZOSTAŃMY W KONTAKCIE

Bardzo nas cieszy, że możemy dzielić się wiedzą, znaną już
w starożytnym Egipcie. Kobiety stosowały tę metodę na długo
przed powstaniem rynku farmaceutycznego. W ciągu
ostatnich 70 lat wiedza o nasiadówkach ziołowych zaczęła
popadać w zapomnienie, natomiast wcześniej dolegliwości
kobiece były rozwiązywane tylko za pomocą ziół i metod
naturalnych. Zioła rosną wszędzie wokół nas. Są dostępne
za darmo i każdy może zebrać dowolną ilość. Mamy nadzieję,
że ten e-book pokazał Ci, że istnieje możliwość wspomagania
swojego organizmu inaczej niż za pomocą farmakologii
lub zabiegów. Zioła potrzebują więcej czasu, by uzdrowić
ciało, natomiast nie stosując chemii, nie dokładamy naszemu
ciału dodatkowego obciążenia.

Z całego serca życzymy Ci zdrowia i jeżeli uważasz,
że informacje tu zawarte pomogły Ci lub mogą być przydatne
dla kobiet w twoim otoczeniu, to podziel się nimi.
Link do e-booka, wszystkie produkty do ziołowych nasiadówe
i wymienione produkty Energy znajdziesz na naszej stronie
internetowej www.kobietawpelni.pl.
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Klara +48 504 752 179
kobietawpelni@gmail.com
Instagram: @kobietawpelni
FB: Kobieta w pełni - na łonie natury
Zamknięta grupa FB, gdzie rozmawiamy na temat różnych
kobiecych dolegliwości:
Doradztwo ziołowych nasiadówek
www.kobietawpelni.pl

