Arimedhadi thailam
aandoeningen van gebit en tandvlees

Ingrediënten:
Acacia nilotica, Ficus religiosa, Ficus racemosa, Ficus
benghalensis, Ficus microcarpa, Glycyrrhiza glabra, Elettaria
cardamomum, Cinnamomum verum, Cinnamomum tamala,
Rubia cordifolia, Acacia catechu, Symplocos racemosa, Gmelina
arborea, Cyperus rotundus, Dysoxylum malabaricum, Santallum
album, Pterocrarpus santalinus, Cinnamomum camphora,
Myristica fragrans, Illicium verum, Nardostachys grandiflora,
Woodforia fruticosa, Hematite calx (Red ochre), Nelumbo
nucifera, Anethum graveolens, Piper longum, Nelumbo
nucifera, Crocus sativus, Cateria lacca, Solanum xanthocarpum,
Solanum voileceum, Aegle marmelos, Cedrus deodara,
Asphaltum, Pinus roxburghii, Mariandra bengalensis, Butea
monosperma, Curcuma longa, Berberis aristata, Callicarpa
macrophylla, Calophyllum inophyllum, Terminellia arjuna,
Tephrosia purpurea, Terminellia bellerica, Terminellia chebula,
Emblica officinalis, Shorea robusta, Inula racemosa, Solanum
melongena, Tamilnadia uliginosa
Indicaties:
aandoeningen van gebit en tandvlees, parodontitis, zwakte van
het gebit, glossitis, sterk riekende adem, algemene verzorging
en reiniging van de mond.
Contra-indicaties:
niet bekend

te spoelen met een, speciaal daarvoor bestemde, vloeistof.
Arimedhadi thailam is speciaal geschikt voor dit doeleinde.
De samenstelling van deze olie wordt al duizenden jaren
gebruikt en staat beschreven in de oude Ayurveda geschriften.
De ingrediënten in deze olie hebben een antibacteriële en
antiseptische werking en zorgen voor een schone mond en een
frisse adem. Het zorgt tevens voor een sterk gebit en gezond
tandvlees. Dagelijks gebruik van Arimedhadi thailam voorkomt
gaatjes in tanden en kiezen en andere aandoeningen die met
het gebit te maken hebben.
Zijn er al problemen met het gebit en het tandvlees, dan is
Arimedhadi thailam een prima middel om te helpen deze
aandoeningen te genezen. De olie gaat ontstekingen tegen en
heeft een opbouwende en genezende werking op de weefsels
in de mond. Het werkt verzachtend bij gevoelige tanden en
stopt bloedend tandvlees. Daarnaast werkt de olie tegen aften
en andere wondjes in de mond. De olie kan als gorgeldrank
worden gebruikt, dan wordt de vloeistof één tot enkele minuten
in de mond gehouden terwijl men spoelende bewegingen met
de wangen maakt. Bij lokale aandoeningen kan de olie ook
plaatselijk worden aangebracht. Om de werking van de olie te
versterken kunnen enkele druppels van de olie op de hoofdhuid
worden aangebracht. Dagelijks gebruik van Arimedhadi thailam
voorkomt en geneest alle aandoeningen in de mond, zorgt voor
een frisse adem en een schoon gevoel. De positieve werking
van de olie beperkt zich niet slechts tot de mond: gebruik van
Arimedhadi zorgt ook voor een heldere en opgewekte geest!

Dosering en gebruik:
Te gebruiken als gorgeldrank of plaatselijk aanbrengen in de
mond of op de hoofdhuid.
Inhoud: 200 ml
Achtergrondinformatie:
Ayurveda legt sterk de nadruk op de verzorging van de
zintuigen, de poorten van perceptie. De kwaliteit van onze
zintuigen heeft een directe invloed op de kwaliteit van onze
geest. Een heldere geest zorgt voor Sattva een staat van
helderheid waarbij men duidelijk onderscheid kan maken
tussen wat wel en niet goed is voor de gezondheid en het
algemeen welzijn van de wereld om ons heen. De Ayurveda
geneeskunde is gericht op het bevorderen van Sattva en heeft
talloze adviezen voor een Sattva levensstijl. Het dagelijks
reinigen en verzorgen van onze zintuigen in de ochtend is daar
een voorbeeld van. Na het ontwaken, dient men zich allereerst
te ontlasten en het gezicht te wassen. Dan wordt geadviseerd
de tong te schrapen. Gedurende de nacht ontstaan er miljarden
bacteriën in de mond, waarvan 80% zich op de tong bevinden!
Na het poetsen van de tanden adviseert Ayurveda om de mond
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