גישה טבעית לטיפול בבעיות בחלל הפה :פלורמל ,טינקטורה חדשה מבית מעבדות
צוף גלובוס שנמצאה יעילה במניעת עששת ובטיפול בבעיות חניכיים

עששת ,דימומים בחניכיים ,זיהומים בחלל הפה,
כאבי שיניים או ריח רע בחלל הפה .העובדה
העגומה היא שבשלב זה או אחר בחיים ,כל אחד
מאיתנו עלול לסבול מלפחות אחת מבעיות אלו.
החדשות הטובות :פלורמל ,מוצר מבית מעבדות
צוף גלובוס ,מטפל בהצלחה רבה בכל התופעות
הללו .מדובר בטינקטורה ייחודית העשויה
מוצר כוורת בריאותי ופרופוליס המהולים במים
מזוקקים ואלכוהול .כמו כל מוצרי הכוורת של
מעבדות צוף גלובוס ,גם הפלורמל מתבסס על
היכולות הסינרגיות של הדבורים ,שמביאות את
סגולות הריפוי של צמחי המרפא בעוצמה של
פי  6ויותר .לסיפור המלא
מדובר באחד האזורים הרגישים ביותר בגוף האדם .למעשה,
ניתן לקבוע בוודאות שאין אדם שלא סבל ,סובל או יסבול
בעתיד הנראה לעין מבעיות בחלל הפה .זה מתחיל בעששת
שפוגעת בעיקר בשיניהם של ילדים וצעירים ,ומוגדרת
כמחלה הנפוצה ביותר ביקום וממשיך דרך סדרה ארוכה
של זיהומים ,אפטות (פצעים בחלל הפה) ודלקות חניכיים
בדרגות חומרה שונות.
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א.ר מכפר ורדים:
"כשבני הצעיר
סבל מפצעים בפה,
טפטפתי לו טיפה
על כל פצע .הכאב
פסק לחלוטין באופן
מיידי ,ולמחרת
נעלמו הפצעים"

דרך חדשה להתמודד עם בעיות בחלל הפה
וכמספר העצום של הבעיות הרפואיות בחלל הפה
והסובלים מהן ,כך גם המספר האדיר של פתרונות כאלו
ואחרים :משחות שיניים מיוחדות ,תמיסות שטיפה ,תרופות
אנטיביוטיות ושלל טיפולי שיניים אגרסיביים פחות
ואגרסיביים יותר .ועדיין ,העולם כמנהגו נוהג והבעיות
בחלל הפה ממשיכות להציק למיליונים.
אין וכנראה גם לא יהיה פתרון קסם אחד שיפתור עבור
כל האנשים את כל הבעיות בחלל הפה .יחד עם זאת,
בהחלט כדאי לשים לב לפיתרון חדש שמצליח להתמודד
בהצלחה רבה עם חלק ניכר מהבעיות הרפואיות הנפוצות
בחלל הפה .באופן מפתיע ,מי שאחראי לפיתרון החדשני
הזה הן הדבורים.
אנחנו מדברים על מוצר הכוורת הייחודי פלורמל
( ,)Flormelמבית מעבדות צוף גלובוס .כמו מוצרי כוורת
בריאותיים אחרים של מעבדות צוף גלובוס ,גם הפלורמל
מתבסס על יכולתם של הדבורים להעצים את החומר
הפעיל בצמחי המרפא (להרחבה ,ראו מסגרת משמאל),
עד פי  6ויותר מנטילתם במצבם הגולמי .אבל בשונה
ממרבית המוצרים של החברה ,לפלורמל אין את המרקם
המוכר דמוי הדבש .למעשה ,מדובר בטינקטורה שמכילה
מוצר כוורת בריאותי שיוצר על-ידי דבורים שהוזנו בצמחי
מרפא הידועים ברפואה הקונבנציונאלית והעממית כאנטי
בקטריאליים ,אנטי–פטריתיים ,ואנטיספטיים .למוצר
הכוורת הטהור הוסיפו גם פרופוליס הנחשב כחומר אנטי
דלקתי טבעי עוצמתי במיוחד.

לטפל בדלקות בחלל הפה ללא אנטיביוטיקה
המוצר הסופי מדולל במים מזוקקים ובכוהל והתוצאות
בשטח מרשימות ביותר .דיווחים מלמדים שהפלורמל
מצליח לפתור שורה ארוכה של בעיות בחלל הפה שנגרמות

על-ידי פיטריות ,חיידקים ווירוסים .בין היתר ,מטפל
המוצר בדימומים בחניכיים ,נסיגת חניכיים ,עששת,
אפטות (פצעים) בפה ,ריח רע ,דלקות ,זיהומים וגם עזרה
ראשונה במקרה של כאב שיניים .את כל זה הפלורמל
עושה ,ללא אנטיביוטיקה ,ללא טיפולים חודרניים וללא
תופעות לוואי.
קחו ,למשל ,את המקרה של א.ר .מכפר ורדים ,שסבל
במשך שנים מבעיות חמורות בחניכיים" :בכל פעם
שהייתי מצחצח שיניים ,היו המים בהם שטפתי את
הפה נצבעים בדם .רופאת השיניים שלי אמרה שיש לי
נסיגת חניכיים חריפה ושלא ירחק הזמן בו אצטרך לעבור
ניתוח חניכיים .באופן מקרי לחלוטין נתקלתי ,בפלורמל.
החלטתי שאם הוא לא יועיל הוא בטח לא יזיק והתחלתי
להשתמש בו אופן סדיר בבוקר ובערב .תוך פחות משבוע
נפסק דימום החניכיים לחלוטין .בבדיקה שגרתית אצל
רופאת השיניים התברר שגם נסיגת החניכיים נעצרה
וניתוח החניכיים ירד מסדר היום .בנוסף ,כשבני הצעיר
סבל מפצעים בפה ,טפטפתי לו טיפה על כל פצע .הכאב
פסק לחלוטין באופן מיידי ,ולמחרת נעלמו הפצעים".
לאחרונה ,התבצעה סקירה מדעית במחלקה
לפרמקולוגיה ורוקחות של אוניברסיטת בן גוריון.
בסקירה ניתחו את הרכב החומרים הפעילים בפלורמל
ונמצא שהם אכן יעילים בטיפול בזיהומים ודלקות של
חלל הפה.
המלצה שלנו :אם אתם סובלים מבעיות בחלל הפה ,תנו
צ'אנס לפלורמל.

כמה טיפות
צריך לקחת?

בעיות חניכיים ,עששת
וריח פה רע 10 :טיפות
על מברשת השיניים
אפטות (פצעים) מרובות,
דלקות וזיהומים :לגרגר
 20טיפות בכף מים
אפטות (פצעים) בודדות,
כאב שיניים :לטפטף 2
טיפות על אזור הכאב
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יותר עוצמת
מר ריפוי
מצמחי פא

תגלית
דבורי
המרפא

ד"ר אלכסנדר גורושיט ,המדען
שהצליח ללמד את הדבורים לייצר
מוצרי כוורת בריאותיים
עוד כשהיה רופא צעיר ,ריתקו הדבורים את דמיונו
של ד"ר אלכסנדר גורושיט ,שהתפעל במיוחד
מיכולתן למקסם ולהעצים את החומרים הפעילים
שבצוף .הנחת המוצא שלו ,שברבות הימים הוכחה
כנכונה ,הייתה שאם תימצא שיטה באמצעותה ניתן
יהיה לשלוט על תזונת הדבורים ,ניתן יהיה גם לשלוט
על הרכב החומרים הפעילים שבמוצרי הכוורת.
אחרי שהשתקע בקריית שמונה וקיבל את תמיכת
המדען הראשי של משרד התמ"ת ,הקדיש ד"ר
אלכסנדר  18שנים מחייו למחקר ופיתוח .במהלך
השנים חבר ליזם אריק פחימה ,גם הוא מקריית
שמונה ,וכך באו לעולם מעבדות צוף גלובוס.
בסופו של תהליך ,צוות מדעני מעבדות צוף גלובוס
הגיע לפריצת דרך עולמית ,כשהצליח לפתח נוסחאות
הזנה ייחודיות לדבורים  -המתבססות על צמחי
מרפא .כל מוצר ,והנוסחא הייחודית שלו .כך ,במקום
שהדבורים ילקטו צוף ממקורות שונים ואקראיים,
הדבורים המיוחסות בכוורות שבשרות מעבדות צוף
גלובוס ניזונות מתערובות
ייעודיות של 'צוף' שהופק
מצמחי מרפא .התוצאה:
מוצרי כוורת בריאותיים
שנותנים מענה אפקטיבי
לשורה ארוכה של מצבים
ותופעות בריאותיות.
התגלית של מעבדות צוף גלובוס:
פי  6ויותר יכולת ריפוי.

למידע נוסף:

להשיג בסופר-פארם,
ניו-פארם ,בבתי המרקחת
www.zufglobus.com
של רשת שופרסל,
בבתי המרקחת,
ברשתות 1-800-20-88-28
הטבע ובבתי
הטבעהארץ שיחת ייעוץ חינם
המובחרים ברחבי

info
מעבדות צוף גלובוס*
נא להכיר מוצרי כוורת בריאותיים נוספים מבית
גד בירון ,שיאון
gadbiron@sion-info.com

אנרג'ימל

לחיזוק כושר
ההתמודדות של הגוף

גסטומל

לאיזון וייצוב פעילות
מערכת העיכול

איזימל

מרגיע ומוריד
לחץ דם

וירמל

לחיזוק מערכות
ההגנה של הגוף

לייפמל

לשיקום המערכת החיסונית שנפגעה
עקב טיפול כימותרפי והקרנות

* כל המוצרים עומדים בתקן  - I.S.Oשל מכון התקנים הישראלי ,בתקן  - H.A.C.C.Pמערכת ניהול בטיחות מזון ובתקן  G.M.Pלתנאי ייצור נאותים של משרד הבריאות .בנוסף ,כל מוצרי הכוורת כשרים (פרווה) בהשגחת בד"צ העדה החרדית.

בונכומל

להקלה על
פגעי החורף

