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LIVJIVANLIVJIVAN

�� Májerősítő cseppek kutyáknakMájerősítő cseppek kutyáknak
�� Jelentése: Jelentése: liv(er)+jivanliv(er)+jivan= = 

máj védelem (szanszkrit)máj védelem (szanszkrit)
�� 15 gyógynövény kombinációja az 15 gyógynövény kombinációja az 
AyurvedaAyurveda szerintszerint



A MÁJA MÁJ
�� Központi méregtelenítő szervKözponti méregtelenítő szerv

BÉLBÉL VÉRVÉR MÁS SZERVMÁS SZERV
MÁJMÁJ

VÉRVÉR EPEEPE BÉLBÉL

�� AnyagcsereAnyagcsere (szénhidrát, fehérje, zsír, nukleinsavak)(szénhidrát, fehérje, zsír, nukleinsavak)

�� EmésztésEmésztés
�� ImmunrendszerImmunrendszer
�� RaktározásRaktározás (glikogén, véralkotó elemek, vitaminok, mikroelemek)(glikogén, véralkotó elemek, vitaminok, mikroelemek)

�� VéralvadásVéralvadás
�� EpefestékEpefesték--forgalomforgalom ((bilirubinbilirubin, UBG), UBG)

�� Hormonok anyagcseréjeHormonok anyagcseréje (pajzsmirigy, szteroidok, ADH)(pajzsmirigy, szteroidok, ADH)



Máj Máj -- az alternatív gyógyász az alternatív gyógyász 
szemévelszemével

�� BetegségBetegség--szimbolika: a dolgok elfogadásának és szimbolika: a dolgok elfogadásának és 
asszimilációjának képessége; harag, irigységasszimilációjának képessége; harag, irigység

�� AA HKO „szervórája” szerint az epe fő működési HKO „szervórája” szerint az epe fő működési 
ideje éjjel 11 és 1 óra között, míg a májé ezt ideje éjjel 11 és 1 óra között, míg a májé ezt 
követően 1követően 1--3 óra között van3 óra között van

�� Fa elem, zöld és bíbor színFa elem, zöld és bíbor szín
�� Jáspis Jáspis 
�� A szemmel szoros energetikai kapcsolatban vanA szemmel szoros energetikai kapcsolatban van
�� Holdhónap 11Holdhónap 11--13. illetve 2413. illetve 24--26. napjai 26. napjai 
legalkalmasabbak a máj tisztításáralegalkalmasabbak a máj tisztítására

�� Nyilas jegyhez tartozik (Jupiter)Nyilas jegyhez tartozik (Jupiter)
�� Méregtelenítésben központi szerepMéregtelenítésben központi szerep



MÉREGTELENÍTÉSMÉREGTELENÍTÉS
divat vagy létfontosságú feladat?divat vagy létfontosságú feladat?

Humán adatok: egy év alatt

2-4 kg szilárd szennyeződés a 
légutakon keresztül

8 kg szilárd szennyeződés 
szájon át

4,5 kg adalékanyag az 
élelmiszerekkel

4,5 l rovar- ill. gyomirtó

Több kg nitrát, hormon, 
antibiotikum

Kerül be a szervezetbe.

A szervezet egy részét képes 
feldolgozni, kiüríteni, de jelentős 
részük lerakódik.

A lerakódott méreg- salakanyagok 
gátolják a szerveket normális, 
élettani működésükben.

A szervezet jelez, előbb csak enyhe, 
általános tünetekkel: 
étvágytalanság, váltakozó étvágy, 
depresszió, szőrhullás, 
fáradékonyság, majd súlyos 
betegségek alakulnak ki.

A betegségek jelentős része pusztán 
méregtelenítéssel meggyógyítható!

(méregbevitel leállítása, kivitel 
segítése)



A MÁJ REGENERÁCIÓS KÉPESSÉGE ÉS A MÁJ REGENERÁCIÓS KÉPESSÉGE ÉS 
FUNKCIONÁLIS TARTALÉKFUNKCIONÁLIS TARTALÉK--KAPACITÁSAKAPACITÁSA

�� a májsejtek folyamatosan károsodásnak vannak a májsejtek folyamatosan károsodásnak vannak 
kitéve (kitéve (onkogénekonkogének-- mutációmutáció-- rákos elfajulás lenne a rákos elfajulás lenne a 
következménye)        genetikai szinten szabályozott következménye)        genetikai szinten szabályozott 
védekezővédekező--mechanizmusmechanizmus

�� KÁROSODÁS         máj KÁROSODÁS         máj parenchymájábanparenchymájában sejtépülés, sejtépülés, 
mitotikusmitotikus folyamatok élénkülnek a teljes folyamatok élénkülnek a teljes 
állománybanállományban

�� 75%75%--os májeltávolítás után kutyában 8 hét alatt os májeltávolítás után kutyában 8 hét alatt 
visszanyeri a máj az átlagos tömegét (visszanyeri a máj az átlagos tömegét (vicariálóvicariáló
hypertrophiahypertrophia))

�� Hatalmas funkcióHatalmas funkció--tartalék: akár 85%tartalék: akár 85%--os os 
parenchymaparenchyma--pusztuláspusztulás esetén is képes a megmaradt esetén is képes a megmaradt 
májszövet az életfontosságú feladatokat ellátnimájszövet az életfontosságú feladatokat ellátni



GYÓGYNÖVÉNYEKGYÓGYNÖVÉNYEK--MÁJMÁJ

�� Epetermelést serkentők (több folyadék Epetermelést serkentők (több folyadék 
kerül az epébe, nem csapódik ki epesav)kerül az epébe, nem csapódik ki epesav)

�� Epe kiürülését serkentők Epe kiürülését serkentők 
�� Emésztést normalizálók (bélflóra, gázok Emésztést normalizálók (bélflóra, gázok 
megkötése)megkötése)

�� A vastagbélből kiszorítják az erjesztő és A vastagbélből kiszorítják az erjesztő és 
rothasztó baktériumokat (gázok)rothasztó baktériumokat (gázok)

�� Regenerálók Regenerálók 
�� Enyhe vizelethajtók/ hashajtók Enyhe vizelethajtók/ hashajtók 



Indiai gyógynövények Indiai gyógynövények 
a a LivjivanbanLivjivanban

PhyllanthusPhyllanthus niruriniruri, , AphanamixisAphanamixis
polystachiapolystachia, , BoerrhaviaBoerrhavia diffusadiffusa, , 

TerminaliaTerminalia arjunaarjuna, , SolanumSolanum nigrumnigrum, , 
EmblicaEmblica officinaleofficinale, , AchyrantesAchyrantes asperaaspera, , 
IchnocarpusIchnocarpus fruitiscensfruitiscens, , TephrosiaTephrosia

purpureapurpurea, , TerminaliaTerminalia chebulachebula, , EmbeliaEmbelia
ribesribes, , FumariaFumaria indicaindica, , TinosporaTinospora

cordifoliacordifolia, , BerberisBerberis aristataaristata, , CurcumaCurcuma
longalonga



Indiai gyógynövények Indiai gyógynövények 
a a LIVJIVANLIVJIVAN--banban



Indiai gyógynövények a Indiai gyógynövények a LivjivanbanLivjivanban

PHYLLANTHUSPHYLLANTHUS--FAJOK:FAJOK:
�� vírusvírus--hepatitiseknél hepatitiseknél antivirálisantivirális hatásúakhatásúak

EMBLICA OFFICINALIS (AMLA):EMBLICA OFFICINALIS (AMLA):
�� Egyensúlyt teremt mind a három Egyensúlyt teremt mind a három dóshábandóshában ((VataVata, , PittaPitta, , 

KaphaKapha), különösen a ), különösen a PittábanPittában..
�� A hat ízből ötöt tartalmaz. A hat ízből ötöt tartalmaz. 
�� Tekintettel a közismert fiatalító és Tekintettel a közismert fiatalító és revitalizálórevitalizáló hatására, hatására, 

hatékony élettartamhatékony élettartam--növelő szer. növelő szer. 
�� A növényvilág leggazdagabb CA növényvilág leggazdagabb C--vitamin forrása.  vitamin forrása.  
�� Fokozza a kalcium felszívódását és a vas beépítését. Fokozza a kalcium felszívódását és a vas beépítését. 
�� Tápláló a szemnek, a szívnek és az emésztésnek. Tápláló a szemnek, a szívnek és az emésztésnek. 
�� Hatékony a gyomorsavHatékony a gyomorsav--problémák kezelésére. problémák kezelésére. 
�� Az erőAz erő-- és izomnövelő tápszerek, fehérjeés izomnövelő tápszerek, fehérje--gazdag étrendek gazdag étrendek 

hatékonyságát fokozza.hatékonyságát fokozza.



Indiai gyógynövények a Indiai gyógynövények a LivjivanbanLivjivanban

TERMINALIA ARJUNATERMINALIA ARJUNA
�� Hatékony szíverősítő, szívnyugtató (fizikai, Hatékony szíverősítő, szívnyugtató (fizikai, 
mind emocionális értelemben jó hatással van a mind emocionális értelemben jó hatással van a 
szívre). Használják szomorúság, lehangoltság, szívre). Használják szomorúság, lehangoltság, 
frusztráció ellen. frusztráció ellen. 

�� Ellenállóbbá tesz a stresszre, traumára való Ellenállóbbá tesz a stresszre, traumára való 
túlzott reagálással szemben. túlzott reagálással szemben. 

�� Segít megőrizni a test fiatalságát, és Segít megőrizni a test fiatalságát, és 
meggyorsítja az elhalt, legyengült sejtek meggyorsítja az elhalt, legyengült sejtek 
pótlását.  pótlását.  

�� Ritka és értékes tulajdonsága, hogy mindhárom Ritka és értékes tulajdonsága, hogy mindhárom 
dósában (dósában (VataVata, , PittaPitta, , KaphaKapha) segíti az ) segíti az 
egyensúly fenntartását. egyensúly fenntartását. 



Indiai gyógynövények a Indiai gyógynövények a LivjivanbanLivjivanban

CURCUMA LONGACURCUMA LONGA
�� EmésztésEmésztés--serkentőként, láz, fertőzések, ízületi serkentőként, láz, fertőzések, ízületi 
panaszok és májbetegségek ellen használják. panaszok és májbetegségek ellen használják. 

�� A kínai gyógyászatban is alkalmazzák vérzések A kínai gyógyászatban is alkalmazzák vérzések 
csillapítására, a vérkeringés javítására, csillapítására, a vérkeringés javítására, 
menstruációs panaszok kezelésére. menstruációs panaszok kezelésére. 

�� Hatóanyagai erősítik az epehólyagot, gátolják a Hatóanyagai erősítik az epehólyagot, gátolják a 
vérrögök kialakulását, valamint serkentik a vérrögök kialakulását, valamint serkentik a 
zsíranyagcserét, és gyulladáscsökkentő hatásuk is zsíranyagcserét, és gyulladáscsökkentő hatásuk is 
van.van.



Indiai gyógynövények a Indiai gyógynövények a LivjivanbanLivjivanban

TINOSPORA CORDIFOLIA:TINOSPORA CORDIFOLIA:
�� Elismerten a legjobb tisztítója a Elismerten a legjobb tisztítója a mikrocirkulárismikrocirkuláris rendszernek rendszernek 

és a test más csatornáinak is (és a test más csatornáinak is (ShrotákShroták). ). 
�� Képes eltávolítani a szervezetből mind az Képes eltávolítani a szervezetből mind az exogénexogén (kívülről (kívülről 

érkező), mind az endogén (a szervezetben keletkező) érkező), mind az endogén (a szervezetben keletkező) 
méreganyagokat. méreganyagokat. 

�� Hatékonyan növeli mindhárom szellemi képességet (Hatékonyan növeli mindhárom szellemi képességet (DhiDhi ––
felfogófelfogó--képesség; képesség; DhritiDhriti -- memória; és memória; és SmritiSmriti -- hosszú távú hosszú távú 
emlékezet). emlékezet). 

�� Segíti a tápanyagok és a gyógyhatású anyagok Segíti a tápanyagok és a gyógyhatású anyagok 
felszívódását. felszívódását. 

�� Egyensúlyban tartja és tisztítja a zsírszövetet, megkönnyíti Egyensúlyban tartja és tisztítja a zsírszövetet, megkönnyíti 
a zsír lebontását. a zsír lebontását. 
Könnyíti az emésztést, az asszimilációt (táplálék Könnyíti az emésztést, az asszimilációt (táplálék 
feldolgozása és annak beépítése a szervezetbe), és a feldolgozása és annak beépítése a szervezetbe), és a 
testszövetek (7 testszövetek (7 DhátuDhátu) megfelelő képződését.) megfelelő képződését.



Indiai gyógynövények a Indiai gyógynövények a LivjivanbanLivjivanban

TinosporaTinospora cordifoliacordifolia

�� Kiegyensúlyozza az életfunkciókat. Kiegyensúlyozza az életfunkciókat. 
�� Tisztítja a Tisztítja a húgyutakathúgyutakat és a beleket. és a beleket. 
�� A A pszichoneuropszichoneuro--immunológiaimmunológia (PNI) válaszreakcióit, mely a (PNI) válaszreakcióit, mely a 

szoros pszichésszoros pszichés--testi kapcsolaton alapul, pozitívan testi kapcsolaton alapul, pozitívan 
befolyásolja. Hatékony befolyásolja. Hatékony RászajánaRászajána (élettartam(élettartam--növelő) növelő) 

Ha levágunk egy friss ágat a fáról, és egy zsinórra felkötve Ha levágunk egy friss ágat a fáról, és egy zsinórra felkötve 
fellógatjuk a levegőbe, gondozás nélkül tovább fog fejlődni az fellógatjuk a levegőbe, gondozás nélkül tovább fog fejlődni az 
ágacska. Összegyűjti környezetéből az öt éltető elemből az ágacska. Összegyűjti környezetéből az öt éltető elemből az 
élethez szükséges energiát. Ezt az értékes képességét fejti ki élethez szükséges energiát. Ezt az értékes képességét fejti ki 
a testben is. a testben is. 

((AmritaAmrita = halhatatlan, az örök élet nektárja)= halhatatlan, az örök élet nektárja)



Milyen esetekben Milyen esetekben 
javasolt adni a javasolt adni a LivjivantLivjivant??

�� Száraztápok mellett (folyamatosan/évi 3x)Száraztápok mellett (folyamatosan/évi 3x)
�� KimerültségKimerültség, lábadozás, , lábadozás, avitaminosisavitaminosis
�� Méregtelenítő kúrákMéregtelenítő kúrák
�� HasmenésHasmenés ((DiamuktDiamukt--taltal kombinálható)kombinálható)
�� Tervezett, altatásban végzett műtét előttTervezett, altatásban végzett műtét előtt
�� Étvágytalanság, rendszertelen étvágyÉtvágytalanság, rendszertelen étvágy
�� Akut/ krónikus májműködési zavarAkut/ krónikus májműködési zavar
�� SzőrhullásSzőrhullás
�� Antibiotikumos kezelések kiegészítéséreAntibiotikumos kezelések kiegészítésére
�� Állandó gyógyszeres kezelés kiegészítésére Állandó gyógyszeres kezelés kiegészítésére 
�� BélférgességBélférgesség
�� Mérgezések (és Mérgezések (és autointoxicatioautointoxicatio))
�� Idős állatokIdős állatok



Adagolás és napi költségAdagolás és napi költség

�� 1 kúra=10 nap 1 kúra=10 nap 
(folyamatosan is adható)(folyamatosan is adható)

�� Kistestű kutya:  napi 3 X 1/2 mlKistestű kutya:  napi 3 X 1/2 ml
�� 10 10 ttkgttkg felett:    napi 3 X 1 mlfelett:    napi 3 X 1 ml
�� Súlyos esetben a fenti adag duplája is Súlyos esetben a fenti adag duplája is 

beadható.beadható.
Közepes testű kutya esetén a napi Közepes testű kutya esetén a napi 

gyógyszerköltség kb. 90 Ft.gyógyszerköltség kb. 90 Ft.



Köszönöm
a

figyelmet!


