BALANS

Om produkten
En förpackning innehåller två grova öronljus för en avslappnande och grundlig
rengöring av dina örongångar.

Produktegenskaper

Ljusen har en osmotiskt effekt. Själva konceptet bygger på en gammal indiansk,
kinesisk, indisk och tibetansk idé om hur man med denna metod rensar öronens
gångar och lymfsystem från vax, svamp, bakterier och virus. Du blir av med gamla
rester som inte syns utifrån och inte heller kan sköljas ut. Viktigast är det hörbara
resultatet - inte hur mycket skräp som kommer ut. Mycket förgasas vilket du ofta
kan känna på lukten.

Användning

Börja med att ta fram en kudde, ett glas vatten och en fuktad handduk för eventuellt
skydd av håret. Ligg bekvämt, varje öra tar nästan en halvtimme att rengöra. Ta alltid
hjälp av någon! Tänd ljuset i änden med den större öppningen och placera den andra
änden i örat. Detta skapar en skorstenseffekt. Ljuset skall helst stå rakt, dvs 90 grader.
Låt det först brinna i ungefär tio minuter eller tills den blå linjen är nådd. Släck då ljuset
genom att doppa det försiktigt i vattenglaset. Rensa ur det skräp som har kommit från
örat och från själva ljuset med den medföljande renspinnen. Tänd det sedan igen och
fortsätt ner till det röda strecket. Gör likadant med nästa öra. Efter behandlingen ska
du tänka på att skydda öronen mot vind, smuts och höga ljud under efterföljande dygn,
med hjälp av t.ex. bomullstussar. Upprepa eventuellt behandlingen efter några dagar.

Innehåll

bomull, bivax, eukalyptus, cederträ, patchouli, malört, lavendel, oregano, salvia,
pepparmynta, tea tree oil och nejlika.

Kuriosa

Tips: Även navelns lymfkärl kan rensas. En del människor har gamla härdar där
på grund av t.ex. misskött navelhantering i samband med födseln. Det luktar ofta
i en sådan navel. Spraya lite treprocentig väteperoxid i den och se om det skummar
av svamp eller bakterier, använd sedan öronljuset på samma sätt som i örat.
I framtiden kan du gärna tänka på att äta mindre ost, härdat fett och vitt socker om
du vill förebygga öronvax, öroneksem, grusiga ögon, osv.

allt material tillhör pH-balans. Kopiera gärna, men ange alltid källan.

