CUMANDA

MICROBIAL DEFENSE
Samenstelling
Ingrediënten: Cumanda kruidenextract gemaakt van de bast van
de Campsiandra angustifolia boom.
Overige ingrediënten: mineraalwater en ethanol. Alcoholgehalte: 22 vol. %
Werking
Cumanda is een kruidenextract gemaakt van de bast van de Campsiandra angustifolia boom, gevonden in het
Amazone stroomgebied. Het wordt al meer dan honderd jaar gebruikt door inheemse volkeren in dat gebied.
Cumanda kan gebruikt worden bij de behandeling van de Borrelia burgdorferi bacterie, naast de Samento,
voor het behandelen van de ziekte van Lyme. Om resistentie te voorkomen adviseren wij het af te wisselen
met de Samento. En altijd te gebruiken in die gevallen waarin sprake is van co-infecties (volgens onderzoek
komt dat bij 45% van de chronische Lyme patiënten voor). Cumanda moet net als Samento voorzichtig
worden opgebouwd. Een van de andere belangrijkste eigenschappen van Cumanda is zijn werking tegen
schimmels. Cumada kan gebruikt worden bij het behandelen van schimmelziektes zoals: Mycosis fungoides,
Candida krusei, Candida albicans en Aspergillus Niger.
Indicaties:
• Antibacterieel
• Antimicrobieel
• Bij schimmels
• Antiviraal
• Bij parasieten

• Ontstekingsremmer
• Analgetisch
• Immuunsysteem modulator
• Candida albicans
• Aspergillus Niger

• Candida krusei
• Mycosis fungoides
• Ziekte van Lyme

Contra-indicaties: Geen bekend.
Bijwerkingen: Er kan een beginverergering optreden daarom adviseren wij de Cumanda langzaam
op te bouwen.
Combinaties met andere preparaten: Goed te combineren. Bij de ziekte van Lyme goed te
combineren met Samento. Om resistentie te voorkomen adviseren wij het af te wisselen met de
Samento.
Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding: Niet onderzocht, dus afgeraden.
Dosering en gebruik
Begindosering van eenmaal of tweemaal daags 1 druppel en per 3 dagen 1 druppel erbij tot
een dosering van tweemaal daags 10 à 20 druppels. Tot maximaal 60 druppels per dag. De
dosering toevoegen aan 100 ml water en 1 minuut laten staan, innemen voor de maaltijd.
Goed schudden voor gebruik.
Presentatie: Flesje van 30 ml.
Houdbaarheid / wijze van bewaren
De vervaldatum (t.h.t. einde) staat vermeld op de verpakking en/of het etiket.
Het product donker bewaren bij kamertemperatuur (15-25 ºC).
Buiten bereik van kinderen houden.
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