ASHTANGAVAIDYAN SNA OUSHADHASALA
(Kerala, India)

KLASSZIKUS AYURVEDIKUS
TERMÉKEI
Kizárólagos import és forgalom: PRO-SS Kft.

ASHTAVAIDYAN THAIKAT MOOSS
SNA OUSHADHASALA

•
•

Az Ashtavaidyan Thaikat Mooss azon ma élő 5 család egyike, akiknek közel 2000 évre visszamenőleg
minden családtagjuk vaidya (ayurvéda szakorvos) volt. Egyenes ágú leszármazottai Vágbhatta egykori
tanítványainak.
Az SNA Oushadhasala gyógyszergyárat mai formájában Thaikat Unni Mooss alapította 1920-ban, Kerala
szívében Trissurban. A cég által gyártott ayurvédikus gyógyszerek szigorúan követik az ősi receptek
leírásait, úgy összetételükben, mint a gyógynövények termesztésében és a gyártásban. Ma 400 klasszikus
ayurvédikus gyógyszert és 30 patent terméket gyártanak. Oktatási rendszerük államilag elismert, India- és
világszerte mélyen tisztelt.
• Az Ashtavaidyan Thaikat Mooss nemcsak a gyógyszergyártásban híres, hanem a betegségek
gyógyításában és a szakorvosok képzésében is. Ezáltal az ayurvéda gyógyászat minden területét
gyakorolják.

SNA Oushadhasala
ayurvedikus masszázsolajak
•

•

•

•

A masszázsolajak kiemelkedő szerepet töltenek
be az egészség fenntartásában és a betegségek
kezelésében.
Az SNA gyógyolajak valóban az Ayurveda ősi,
eredeti receptjei alapján készülnek, mint amilyenek az Astanga Hrdayam, Sahasrayogam, Astanga Samgraham, stb.
A gyógyolajak nagy mennyiségű hatóanyagot és
kis mennyiségű hordozó olajat tartalmaznak –
ellentétben az olcsó import olajakkal, amelyek
esetében ez az arány akár fordított is lehet.
Az SNA masszázsolajaink sűrűbb, testesebb
olajak, így mindig enyhén felmelegítve
használjuk. A melegítés elősegíti a hatóanyagok
könnyebb és erőteljesebb felszívódását.

A termékek szezámmagolajban 100 %-ban gyógynövények-hatóanyagokkal rendelkeznek.
Nem tartalmaznak mesterséges, kémiai vagy egyéb adalékanyagokat,
illatosítót, tartósítószereket.

SNA Oushadhasala
ayurvedikus masszázsolajak
BALASHWAGANDHADI THAILAM – váta / pitta olaj
fizikai és mentális állóképességre
A Balashwagandhadi klasszikus ayurvedikus masszázsolaj
erősíti az izomszöveteket, és segíti az izomproblémák
javulását. Támogatja az állóképességet, fizikai és mentális
potencia növelését, stb.
Előnyös sportolóknál, jógázóknál is.
Fontosabb összetevői: a Bala, ashwagandha.
Az olajat kellemes hőmérsékletre felmelegítve az egész testen
(beleértve a fejet is) használhatjuk.
Kiszerelés: 200 ml
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BRAHMI THAILAM - fejmasszázsolaj
A Brahmi olajat hagyományosan fejmasszázshoz
használjuk, mert támogatja az elme összeszedett
működését, koncentrációt, csökkenti a fejbőr
szárazságát, hajhullást, korpásodást, lassítja a haj
őszülési folyamatait és serkenti a haj növekedését.
Fontosabb összetevői: Brahmi (kakukkfű), Amla
Enyhén felmelegítve használjuk.
Kiszerelés: 200 ml

.
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DHANWANTHARAM THAILAM – váta / kafa olaj
csontokra, izmokra, ízületekre
A Dhanwantharam váta-kafa problémák kezelésére ideális,
mint amilyenek a:
•
stressz, feszültség, idegesség;
•
reumatikus bántalmak,
•
neuralgia;
•
duzzadt, merev ízületek;
•
csont problémák.
•
cellulitiszre
Ideális a terhesség alatti és szülés utáni masszázshoz. Erősíti az
immunrendszert. Táplálja és védi a bőrt a kiszáradástól, korai
ráncosodástól. Marma masszázshoz is ideális.
Fontosabb összetevői: Sida Cordifolia, Emblica officinalis,
Asparagus racemosus, Terminalia bellerica, Hemidesmus
indicus, Withania Somnifera, stb.
Enyhén felmelegítve használjuk.
Kiszerelés: 200 ml
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KSHEERABALA THAILAM – váta / pitta olaj
idegekre, izmokra, ízületekre és csontokra
A Ksheerabala váta-pitta az olyan problémák kezelésére
ideális, mint amilyenek a:
•
reuma;
•
ízületi bántalmak;
•
éles, vándorló fájdalmak;
•
gyulladások;
•
nyak-, hát- és derékfájdalmak, stb.
Erősíti az immunrendszert, csökkenti a feszültséget,
izomlazító, relaxáló. Táplálja és védi a bőrt a kiszáradástól,
ráncosodástól. Előnyös a 80 féle váta-betegség kezelésére.
Bala

Testmasszázshoz és sirodhara-hoz is alkalmas.
Fontosabb összetevői : Sida rhombifolia (bala gyökér)
Enyhén felmelegítve használjuk.
Kiszerelés: 200 ml
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MAHANARAYANA THAILAM – váta olaj
súlyosabb izületi problémákra
A Maha Narayana az egyik legismertebb ayurvédikus
gyógyolaj a váta típusú problémák enyhítésére,
megszüntetésére.
Kitűnően használhatjuk:
fájdalmas ízületek,
hát-, nyak– és derékfájás kezelésére,
ízületek rugalmasságának megőrzésére,
Paralízis kezelésére,
inak és izomzat karbantartására,
sclerosis multiplex-ben szenvedők kezelésére, stb.
Sportolóknak, jógázóknak különösen előnyös.
Fontosabb összetevői: Withania Somnifere, Aegle Marmelos,
Sida Retusa, Cedrus Deodara, Curcuma Longa, Eclipta
Alba, Acorus Calamus, és mások.
Enyhén felmelegítve használjuk.

Kiszerelés: 200 ml
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PINDA THAILAM– pitta csökkentő
gyulladásos problémák
A Pinda olaj tökéletes segítséget nyújt minden Pitta –
probléma, azaz gyulladásos problémák kezelésében, mint pl.
csont-degeneráció
raktavata, stb.
Hűsítő hatása miatt különösen előnyös a nyári hónapokban és
a pitta alkat kezelésére. Ápolja és védi a bőrt.
Fontosabb összetevői: Hemidesmus Indicus, Manjistha, Salafa, Castor oil.
Kellemes hőmérsékletre felmelegítve, csak testmasszázshoz
(fejre nem) alkalmazzuk.
Kiszerelés: 200 ml
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SAHACHARADI THAILAM - váta olaj
végtagbántalmak, belső szervek
Minden váta-probléma esetén előnyös, de különösen
hatékony a végtagokban jelentkező problémák kezelésére.
Hatékony epekörnyéki fájdalmak, a csípő és deréktáji
Fájdalmak, valamint vénás lábak kezelésére és a végtagokban
jelentkező görcsök és fájdalmak csökkentésére.
Fontosabb összetevői: Aegle Marmelos, Premna Serratifolia,
Solanum Melongena, Vetiveria Zizanoids, Rubia Cordifolia,
Valeriana Jatamansi, és mások.
Kellemes hőmérsékletre felmelegítve használjuk.
Kiszerelés: 200 ml
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SUDDHABALA THAILAM- váta / pitta olaj
Sudhabala gyógyolaj népszerű Kerala államban. A
Sahasrayogam gyógyszerreceptje alapján állítják elő
olyan különleges gyógynövényekből, amelyek zöme ma
már csak Dél-Indiában terem. Segítségünkre lehet:
a váta-pitta alkat karbantartására, álmatlanságra,
reumatikus panaszok kezelésére, feszes, ill.
fájdalmas ízületek, gerincbántalmak esetére,
Jó az általános egészség-megőrzésre, erőt ad általános
gyengeség esetén. Védi és ápolja a bőrt, őrzi annak zsírés vízháztartását, lassítja a bőr ráncosodását.
Terhesség alatt és szülés után is előnyös.
Az olajat kellemes hőmérsékletre felmelegítve használjuk
teljes testmasszázshoz.
Fontosabb összetevői: Sida cordifolia, szezámolaj
Kiszerelés: 200 ml

SNA Oushadhasala
ayurvédikus masszázsolajak
Az ayurvedikus
gyógyolajakról

Nagykereskedelem:
AyurCon Pro Kft. – Szigetszentmiklós, Akácfa
krt. 7/4.
Tel.: +36/30 990 9407
www.ayurvedam.hu
E-mail. ayurvedam.hungary@gmail.com

A thailam - ok klasszikus ayurvédikus masszázsolajak, amelyek

zsírban oldódó gyógynövényekből készülnek.
Az igen hatékony valódi sáfrányolajat tartalmazzák, melyeket
az átlagos termékekből a magas ára miatt általában
kihagynak, vagy csak elenyésző mértékben teszik bele.
A gyógynövényi hatóanyagokat hordozó olajban főzik, mint
amilyenek pl. a hidegen sajtolt fekete szezámmag-olaj,
kókuszolaj, ricinusolaj, mustármag olaj, stb.
Az ayurveda gyógyászat sohasem használ önmagában
szezámmag-olajat, napraforgó-, vagy olíva olajat (Indiában
nagyon kevés olíva terem, így ezt ma Spanyolországból vagy
Olaszországból importálják Indiába).
A gyógyolajakat kizárólag külsőleg használjuk.

