yin
balsem
De Yin Producten hebben een unieke geneeskrachtige samenstelling, volgens oud Chinees receptuur.
Het combineert heilzame, sterk ontstekingsremmende extracten van wilgenbast met onder andere
weefsel herstellende “Tea Tree” olie (Melaleuca oil)
en olie van de Kamferboom, eveneens ontstekingsremmend maar werkt ook kanker werend zo blijkt
uit wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast maakt
ook Munt deel uit van dit unieke receptuur, deze
olie heeft oa. een kalmerend en verlichtend effect.
Yin Balsem draagt de unieke samenstelling van
de Yin Producten in een basis van zuivere vaseline. Het combineert de heilzame, ontstekingsremmende, extracten van wilgenbast met onder andere
weefsel herstellende “Tea Tree” olie (Melaleuca oil).
Yin Balsem heeft een diepgaande werking op de
spieren en het weefsel daarrond met als gevolg een
sensatie van intense warmte en tevens een verhelderende pijnverlichting.
De balsem is lokaal te gebruiken. Door regelmatig
pijnlijke of stijve plaatsen in te smeren wordt het
lichaam voldoende van werkzame stoffen voorzien.
Bij ontstekingen, bv. wondzweren, of een oorontsteking (met een wattenstokje een beetje balsem
in het oor aanbrengen) kan regelmatig smeren, het
probleem snel verhelpen. Na sportbeoefening is het
raadzaam om de belaste spieren in te smeren. Ook
bij kneuzingen of verstuikingen werkt de balsem
uitstekend. Natuurlijk moet men van 1 keer opsmeren niet te veel verwachten, hoewel het soms al
voldoende is. Het is aan te bevelen om binnen een
uur 2 of 3 maal in te smeren. Immers elke andere kuur met pillen duurt meestal enige tijd, terwijl
meermaals per dag dient te worden geslikt!

YIN geneest zonder te slikken. Door de ruime toepasbaarheid is de balsem ideaal voor de huisapotheek. De analgetische (pijnstillende) werking is effectief bij spierpijn, hoofdpijn, kiespijn, pijn in de
gewrichten en bij verkrampingen, verder bij alle
vormen van trauma’s van reumatoïde aard.
Eigenschappen:
• Ontsteking bestrijdend.
• Koortsverlagend.
• Pijnstillend.
• YIN verwijdt de bloedvaten.
• Versoepelt het weefsel voor een goede pulswerking (stugge vaten verhogen de bloeddruk) reinigt
door oplossing en afvoer van moeilijk oplosbare
lipiden (eiwitten) waaronder LDL en voorkomt
daardoor het dichtslibben van bloedvaten.
• Verdunt het bloed, vorming van bloedstolsels
wordt voorkomen en al aanwezige worden opgelost.
• De uiricosure werking verlaagt een te hoog
gehalte aan urinezuur door uitscheiding. Een
te hoog gehalte kan uraten doen neerslaan en
veroorzaakt jicht
Veel mensen die sinds jaren lijden aan bepaalde
aandoeningen, hebben minder klachten door het
dagelijks gebruik van YIN Balsem in combinatie met
een regelmatig bad met YIN Olie. In veel gevallen
was er verbetering, in andere een vertraging of zelfs
een stabilisatie van het ziekteproces.

Het is aan te bevelen om binnen een uur 2 of 3 maal
in te smeren. Immers elke andere kuur met pillen
duurt meestal enige tijd, terwijl meermaals per dag
dient te worden geslikt!
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