Energetische GEMMOTHERAPIE
De « terug naar school » knoppen

De extracten van de gemmotherapie worden vervaardigd op basis van verse
knoppen die gevormd worden door zeer jonge vezels die ontluiken in de lente
en het groene gewei van onze bossen vormen.

Die extracten zijn bijzonder geschikt voor
kinderen, die – net als de knoppen – opgebouwd zijn uit jonge cellen in volle ontwikkeling.
Om het immunitaire systeem van onze kinderen te versterken en hen te beschermen
tegen elke infectie, griep en andere verkoudheden, stelt de gemmotherapie volgende remedies voor :
De knoppen van de populier worden reeds
honderden jaren gebruikt om hoofdpijnen
en koorts te temperen en huidscheurtjes en
kloven te verzorgen.
De actuele literatuur erkent hun antiseptische, antibacteriële, schimmelbestrijdende,
zweetverwekkende en ontstekingsremmende werking en in het bijzonder de geneeskundige effecten op de bloedsomloop en de
ademhaling.

De populierknoppen – waarvan de eigenschappen dicht aanleunen bij die van propolis – werken met name op ontstekingen
van de luchtpijp en op chronische bronchitis, evenals op diverse respiratoire infecties.
Wetenschappelijke studies hebben in vitro
hun werking op long- en karteldarmkankers aangetoond.

Dr. Henry beschouwde de knoppen van
de els, bereid onder de vorm van geconcentreerd glycerinemaceraat, als het antibioticum van de gemmotherapie, te gebruiken
bij het begin van de infectie.
De associatie van els en populier vormt het
eersterangsschild in de strijd tegen elke
vorm van infectie in het lichaam aangezien
het antiviraal, antibacterieel en antibiotisch
werkt, in het bijzonder op de ademhaling.
Het complex dat door deze twee knoppen
gevormd wordt, is een natuurlijk antibioticum, equivalent aan het extract van pompelmoespitten.
Om de doeltreffendheid van de natuurlijke
afweermechanismen van onze kinderen
nog te verhogen, kunnen we nog volgende
associaties maken: een extract van jonge
scheuten van zilverspar dat de groei en de
ontwikkeling van de beenderen en de tanden zal begunstigen; een extract van jonge
scheuten van hondsroos dat de luchtwegen zal versterken en zeker ook het onvermijdelijke extract van zwarte bes dat de
werking van de planten waarmee het geassocieerd wordt, vergemakkelijkt en toniﬁërende eigenschappen heeft op de endocriene
klieren en de toxines in het organisme elimineert.

Een goede manier om deze knoppen te associëren, is ze alternerend te nemen zoals
bijvoorbeeld :
d Even dagen : complex van els en
populier
d Oneven dagen : complex van zwarte
bes en jonge scheuten van zilverspar en hondsroos.
Als preventieve kuur bij de terugkeer naar
school of kinderopvang is de dosering 2
druppels per dag voor jonge kinderen (0-3
jaar) en 5 druppels per dag voor kinderen
tussen 3 en 8 jaar.
Vanzelfsprekend kunnen ook volwassenen
zich wapenen tegen griep en winterse verkoudheden door van de hogervermelde exUSBDUFOESVQQFMTQFSEBHUFOFNFOt
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