
  
  פיזם- ר רחל גיתאי"ד

              ההתנהגותמדעי

  
  חיפה,   כרמליה4 דירה 3מנחם מנדל בייליס 

  04-8387082: פקס/'טל 04-8372684: טל

  04-8710816   קרית שמואל, 8מוהליבר 

Rachel Gitai Ph.D 

Human Behavior 

  ד"בס

   הדרכה לריפוי עצמי– טיפול חדשני –בית הבריאות 
 

TISSU           :סיכום E  SA L TS12  
  :רקמות חיבור רכותמרכיב ומשקם   :1' מס

  .בעור ובשיניים, לטיפול בדליות, הורידים, מחזור הדם, לשרירים  
  

, לבניית השיניים:  משקם תאים ומרכיב תאים ונוזלים בגוף  :2' מס
  .מיצי עיכול וחיות כללית, כדוריות הדם, העצמות

  
פצעי , לבעיות עור:   רקמות חיבור ותאי כבדמטהר מערכת ומרכיב  :3' מס

  .בגרות ופצעים המגלידים לאט
  

  :אנטי דלקתי, נושא חמצן, מרכיב דם  :4' מס
התקררות עם חום , כאבי גרון, טיפול בדלקות, חיות, לאנרגיה  

  .וצמרמורת
  

לטיפול , מתלכד עם פרוטאין הגוף, לפתיחת היכולת לנשום  :5' מס
  . והתקררותשיעולים, בדחיסות נשימה

  
  :מרכיב תאי עצבים ומח ומזין עצבים  :6' מס

  .עייפות וכאבי ראש, צבנותלטיפול בע  
  

, לטיפול בשיער:  עור ומייצב עור, מסייע ליצירת ציפוי רירית  :7' מס
  .ציפורניים ומחלות עור קלות

  
, עווית שרירים, מרגיע עצבנות:  מרכיב תאי שרירים ועצבים  :8' מס

  .רולוגיההתכווצויות ונוי
  

הקלה , שליטה בלחות: מוסת לחות, מסייע בהפצת מים לתאים  :9' מס
  .ריח/בנזלת ואיבוד טעם

  
צרבת , חומציות, מאזן חומצה:  מנטרל חומצה חלבית בתאים  :10' מס

  .וריאומטיזם
  

עודף מרה , סילוק חומצה, מפיץ מים, מעודד הפרשה טבעית  :11' מס
  .ושפעת

  
פצעי , מנקה עוד מייצב ומנקה עור, מרכיב רקמות חיבור בגוף  :12' מס

  .נקודות שחורות וצפרניים שבורות, בגרות

Com           :סיכום     bin-B io  
CO M B IN  A .לאנמיה ובעיות הקשורות בדם :  

CO M B IN  B .לעייפות נפשית ופיסית, לרענון :  

CO M B IN  C: לעצירות ומעיים עצלות.  

CO M B IN  D .עודף מרה וכיבי קיבה, כאבי קיבה, כוללהפרעות עי :  

CO M B IN  E .מזוהמים ופוליפים, לשקדים מוגדלים :  

CO M B IN  F: לבעיות במחזור החודשי.  

CO M B IN  G .כאבי ראש ומגרנות, למתח עצבי :  

CO M B IN  H .לאלרגיות ואסטמה אלרגית :  

CO M B IN  I: כאבי גב , דלקות סביב שרירים, ריאומטיזם, לאריתריתיס

.וכאבי גב, תנשי, תחתון  

CO M B IN  J: שפעת וכאבי גרון, נזלת, כאבי חזה, התקררות, לשעולים.  

CO M B IN  L: עקבים , אבעבועות קור, ורידי דליות, למחזור דם ובעיותיו

.ידיים ורגליים קרות, נפוחים  

CO M B IN  P: לטחורים וכאבי טחורים 

B IO -CO M B IN .מחזק כללי :  

  


