
Прополіс і нежить

     Нежить - начебто і дрібниця, але згадайте, скільки неприємностей він Вам доставляв?
 Не буду описувати симптоми, оскільки страждаючі їм знають ці симптоми напам'ять. Є
чимало народних засобів для лікування хронічного  нежитю  , я ж хочу розповісти про
дуже простому і ефективному, знайденому,  а точніше - отриманому мною випадково при
лікуванні іншої «болячки»,  використовуваному довгий вже час і дає гарні результати.

  

     Відомо, що прополіс, володіючи багатьма лікувальними властивостями, є прекрасним
анестезуючим засобом і давно використовується у фітотерапії . Ця властивість дозволяє
використовувати його при зубному болю.

  

     В молодості мені довелося чимало «побродити по світу»,  причому, в основному, в
тайзі і на Крайній Півночі, де з вітамінами у  всі часи була «напряженка». Та й там, де я
живу  мінеральний склад води не сприяє збереженню зубів,  так що з зубами у мене не
все в порядку, м'яко кажучи. І кожну осінь, застудивши ноги (а для мисливця це -
звичайна справа), зуби починають мене дошкуляти, перед сном, як правило. А лікарів,
щоб висмикнути проклятий зуб, в лісі немає. А  триває це тижнями ... От і почав я
рятуватися від зубного болю,  приклеюючи щовечора, протягом багатьох днів, на хворий
зуб кулька  нативного (натурального) прополісу. Біль спочатку посилювалася так, що
«струму», а потім затихала. Але розмова якось ми ведемо не про зубного болю, а про
нежить (хоча один рецепт читач уже й отримав).

  

Так от. Хронічно нежить мене теж дошкуляв,  але, після тритижневого використання
прополісу для купірування зубного  болю, я з подивом помітив, що мені стало легко
дихати. Чому? А тому, що дихати частіше доводилося ротом, а тут я став дихати носом. -
Нежить зник. Згодом цю «методу» відчував при хронічному нежиті вже цілеспрямовано, і
не тільки на себе, але і на своїх рідних і знайомих. І результат у всіх випадках, більшою
чи меншою мірою, був позитивним.

  

Рецепт ж, як бачите, простий. Щодня на ніч приклеювати до будь-якого (якщо лікуємо
нежить) зубу шматочок прополісу розміром з горошину. Спочатку є деякі незручності, але
до них не важко звикнути. Боятися  проковтнути уві сні прополіс не слід, оскільки це,
по-перше,  малоймовірно і, по-друге, абсолютно не небезпечно, а в багатьох випадках  і
корисно:). Боятися за емаль зубів теж не варто, оскільки прополіс її не руйнує. Не 
спроста адже виробники зубних паст рекламують пасти з прополісом (хоча  відбілюючі
властивості таких паст, м'яко кажучи, перебільшені).
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І ще. Якщо є можливість - нехай цей (точніше - вже інше) шматочок прополісу  буде в роті
і протягом дня. Під час їжі його, звичайно, слід вийняти. Ефективність лікування,
безсумнівно, зростає.

  

Для Вас статтю написав Верескун В.Г.
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