דבורים נגד חיידקים :מוצרי כוורת בריאותיים הצליחו לחסל
חיידקי קיבה מחוללי אולקוס מסוג הליקובקטר

דרך חדשה וטבעית
להילחם באולקוס ובבעיות
מערכת העיכול
בעיות במערכת העיכול ,כיבים (אולקוס)
וכאבים שמקורם בדלקות קיבה ומעיים:
מהתופעות האלה סובלים מאות אלפי
ישראלים בכל רגע נתון ,ומסתבר
שההתמודדות עם התופעות יכולה להיות
לא פשוטה .במקרים רבים גם טיפול
אנטיביוטי ארוך אינו מניב תוצאות .על רקע
זה ,מעניין לבחון את הדיווחים המעודדים
אודות 'גסטומל' ,מוצר כוורת חדשני מבית
צוף גלובוס ,שניחן בהשפעה אנטי דלקתית
ונמצא יעיל בריפוי כיבים במערכת העיכול
ובהגנה על רירית הקיבה .כמו כל מוצרי
הכוורת הבריאותיים של מעבדות צוף גלובוס,
גם 'גסטומל' מופק על ידי דבורים שהוזנו
בתערובת ייחודית של צמחי מרפא .התוצאה:
סגולות הריפוי של צמחי המרפא בעוצמה של
פי  6ממה שהכרתם .לנסות ולהאמין

כדי להבין למה הגסטומל מצליח איפה שכשלה
האנטיביוטיקה ,נחזור רגע למיודענו ההליקובקטר .מסתבר כי
תוך שנים מעטות הצליחו זנים רבים של החיידק העקשן לפתח
עמידות לאנטיביוטיקה .מאידך ,אחד היתרונות הרפואיים
הבולטים של גסטומל ,קשור לעובדה שבניגוד לסוגים רבים
של אנטיביוטיקה ,חיידקים אינם יכולים לפתח עמידות כלפי
החומרים הפעילים שבו .כשמוסיפים לזה את העובדה שבניגוד
לאנטיביוטיקה ולתרופות סותרי חומצה (סדרה ארוכה של
תרופות שנחשבות לדרך הקלאסית להתמודד עם הסימפטומים
של אולקוס וצרבת) אין לו בכלל תופעות לוואי ,מתחילים
להבין מה סוד הקסם שלו.
תשמעו ,למשל ,את הסיפור של אבשלום שריד ,נגן ויולה
ומפיק מוסיקאלי מגדרה" :לפני כשנתיים נמצאו בקיבה
שלי חיידקי הליקובקטר .קיבלתי את הטיפול השגרתי שהוא
שילוב של אנטיביוטיקה וסותרי חומצה .למרות שהחיידק
נעלם ,סבלתי מכאבים ורגישות בבטן כמעט כל יום .ניסיתי
תכשירים שונים ,תרופות ,מזונות מיוחדים ועוד ,ולצערי
דבר לא עזר .ואז ניסיתי את הגסטומל ולהפתעתי הכאבים
והרגישות נעלמו כמעט לחלוטין ,תוך יומיים .לאחר חודש
של שימוש במוצר אני יכול לומר בוודאות שמצאתי את
הפתרון לבעיה".

 100%ספיגה של החומר הפעיל

קוראים לו 'הליקובקטר פלורי' ,ומידי יום החיידק הזה ממרר את
חייהם של מיליונים .אמנם המדענים ,שבתחילת שנות השמונים
חשפו את הקשר בין ההליקובקטר לבין תופעת האולקוס ('כיב
פפטי' בשפה הרפואית) ,כבר קיבלו פרס נובל לרפואה על הגילוי,
אבל לרבים מהמיליונים שסובלים מהשפעתו הרעה לא נמצא עד
היום מזור אמיתי.

בלי תופעות לוואי של אנטיביוטיקה
למעשה ,למרות ש'חשיפת' ההליקובקטר פתחה את הדלת
בפני הטיפול האנטיביוטי באולקוס ,שכיחות המחלה בעולם לא
פחתה .לכן ,כדאי לשים לב לגסטומל ,מוצר כוורת בריאותי
מבית 'מעבדות צוף גלובוס' ,שבשקט בשקט צובר לו מעריצים
רבים ,הן בקרב רופאים והן בקרב מטופלים שסבלו מבעיות
במערכת העיכול ,בכללן אולקוס ,ומצבם השתפר מאוד בעקבות
השימוש במוצר.

כמו כל מוצרי הכוורת הבריאותיים של מעבדות צוף גלובוס,
גם הגסטומל מתבסס על יכולתם של הדבורים להעצים את
החומר הפעיל בצמחי המרפא (להרחבה ראו מסגרת משמאל),
עד פי  6ויותר מנטילתם במצבם הגולמי ,ולמעשה ,לספוג
 100%מהחומר הפעיל .המרקם העשיר של גסטומל מזכיר
בטעמו דבש .עובדה זו ,המשמעותית במיוחד עבור חולים
הסובלים מהפרעות במערכת העיכול ,הופכת את צריכתו
לקלה ונעימה.
חשוב גם לציין שהגסטומל ניחן בהשפעה הוליסטית .הרכב
צמחי המרפא עליהם מבוסס המוצר ידועים ,בנוסף לתכונותיהם
האנטיביוטיות לחיסול חיידקי ההליקובקטר ,בהשפעתם האנטי
דלקתית ,ביכולתם להרגיע כאבים ,לרפא כיבים ולהגן על
ריריות הקיבה.
המלצה שלנו ,אם אתם סובלים מדלקות וכיבים (אולקוס),
או אפילו מסתם רגישות במערכת העיכול ,נסו את גסטומל.
מומלץ לצרוך כפית אחת מהמוצר פעמיים ביום ,בערך חצי
שעה לפני הארוחה .מתצפית שלנו ,הגסטומל מחולל שינוי
מהיר ומשמעותי.

תגלית
דבורי
המרפא
אחד היתרונות
הרפואיים הבולטים
של גסטומל ,קשור
לעובדה שבניגוד
לסוגים רבים של
אנטיביוטיקה,
החיידקים אינם
יכולים לפתח עמידות
כלפי החומרים
הפעילים שבו
אבשלום שריד ,גדרה:
"ניסיתי את הגסטומל
ולהפתעתי הכאבים
והרגישות נעלמו
כמעט לחלוטין ,תוך
יומיים .לאחר חודש
של שימוש במוצר
אני יכול לומר
בוודאות שמצאתי את
הפתרון לבעיה"

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 ,הגיע צוות מדעני מעבדות
צוף גלובוס לפריצת דרך עולמית ,כשהצליח
לפתח נוסחאות הזנה ייחודיות לדבורים -
המתבססות על צמחי מרפא .כל מוצר ,והנוסחה
הייחודית שלו .כך ,במקום שהדבורים ילקטו
צוף ממקורות שונים ואקראיים ,הדבורים
המיוחסות בכוורות שבשירות מעבדות צוף
גלובוס ניזונות מתערובות ייעודיות של 'צוף'
שהופק מצמחי מרפא .התוצאה :מוצרי כוורת
בריאותיים שנותנים מענה אפקטיבי לשורה
ארוכה של מצבים ותופעות בריאותיות.

אחרי  18שנות
מחקר ,התגלית
של מעבדות צוף
גלובוס :פי  6ויותר
יכולות ריפוי
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גד בירון ,שיאון info
gadbiron@sion-info.com

יותר עוצמת
מר ריפוי
מצמחי פא

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

למידע נוסף:

נא להכיר מוצרי כוורת בריאותיים נוספים מבית מעבדות צוף גלובוס*
אנרג'ימל

להעצמת האנרגיה וחיזוק
כושר ההתמודדות של הגוף

לייפמל

משפר את תמונת הדם ,משקם ומחזק את המערכת
החיסונית שנפגעה בגין טיפול כימותרפי

איזימל

מרגיע ,משפר את איכות
השינה ,ומוריד לחץ דם

וירמל

לחיזוק מערכות ההגנה
של הגוף

פלורמל

לטיפול בבעיות
בחלל הפה

* 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

