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Siropul de Catină în afectiuni precum  gripă, guturaiul, sensibilitate la răceli 
face adevarate minuni, întarind în primul rand capacitatea naturala a organismului, apoi
prevenind complicatiile gripei, prin efectele sale bactericide. Se iau preventiv 4-5
lingurite de sirop de Catină pe zi, pe stomacul gol, în cure de minim 3 săptămâni. Odată
afecțiunea declansată, se iau până la 10-12 lingurițe de sirop de Catină pe zi, pentru a
hrani organismul și a-l ajuta să se apere eficient.

Pentru Anemie se ia câte o lingură de sirop de Catină de 3-4 ori pe zi, în cure de
2 luni.

Pentru Hepatită și Ciroză Hepatică pe langă combinația de plante pentru Ficat și Ceaiul de Pedicuță se 
recomanda și administrarea a 5 ligurițe de sirop de Catină dupa mesele principale pentru un efect mai benefic.

Enterocolita, Colita de Putrefacție, Colon Iritabil se ia cate 1 lingura de sirop de Catină dupa mesele 
principale împreuna cu Ceaiul pentru Colon și Tinctura de Ghintură.

Ateroscleroza, Fragilitate Vasculara: Din Siropul de Catină se ia 1 lingurita de 4 ori pe zi pe stomacul gol.
Acesta ajuta la menținerea sanatații a elasticitații și a integritații vaselor de sange. Cele mai spectaculoase efecte se 
obține cu Ceaiul pentru Circulația Sangelui  și Tinctura de Paducel și Valeriană.

Imunitate scazută, Sensibilitate la Infecții: Se va face o cura cu sirop de Catină din care se beau 3 linguri, 
de 4 ori pe zi. Acest sirop are puternice efecte remineralizante și vitaminizante ajutând organizmul să lupe cu boala.

Bolile Splinei: Timp de 2 luni se va lua o lingura de sirop de Catină dupa mese, în același timp o lingură de 
Tinctură de Obligeană înaintea meselor principale.

Copii rahitici, Distrofici, Foarte sensibil la boli: Un remediu bun se administreaza în fiecare zi cate 5-6 
lingurițe din Siropul de Catină. 

Accelerarea procesului de dezvoltare mentala si fizica la Copii: Se ia 1 lingură de Sirop de Catină de 3 
ori pe zi, acesta ajutând la reglarea proceselor de crestere și maturizare a copiilor și pubertinilor.

Astmul, Bronsita, Pneumonia: Necesita combinatia de plante impreuna cu Siropul de Muguri de Pin 
Patlagina și Propolis (1 lingura la fiecare ceai). Din siropul de Cătină se iau zilnic 6 linguri pe stomacul gol.

Alcoolism și Tabagism: Studii facute in Rusia, tara ân care Tabagismul și mai ales Alcoolismul sunt un 
adevarat Flagel, au pus în evidenta ca tratamentul cu Catină face mai usoara dezobișnuirea de aceste droguri și ajută
la indepartarea  sechelelor  intoxicatiilor cu ele. De pildă s-a constatat la alcoolicii care au facut tratament cu Catină 
in timpul curei de Dezintoxicare ca probleme cum ar fi: Tremuratul mainilor, nervozitatea, iesirile violente sunt 
mult estompate fata de cei care nu urmeaza acest tratament. 
Se țin cure de cate 3 luni, timp în care se iau 3-4 lingurite de sirop de Catină pe zi.

Bolile psihice: Administrarea regulată a ceaiului pentru Sistemul Nervos și al Tincturii de Paducel cu 
Valeriana sau Leurda și al siropului de Catină, mareste in timp nivelul de Serotonina din creier. Serotonina este un 
neurotransmitator care induce o stare de curaj, calm, foarte util celor care se confrunta cu depresii sau stari de 
teama. Cresterea nivelului serotoninei prin tratamentul cu sirop de Catină micsoreaza simțitor numărul recidivelor 
bolilor psihice dar și al sinuciderilor, al actelor anti-sociale etc... 
Se fac cure îndelungate de 6 luni cu sirop de Catină, câte o lingura de 4 ori pe zi.
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