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A CSALAoBAN MARAO?
 

Madocsa i Eszte r 
shlatsugyegyasz 
a derekcsigolyak 
es a med ence 
allapotat vizsgalja 

Vgy baltottam, a tap/a ugynevezett atopias, 
tekaitergia oroko/het6. vagyis allergias hajlam

tenyteg fgyvan? mal szOletett babak, 
(Sz. Peterne, Szeged) akiknel aztan eseese

m6korban ekcernas 

Minden allergtas beteg borjelensegek, tap la
seg, fgy a taplalekaller lekallergias tOnetek, 

gia kialakulasaban is kesobb pedig asztma, 

jelent6s szerepet jat illetve allerglas natha 
szik az oroklodes. Ha jelentkezhet. Valojaban 

az egyik szOl6 allerglas, tehat nem az egy bizo

akkor 30, ha pedig mind nyos etelre, pollenre 

kett6, akkor akar 80 sza vagy egyeb allergenre 

zalek is lehet az eselye vale erzekenyseg orok

annak, hogy a gyermek 16dik, hanem altalaban 

nel allergies tOnetek je az allergies betegsegek

lenjenek meg. Ok az re vale hajlam. 

em csak egy masszazs: a shiatsu 
segltsegevel szervezete ujra egyen
sulyba kerOlhet! NvARI ILLATTERAplA 
- Nem kell, hogy a pa au ker esnek fel. Szerencsere 

Az erzelrneinkre es az egeszsegunk
dens valamilyen konk ez a modszer minden elet

re egyarant hatnak. Ismerje meg 
ret tOnettel forduljon korban ajanlott, meg baba

az aromaterapla ket nepszeru 
hozzank, hiszen mind ig h iatsu is letezikl

illatanyagatl 
az ege z ernbert kezelju k 

LEVENDULA: Tegyen nehany csepp /even - magyarazza Madocsai 
dulaolajat egy textilzsebkendore, es a nap Eszter hiatsugyogyasz 

folyaman t6bbsz6r is szagolja meg. Ez se es -ta oar. - Az eri rites Bar Nyugat-Europaban o 
.!!! 

git majd a stressz ettizeseben. » A leven rmlve ze tevel nemcsak a shiatsu mar 40 eve el o 
u, 

du/aillat megk6nnyfti az elotvast is: csoma- a testi, hanem a szelle t erj edt, nalunk csak az 
goljon 1 moreklevenduloviragot egykisebb m i es a lelki harmonia utobbi evekben kezd 

pomutzsakbo, es tegyeazt az ejjeliszekrenyere. megrerern tesere is to nepszeruve valni. 
~rek zunk. Terrneszete - Ennek az is oka, hogy 
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ROZSA: Illata megnyugtatja a lelket, segitabban, V1sen vannak, akik konk az em berek kezdenek tu
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hogykevesbe legyen feszOIt. Me/egitsen fel 1 cse ret mozgasszervi prob datosabban eln i, es nem 
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sze tejszint 1 ek mezzet, majd adjon hozza lernak, peldaul randu csak a gyogyszerektol, il
U 
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5 esepp rozsaoiajat, es ontse az elegyet las, derekfajda lom, vall- letve az orvosokt61varjak ~o 

o 
u,az esti fOrdovizebe . \ agy terdgyu lladas mi- a gyogyulast, hanem fele
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