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ЗА КОГО Е ТОЗИ КУРС?
За всеки, който има желание да лекува себе си или околните с изпитани и ефикасни
природосъобразни методи.

ОПИСАНИЕ НА КУРСА
Онлайн обучение с 31 лекции.
В този курс ще научите, как да лекувате хистаминовата интолерантност с изцяло
природо- съобразни методи.
Ще получите знания:
- Какъв трябва да е хранителният режим, който трябва да се спазва, за да се активира
оздравителният процес на организма?
- Кои храни са противопоказни и кои полезни за процеса на оздравяване?
- Кои витамини и минерали са нужни за възстовяването на организма?
- Кои билки са подходящи да допълнят лечението и оздравителния процес?
- Връзката м/у хистамина, нервната система, антидепресантите, медикаментите,
хормоните, чревният биом и др.?
- Как да започне ре-въвеждането на високо-хистаминови храни след постигане на
излекуване?
Всички знания са проверени, изпитани и доказали своята ефективност в
многогодишна практика с пациенти.
Учебните материали ще бъдат предоставяни под формата на лекции, разглеждащи
различни здравословни проблеми. Всяка лекционна тема, по предварително предоставен
план-съдържание, е публикувана в специална секция на сайта www.bilkova-apteka.co.uk,
до която курсистите ще получават оторизиран достъп.
Под всяка тема ще имате възможност да задавате своите въпроси и да получавате
отговори.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Какво представляват алергиите и ключови фактори и предпоставки, които ги отключват?
Препоръки за промяна в начина на живот
Препоръки за промяна в храненето
Хистаминова интолерантност: кой списък на храни трябва да използвате?
Безопасна работа с храни и хистаминова интолерантност
21 антихистаминни храни, които се борят с възпалението, инхибират хистамина и
стабилизират мастоцитните клетки
7. Ниско-хистаминови храни, които облогородяват чревният биом
8. Връзката м/у вашата диета и нивата на диамин оксидаза
9. Палео диета и хистамин
10. Полезни хранителни вещества и добавки при хистаминова интолерантност
11. Кои мазнини са с ниски нива на хистамин?
12. Защо нивата на вит. В6 са важни?
13. Връзката м/у витамин С и диамин оксидаза
14. Зависимост м/у хистамин и естроген
15. Рецепта с алкални соли за приготвяне на естествен антихистамин
16. Изследвания, които е нужно да направите
17. Връзката м/у хистаминовата интолерантност, синдрома на раздранените черва и
заболяване на възпалените черва
18. Хистамин произвеждащи чревни бактерии
19. Бактерии и мастоцитни клетки
20. Връзката м/у Хистамин диокситазата и хистаминовата интолерантност
21. Гъбични инфекции, хистаминова нетолерантност и мастоцитни клетки
22. Връзката м/у хистаминовата интолерантност, мастоцитните клетки и кръвната захар
23. Връзката м/у антидепресантите, мозъчно замъгляване и хистаминовите нива
24. Връзката м/у хистамин и нервната система
25. Връзката м/у хистаминовата интолерантност, ГМО храните и обработените с пестицида
Глифозат храни
26. Болен ли си или жаден? Връзката м/у хистаминовите нива и хидратацията
27. Медикаменти, които причиняват хистаминова интолерантност
28. Фармакогеномика: интолерантност към лекарства и гени
29. Ретровирусите и връзката им с активирането на мастоцитните клетки
30. Връзката м/у електромагнитните полета и активирането на мастоцитните клетки
31. Как да започне ре-въвеждането на високо-хистаминови храни след постигане на
излекуване?
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“Ако не намерите време да придобиете знания,
как да бъдете здрави, ще се принудите да
намерите време за да придобиете знания как да
лекувате болестта си.”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Казвам се Ирена Сиракова и съм :
- собственик на онлайн магазина bilkova-apteka.co.uk,
- регистриран холистичен терапевт,
- хомеопат,
- дипломиран психолог и сертифициран психотерапевт,
- сертифициран консултант за съня,
- хипнотерапевт, арт терапевт, нутриционист.
От дълги години - съм привърженик на здравословния начин на живот и
произхождам от род на билкари.
В практиката си съм излекувала много деца с УНГ хронични проблеми и увеличени
сливици, деца астматици, деца с алергии, деца с хиперактивност, синдром на
дефицит на вниманието, поведенчески проблеми и др. При възрастните случаите
на 100 % успех и излекуване на хронични болести е вече факт, при всички случаи,
които съм поела след началото на 2016 г. Имам големи успехи и при пациенти с
депресия, панически атаки, страхове, фобии и силно безпокойство. Работя по
редица случаи с автоимунни заболявания, както при деца, така и при възрастни аутизъм, лупус, хашимото, псориазис и др. с много добри резултати.
Терапиите, които назначавам са съчетание от хомеопатия, шуслерова и бах терапия,
билко лечение, съвети за храненето и начина на живот.
Създавам този курс, за да предам натрупаните теоритични и
практически знания нататък, за да може повече хора да се радват на доброто
си здраве, без излишни страдания.
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ЦЕНА НА КУРСА
Цена £200 или релевантната стойност в друга валута

ЗАПЛАЩАНЕ
Ще можете да заплатите по Пейпал или банков път.

ЗАПИСВАНЕ
Записването става, чрез формата за записване в сайта www.bilkova-apteka.co.uk или
на имейл: info@bilkova-apteka.co.uk

ПРАВО НА ОТКАЗ
Заплатените суми не подлежат на възстановяване, след стартиране на обучението.

СТАРТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО
МАТЕРИАЛИТЕ
След записване и заплащане, получавате достъп до секцията за обучение.
Материалите са обект на интелектуална собственост и разпространението
им от страна на курсистите се счита за криминално деяние.
Всеки курсист ще попълва Декларация, в която ще декларира, че носи финансова
отговорност при разпространение на материалите публикувани в секцията на
този курс.

БОНУС
Всеки курсист, който завърши обучението, ще получи достъп до секцията ни с над
25 безплатни електронни книги и списания за холистична медицина.
БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!
www.bilkova-apteka.co.uk
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