
HALO GONSEEN 
 

A Gonseen teát nyugodtan nevezhetjük az "újjászületés" italának. 

Összetevőinek együttese lehetővé teszi a szervezet teljes 

megújulását. Jótékony hatással van az emésztőrendszerre, továbbá 
a szív-, keringési-, ideg- immun- és légzési rendszerre. Megőrzi a 

szervezet fiatalságát és üdeségét. Javítja a bőr állapotát, kivezeti a 

szervezetből a felhalmozódott salakanyagokat, méreganyagokat és 

savakat. Kiválóan alkalmazható fogyókúra gyanánt de akár erős 

megfázáskor is. De nézzünk meg a Gonseen tea nem éppen 

hagyományos felhasználási módját különféle egészségügyi vagy 

épp kozmetikai esetre: 

 

Fejfájás 
Igyon egy csésze frissen készített Gonseen teát és néhány percig maradjon ülve, csukott szemmel.  

 

Fáradt szemek 
Szemünk rendszerint a tartós számítógépes munka, TV nézés, rossz megvilágítás és egyéb esetekben szokott fájni. Ilyenkor 

alkalmazzanak Gonseen pakolást: áztassanak be használt Gonseen teafiltereket forró vízbe, majd tegyék pakolásként 7-10 percre a 

csukott szemhéjra (a használt Gonseen filtereket hűtőben kell tartani!). 

 

Árpa 
Tegyenek az árpára melegvízzel benedvesített Gonseen teafiltert. Ismételjék meg a kezelést többször. 

 

Kötőhártya gyulladás 
Törölje át a szemét lehűtött Gonseen teába mártott steril gézzel, naponta többször.  

 

Nátha 
Naponta 6-8 alkalommal csöpögtessen Gonseen oldatot az orrba (1 teafilter fél csésze vízbe). Különösen jó hatást lehet elérni ezzel 

a módszerrel a gyerekeknél.  

 

Torokfájás 
Mandulagyulladás, gégegyulladás, nyelv, szájpadlás vagy ínygyulladás, esetleg fekély esetén öblögessenek naponta Gonseen teával. 

 

Megfázás 
4-5 csésze Gonseen tea könnyen segít a kellemetlen állapoton. Amennyiben az influenzajárvány alatt nem tudják korlátozni az 

emberekkel való kontaktusokat, akkor megelőzésképp szükséges, hogy naponta 2-3 csésze teát fogyasszanak.  

 

Fogfájás 
Vegyenek be a szájukba Gonseen kivonatot, amelybe előtte 2-3 szétnyomott fokhagyma gerezdet tettek, és tartsák a szájukban, amíg 

a fájdalom el nem múlik. Ez a recept nagyon hasznos fogínysorvadás esetében is.  

 

Fogszuvasodás megelőzése gyerekeknél 
Adjanak a gyerekeknek naponta egy csésze Gonseen teát 

. 

Gyógyszerek mellékhatásai 
A mai gyógyszerek előállítása nem gyógynövényeken, hanem bonyolult vegyületeken alapszik. Emiatt a készítményeknek számos 

mellékhatásuk van. A Gonseen tea naponta való fogyasztásával enyhítheti a mellékhatásokat.   

   

Fejfájás, izületi panaszok 
A használt Gonseen filterekből nagyszerű borogatást lehet készíteni, vagy akár Gonseen olajat: tegyenek egy üvegbe 8-10 használt 
és kiszárított filtert, öntsenek rá olivaolajat és gőzfürdőben forralják 40 percen keresztül. Ezután tegyék egy sötét helyre hűlni. Két 

nap után nyomkodják ki a filtereket és szűrjék át az olajat. Használják az olajat a fájdalmas területre (akár égéses sérülés esetén is 

alkalmazható). 

  

Táskás szemek 
Készítsenek jeget egy pohár Gonseen teából. 10 napon keresztül minden reggel végezzenek 1-2 perces jeges masszázst. Ezt 

esténként egészítsék ki pakolással a Gonseen tea nedves filtereivel. 

 

Hajhullás, kopaszodás 
Igyanak minden reggel Gonseen teát. A stressz csökkentésével fékezzük a kopaszodás folyamatát. Ezen kívül a hajnövekedéshez 

fontos ásványi anyagokat a teával bejuttatjuk a szervezetünkbe. Külsőleg ajánlatos a haj öblítése Gonseen oldattal: három használt 
filtert öntsünk le 0,5 l meleg vízzel, hagyjuk állni kb. 20 percig. Ezzel öblítsük át a hajat. Ha lehet, hetente legalább két alkalommal.  

 

Petyhüdt bőr 
Készítsenek Gonseen krémet: Vegyenek egy evőkanálnyi tejfölt, adjanak hozzá egy teáskanálnyi Gonseent (1 filtert 1 pohár vizzel 

leönteni), tegyenek hozzá 30 cseppnyi olivaolajat, keverjék össze és az így készült krémet vigyék fel az arcbőrre 15-20 percre. Majd 

a maradékot itassák fel egy törlőkendővel. A Gonseen teás krém napi használata szép színt és feszességet ad a bőrnek.  
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Gyomorrontás 
Ilyenkor a Gonseen kúrát javasoljuk: 24 órán kereszül csak Gonseen teát inni. 

 

Aranyér , vastagbél-gyulladás 
Ilyen esetben javasoltak a „Gonseen” teás mikroklizmák (mikrobeöntések). Készítsenek „Gonseen” teát (1 filter teát egy pohár 

vízre), hűtsék le és ezzel az oldattal két héten keresztül adjanak be maguknak mikrobeöntéseket (50 ml). A makacs aranyér és a 

végbegyulladás esetében kívánatos egy teáskanál „Solaris” krém hozzáadása a „Gonseen” teához. 

 

Székrekedés 
Igyanak lefekvés előtt hideg „Gonseen” teát (készítéskor 10 percnél na hagyják hosszabb ideig állni) friss tejjel egy az egy 

arányban. 

 

Másnaposság 
Tartsanak Gonseen diétát frissen csavart citromlével addig, amíg az étvágyuk meg nem jelenik. 
 

Gyomorégés, gyomorfájdalmak 
Étkezés előtt igyanak friss Gonseen teát. 

 

Lábdagadás, duzzanatok 
A „Gonseen” teának jó vizelethajtó hatása van. Ehhez ezt a teát melegen kell inni, kis citromlé és méz hozzáadásával. 

 

Égési sérülések 
Itassanak át gézlapokat „Gonseen” tea oldatával és tegyék rá az égési sérülésükre. A gézlapokat állandóan nedvesíteni kell, hogy 

azok ne száradjanak ki.  

 

Magas vérnyomás, magas vérkoleszterin szint 
A szélütés elkerülése érdekében szükséges rendszeresen fogyasztani a „Gonseen” teát, amely csökkenti a vérnyomást és javítja az 

agy vérkeringését.  

 

Rossz vérleletek 
A „Gonseen” tea serkenti a csontvelő vérképző funkcióját, és emellett tisztítja a vért a káros anyagoktól. Ezzel egyidejűleg 

aktivizálja a máj és a lép működését, amelyeken keresztül a vért vitaminokkal dúsítja fel. 

 

Mérgezési tünetek 
A „Gonseen” tea serkenti a csontvelő vérképző funkcióját, és emellett tisztítja a vért a káros anyagoktól. Ezzel egyidejűleg 

aktivizálja a máj és a lép működését, amelyeken keresztül a vért vitaminokkal dúsítja fel. 

 

Újszülöttek 
A kisbaba érkezésének első napjai a legnagyobb felelősséggel járnak. Ha az anyuka reggelente iszik „Gonseen” teát, akkor nyugodt 

lesz és a szervezete szülés után hamarabb rendbe jön. A kisbabát pedig ajánljuk fürdetni a használt „Gonseen” teás filterekkel 

elkészített fürdőben: a kisbaba nyugodtan fog nőlni és a fejlődésben megelőzi a kortársait. 
 


