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Productinformatie
Koriandertinctuur
Zelfzorg bij de ziekte van Lyme.
Koriander (Coriandrum sativum) is een plant uit de schermbloemenfamilie. De plant wordt ook wel
'ketoembar', 'coander' of 'wantsenkruid' genoemd.
Ontgifting van zware metalen en toxinen
 Volgens het Klinghardt Lymeprotocol is koriandertinctuur de enige methode om hersenen en
zenuwweefsel te ontgiften van zware metalen. Bij de ziekte van Lyme is het vooral belangrijk om
kwikzilver uit te leiden. Andere zware metalen die bij Lyme een negatieve rol spelen zijn zijn
nikkel, cadmium, lood en aluminium.
 Koriandertinctuur lost de in vetweefsel en in vetachtig weefsel (hersenen, zenuwen) aanwezige
Borrelia toxinen op
 Koriandertinctuur heeft deze ontgiftende werking ook in botweefsel.
Koriander brengt toxinen en zware metalen, vooral kwikzilver, vanuit de gifdepots in beweging,
zodat ze uitgeleid kunnen worden.
Overige toepassingen
Koriander werkt tevens antibacterieel en schimmelwerend. Rustgevend. Kan ingezet worden bij
winderigheid,
maagkrampen,
opgeblazen
gevoel
en
andere
spijsverteringsklachten.
Eetlustopwekkend, melkgiftbevorderend
Inhoud en herkomst
Onverdunde zuivere oertinctuur van vers blad van de koriander (Coriandrum sativum). 36,5 %
alcohol. Alcohol en koriander zijn afkomstig uit de biologisch werkende bedrijven.
Dosering
Normale kuur:

Starten met 3 x daags 1 druppel.
Na een halve week 3 x daags 2 druppels
Verder opbouwen tot 3 x daags 5 druppels
Start en opbouw zoals bij de normale kuur.
Opbouwen tot maximaal 3 x daags 15 druppels

Intensieve kuur:
Of volgens de aanwijzing van uw therapeut

De druppels innemen met heet water, bij voorkeur kort voor de maaltijden (15 min.), omdat het
ook de galsecretie bevordert.
Onvoorzichtige dosering (teveel in het begin) kan verergering van de klachten
veroorzaken. Gebruikelijk is dat deze klachten weer afnemen naarmate de ontgifting
vordert.
Duur van de kuur
De uitleiding van toxines en zware metalen is meestal niet binnen enkele weken klaar. Dit kan
meerdere maanden of jaren in beslag nemen.
Voor de uitleiding van vetoplosbare toxines is het aan te bevelen om koriandertinctuur te
combineren met Daslooktinctuur. Het zwavelhoudende Daslook helpt om te voorkomen dat de
toxines bij het uitleiden, vanuit de darmen opnieuw met vetten in het bloed worden opgenomen.
Inname van Chlorella, een half uur voordat koriander wordt ingenomen, dient hetzelfde doel.
Voor meer informatie kijk op lymenatuurlijkgenezen.nl, of bel 0630412429.
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