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TTO je nejsilnější přírodní antiseptikum se širokým antimikrobiálním spektrem (ničí bakterie, kvasinky, plísně atd.). Na rozdíl od ostatních antiseptik zachovává svoji účinnost
i v přítomnosti krve a hnisu. V otevřené ráně nepálí.
TTO je 100 % čistý rostlinný olejíček na veškerá poranění kůže, opary, záněty, řezné,
bodné, tržné rány, odřeniny, záněty, hnis, vředy, bolesti v uchu, bolesti zubů i
hlavy, odpuzuje komáry... Vhodný ke kloktání při začínající bolesti krku, v počátcích
chřipky či angíny. Je to lékárnička v malé lahvičce, která by neměla chybět na žádném
výletě, v domácnosti, ve škole, dílně i kanceláři.
TTO působí protizánětlivě, mírně znecitlivuje pokožku a má intenzivní repelentní účinek
(odpuzuje mouchy, komáry, klíšťata, vši a ostatní hmyz).
Příznivě ovlivňuje hojení drobných poranění, slunečních i termických spálenin, omrzlin, plísňových onemocnění pokožky vlasů, kůže a nehtového lůžka, záněty nosohltanu, bolesti v krku, rýmu a parodontózu.
Účinně působí na afty, opary, lišeje, svědění při bodnutí hmyzem. Jediná kapka uvolní přisáté klíště. Při pravidelném užití jedné kapky alespoň 5x denně účinně likviduje
i bradavice.
Použití: Jednu nebo několik kapek čistého oleje rozetřeme na postižené místo. Možno
přidat do náplně inhalátoru, aromalampy nebo do horké vody k inhalaci, několik kapek
přidáme do sklenice vlažné vody ke kloktání.
Pro uvolnění svalového napětí, k celkové relaxaci, zklidnění a dokonalému prohřátí těla
se dobře rozmíchá jedna čajová lžička čistého TTO oleje do vany s teplou vodou. Koupel by neměla přesáhnout 20 minut. Celé tělo se obalí tenkým olejovým filmem a nedochází k vyluhování. Působením tepla a TTO dochází k postupnému uvolňování hluboko
uložených tuků, které vstupují do krevního řečiště, aby mohly být snadněji vyloučeny
z organismu. Příliš dlouhý pobyt v této lázni by neúměrně zatížil srdce, které musí
pumpovat krev s dočasně zvýšeným obsahem rozpuštěných tuků a cholesterolu.
Jediná kapka TTO obsahuje tolik účinných antiseptických látek, že spolehlivě likviduje
plísně a škodlivé bakterie. Protože izoluje i choroboplodné zárodky, znemožňuje jejich
další množení. To využíváme při péči o hygienu ústní dutiny. Při veškerých problémech
ústní dutiny, krku a horních cest dýchacích kloktejte 4x denně doušek vlahé vody
s 3-5 kapkami TTO. Navíc získáte trvale svěží dech.
Ošetření rtů: Rty potírejte 2-3 krát denně směsí 2 kapek TTO v čajové lžičce sezamového oleje.
Zuby a dásně: Do ústní vody či na kartáček se zubní pastou přidejte kapku olejíčku
TTO. Ten změkčuje a rozpouští zubní plak i v těžko dostupných místech a snižuje tak
riziko zubního kazu. Jang TTO současně zpevní dásně a odstraňuje hlavní příčinu jejich krvácení (jin). Také zubní kartáček, teploměr, irigátor a hřebeny je třeba občas
desinfikovat. Přes noc je ponořte do sklenice vody s 10 kapkami TTO.
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K čištění uší a nehtů: před odchodem na lůžko použijte roztok 1 kapky TTO v čajové
lžičce sezamového oleje na vatovou tyčinku. Stejnou směsí si pak ošetřete nehty
(zvláště nehtová lůžka) na rukou i na nohou.
Problémová pleť, akné: Do čistě umytého a ještě vlhkého postiženého místa vmasírujte 1 kapku TTO. Případné lehké svědění je v důsledku intenzivního čištění. Pozor: TTO
se nesmí dostat do očí! V takovém případě ihned důkladně vypláchnout vodou.
Holení: 1 kapka TTO přimíchaná do holicího krému okamžitě ošetří podrážděnou pleť
při holení za mokra. Kapka TTO je rovněž zajímavou příměsí do vody po holení.
Vlasy a pokožka hlavy: 3 kapky TTO přidejte do své obvyklé dávky šamponu, dobře
promasírujte pokožku hlavy a po 2 minutách vlasy důkladně opláchněte. Tenký film
TTO bude každý vlas chránit, vyživovat a dodá mu přirozený lesk a pevnost. TTO způsobuje zvýšené prokrvení pokožky. Dobře prokrvená pokožka má významný vliv na
kvalitu a pevnost vlasů.
Osobní hygiena: Do tekutého mýdla na tělo i ruce přidejte několik kapek TTO a dobře
promíchejte.
Hmyz: Na místo bodnutí nebo štípnutí lehce vmasírujte 1 kapku TTO.
Pocení a plísně nohou: Nohy koupejte v lázni 20 kapek TTO na umyvadlo teplé vody.
Po 10 minutové koupeli velmi snadno odstraníte zrohovatělou starou kůži pomocí přírodní pemzy. Takto ošetřené prokrvené vláčné nohy dají pocit celkové svěžesti.
Kuří oka, bradavice: 5x denně 1 kapka TTO až do odstranění problému.
Zvlhčovače vzduchu, pokojové fontány, klimatizace: přidáním několika kapek TTO
se zabraňuje šíření mikroorganismů vzduchem a řas v těchto zařízeních.
Květiny: 1 kapka TTO v zalévací vodě zamezí vzniku plísní v květináčích a hydroponii.
Puklice, molice, třásněnky, mšice a plísně se likvidují pomocí rozprašovače, kde je na
půl litru vody 10 kapek TTO. Postřik opakujte do zmizení problému.
Péče o nemocné: Při praní ložního prádla, oblečení, spodního prádla, ponožek, ručníků… přidejte do poslední máchací vody 10-20 kapek TTO. Roztokem 20 kapek TTO
v litru teplé vody omyjte věci, se kterými pacient přichází do styku, případně je nechte
v roztoku několik minut ponořené.
Uvedené způsoby použití TTO jsou velmi účinné, snadné, šetrné k tělu i přírodě, avšak
nenahrazují terapeutické prostředky předepsané odborným lékařem.
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Díky svým pravidelným velkým odběrům Škola Shiatsu Ki nabízí čistý TTO za poloviční
cenu než v lékárnách: 35 ml v tmavé lékovce s kapátkem za pouhých 240,- Kč.
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Vyžádejte si zdarma katalog a ceník ostatních přírodních léčebných specifik.
Škola Shiatsu Ki vám poskytne osobní zdravotní konzultaci, popřípadě odborný
zákrok Shiatsu. Objednávky:
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