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ב“ה

במענה על בקשת ברכה להפצת השמן הטיפולי

מתוך אגרות קודש, כרך כ״ג, ח'תתקיט
שלום וברכה!

בעמדנו בימי חנוכה הבאים בסמיכות לי״ט כסלו, יום בשורה, יש לבאר הצד השווה אשר בימי החנוכה וי״ט כסלו (בדא״פ, עכ״פ).
דנס חנוכה הי' בשמן - הרומז על פנימיות התורה - של נרות המקדש, אשר מקומם בהיכל דוקא שלא כל אחד נכנס לשם, וזמן הדלקתם - 

ביום, ובימי מתתי' בן יוחנן כ״ג כו' שמסרו נפשם על קידוש ה', הייחוד האמתי באומרם ובכל נפשך ואפילו נוטל את נפשך - היי הנס ונצטוו 
עי״ז בנרות חנוכה אשר מצוותם ־ להדליקם כל אחד ואחת (נפש) ועל פתח ביתו מבחוץ (עולם) ומשתשקע החמה דוקא (שנה). וככל 

הדברים האלה הוא בלימוד פנימיות התורה - שמן דתורה, אשר מתחלה היתה נסתרה ונעלמה מכל ת״ח כ״א ליחידי סגולה, ואף גם זאת 
בהצנע לכת ולא ברבים, (אבל) בדורות אלו האחרונים מצוה לגלות זאת - בימי האריז״ל וכו'י - ועד בגאולת י״ט כסלו -שהתחיל עיקר ענין 

הפצת המעינות חוצה, עד אשר כאו״א יבין וישיג איך אשר איהו ממלא כל עלמין ואיהו סוכ״ע וכו'. ויהי רצון אשר יעשה בזה כאו״א מאתנו, 
ובכל שלשת הפרטים: א) באופן דהפצה, ב) המעינות עצמם, ג) עד שיגיעו גם - חוצה. ומתוך חיות ואור ומוסיף והולך ואור.

                                                                                                                                         בברכת חנוכה שמח,            מ. שניאורסאהן

שמן טיפולי

13 צמחי מרפא
50 מ“ל

THERAPEUTIC OIL

הוראות שימוש: 
יש לרסס או להניח מספר טיפות מהשמן על האיזור הרצוי ולעסות מעט עד 

לספיגה מלאה, יש לחזור פעם עד שלוש פעמים בשבוע.
הופעת  עם  להפסיק את השימוש  פגום.  או  מגורה  עור  על  אין להשתמש 
חיצוני בלבד,  ידיים היטב לאחר השימוש. לשימוש  יש לשטוף  גירוי.  סימני 
התכשיר אינו מיועד למאכל. אין להשתמש במוצר אם ידועה רגישות לאחד 
מהמרכיבים. יש להשתמש בתמרוק רק למטרה שלשמה הוא נועד ובהתאם 

להוראות השימוש. אין לבלוע. 
יש להימנע ממגע בעיניים. 

אזהרה: להרחיק מילדים. לשמור במקום מוצל הרחק ממקורות חום

GRAPE (VITIS VINIFERA) SEED OIL, ACORUS,CALAMUS, BURDOCK 
(ARCTIUM LAPPA) EXTRACT, HELICHHYSUM, ITALICUM, OAT (AVENA 
SATIVA) EXTRACT, PLANTAIN (PLANTAGO LANCEOLATA) EXTRACT, 
VALERIAN (VALERIANA) EXTRACT, MELISSA OFFICINALIS LEAF 
EXTRACT, INONOTAS OBLIQUUS, (MUSHROOM) EXTRACT, INULA 
HELENUM EXTRACT, BIDENS TRIPARTITA FlOWER/LEAF/STEM 
EXTRACT, ACHILLEA MILLEFOLIUM EXTRACT, CHELIDONIUM WAJUS 
EXTRACT, ARTEMISIA VULGARIS EXTRACT.

INGREDIENTS:

שמן טיפולי x13 צמחי מרפא
נס ופלא !!!      לא רגיל  ומעל לטבע !

13 צמחי  מרפא   שקבלנו   התחלתי להכין אותו מנוסחא של 
לפני כחצי שנה מאחר ובעלי  הרב יגאל  פיזם שליט"א  קיבל  
אישיאס נוראי  בגב עם  כאבי  תופת  ולא יכול היה לזוז ובבת  
אחת  הדרדר מצבו  לכסא גלגלים.  מתוך יאוש נכנסתי להכין  
את הנוסחא של  13 צמחי  המרפא ומרחתי  עליו  והנה פלא ! 
הוא קם  וזרק את  המקל ואת  כסא  הגלגלים ומאז דופקים  לי 
בדלת  כל  קרית  שמואל  ו כ ו ל ם  מבקשים  את  השמן  הזה  
ב"ה  הרבי  מורה לי לייצרו  ולפרסמו  על  כל  הארץ ולשלוח לו 
לספרייתו  ב770  את  הספר  על  השמן ומה שמתרחש ב"ה  !

השמן  מסייע בטיפול במצבים הבאים :  

ניתן להשיג בכל בתי הטבע
050-8743977 גיתאי-פיזם  רחל  דר‘  לשאלות: 

אנטי  מרכיבים  מכיל  השמן 
 ! סרטניים  ואנטי  דלקתיים 

בעיות  פיגמנטציה
ריאומטיזם

בעיות שושנה, אקזמה, פסוריאזיס, לאחר ניתוח פרוסטטה
סדקים ברגלים, עקיצות

כאבי גב וצוואר
דלקות בכל הגוף

חולה אנוש במחלת הסרטן הפיג לו בתוך שניות כאבים נוראיים
חידוש סחוסים וכל המערכת החיסונית

כאבי ברכיים
כל פגעי העור המודלקים

בעיות  פיגמנטציה
ריאומטיזם

בעיות שושנה, אקזמה, פסוריאזיס, לאחר ניתוח פרוסטטה
סדקים ברגלים, עקיצות

כאבי גב וצוואר
דלקות בכל הגוף

חולה אנוש במחלת הסרטן הפיג לו בתוך שניות כאבים נוראיים
חידוש סחוסים וכל המערכת החיסונית

כאבי ברכיים
כל פגעי העור המודלקים

אבחון, יעוץ, הכוונה וטיפול
Refuah Shlema



ב“ה

השלהבת עולה מאליה!

נס נפלא: מתנת השמן הטיפולי x13 צמחי מרפא!

במהלך  יותר משנתיים  התגלה  כי  השמן  הטיפולי  x  13 צמחי מרפא  פועל  באופן  סינרגטי:   שהוא  השלב ההכרחי  הראשוני  לעזרה 
ראשונה  SOS  בכל  מצב אקוטי  כרפואה מונעת  מיידית  ובודאי  במצבים  כרוניים  במחלות  קשות: בחבלות, בנקעים, במניעת  התקפי  

אסטמה, בדלקות  קשות  בגוף, במחלות הויטלגו  (כתמי  עור לבנים), מסייע כאשר בלוטת התריס  נפגעה, קריטי בכל סוגי הכאבים,  
במיוחד  בכל  כאבי הגב הקשים, מסייע לגוף במצבים של רעילות וגירויי עור.

פתחנו בנוסף לשמן משחות וסבונים ואפשרנו למטפלים מקצועיים, רפלקסולוגים, מעסים בעיסוי רפואי, לקבלו לעבודה שוטפת בעת  
טיפול  בחולים, במבוגרים ובעלי צרכים מיוחדים.

בעת עלייתי לרשת אלף לפני שנה בתוכנית בריאות שלימה שמעו אודותי יותר מ-50 אלף  איש! אלפים התקשרו וכל הקוים נותקו. רבים  
בקשו הרצאות אודותיו ואודות הרפואה הטבעית: רפואה מונעת צמחי מרפא נטורופטיה והומיאופטיה. השמן הטיפולי נמצא בפייסבוק:  

www.gitai-pizem.co.i :צמחי מרפא וכן באתר x13 רפואה שלימה: שמן טיפולי
ניתן  תמיד להתייעץ  עימי  בנייד 050-8743977  

או לשלוח אלי הודעות למייל:
ypzen@013.net

שמן טיפולי

13 צמחי מרפא
50 מ“ל

THERAPEUTIC OIL

יצרן: אן.אס.פי מוצרים טבעיים לעור
רחוב בעלי מלאכה 3 אזור תעשייה צפוני חדרה.   

רפואה  שלימה: ד"ר רחל גיתאי -פיזם 050-8743977
ת.ד 963 קרית שמואל חיפה 26109

ברישיון משרד הבריאות.
PAO:18 MONTH מכיל: 50 מ"ל

ניתן להשיג בכל בתי הטבע
050-8743977 גיתאי-פיזם  רחל  דר‘  לשאלות: 

אבחון, יעוץ, הכוונה וטיפול
Refuah Shlema

מוצרי שמן טיפולי x 13 צמחי מרפא:
א. שמן טיפולי, ב. משחת שמן, לעיסוי רפואי ולרפלקסולוגיה, (50  מ"ל + 100 מ"ל),  ג. סבון  טיפולי בעבודת היד  


