
Spagyrik

Şifalı bitkilerin gücünü birleştirir.
Homeopati gücünü birleştirir.
Çiçek potansiyelini birleştirir

Doğanın iyileştirici 
gücünden yararlanın!

Aynısefa 
enerji bağışlar

...doğal sağlık!

Calisma Saatleri

Pazartesi - Cuma  Saat: 8.30 - 18:00

Cumartesi Saat: 8.30 - 13:00

Hofener Apotheke
Werastrasse 48
88045 Friedrichshafen

Tel: 00 49 (0) 7541 22815
Fax: 00 49 (0) 7541 370296

Email: hallo@hofener-apotheke.de
Web: www.hofener-apotheke.de 
 (online danisma)

Refaranslar

Stephan Bey, Friedrichshafenden:
Oğlum uzun zamandır okulda derslerine kafasını 
veremiyordu. Homeopatik ilaçlar kısa süre etki 
gösteriyordu. Diğer ilaçları yan etki nedeniyle 
kullanmiyorduk. Eczacımız Kittsteiner Bey bize 
„güçlü öğrenme“ ilaçını önerdi ve oğlum bunu 
hemen denedi. Sonuç şaşırtıcıydı. Bir hafta 
kullandıktan sonra oğlumun konsantrasyonu 
arttı ve kafasını derslerine daha iyi verebiliyor. 
Eve güzel notlarla gelmeye başladı ve öğretmeni 
oğlumun dikkati artığinı doğruladı. Kittsteiner 
Beye sonsuz teşşekkürler.

Claudia Hanım, Friedrichshafenden:
Haftalardır depresyondaydım, canım hiç 
birşey yapmak istemiyordu ve kimseyi görmek 
istemiyordum. Kittsteiner Beyin Spagyrik karışımı 
kısa sürede etkisini gösterdi. Kendimi yeni 
doğmuş gibi hissediyorum, sabahları kalkmakta 
sorun olmuyor artık. O günden beri Spagyrik 
üzerine yemin ederim!

Dietmar Bey, Friedrichshafenden:
Senelerdir omuz ekleminden ağrilar çekiyorum. 
Ağır  ağrı kesiciler kullaniyordum ve bunlarin 
üzerine Miğdem zedeleniyordu. Kittsteiner Bey 
bana eklem için Spagyrik karışım hazırladı ve 
o günden sonra hiç ağrı kesici kullanmadım. 
Anında etki gösterdi. Sevincimi ve teşşekkürümü 
sizinle paylaşmak istedim

Diger hesaplar su adreste bulunabilir: 
www.hofener-apotheke.de

Michael Kittsteiner ...

Neden Spagyrik?

„Benim için yeni bir sağlık boyutuna 
bir başlangıç.“

Anladımki Spagyrik bize bitkilerin büyük bir 
hediyesi. Her bitkiyi hangi hastaliğa kullancağımı 
öğrendim. Senelerdir müştelerimi her yenilikle 
büyülüyorum.

Angelica 
provides 
protection

Michael Kittsteiner
Karisi tarafi ndan desteklendi 
ve esinlendi Elke

Hersey iyi 
olacak

...doğal sağlık!



Spagyrik nedir?

Spagyrik çok eski bir yöntemden oluşmuş, 
geleneksel kanıtlanmış ve başarılı bir şifa 
yöntemi. Kökenleri antik zamanına kadar geri 
yönelmektedir.  
En önemli karakterlerine sayılanlar Hermes 
Trismegistos ve Paracelsusdur.

Onların eserlerinden ilham olarak Dr. med. Carl 
Friedrich Zimpel kendi yöntemini geliştirerek, etkili 
bitkisel ilaçlar oluşmuştur – bugünlerde bilinen Dr. 
Zimpelin Spagyrik esanslari. 
Bu amaçla kullanılan şifalı bitkiler cevrebilimsel 
onaylı yetiştirilmektedir. 

Şifalı bitkiler Staufen-Pharma firması tarafından 
coğunlukla Göppingen tarafında sıkı kurallar 
altında kontrol edilmekte ve denenmektedir. 
Geleneksel anlamında Eczacı Michael Kittsteiner 
bu zihinsel eseri devam ettirmektedir. 
Yıllardır araştırmaları ve geliştirmeleri sonucunda 
birsürü ayrı karrışımlar oluşturmuştur. 
Bu karışımlar etkiliklerinden ve uygunluklarında 
büyük başarıyla kullanılmaktadır

Üretim

Spagyrik yunancadan gelen bir kelimedir ve 
birleştirme anlamına gelir.  
Spagyrik tam iyleştirme gücünü icerir ve üstelik 
insan ve hayvan üzerinde mükemmel bir 
iyleştirme etkisi olduğu kanıtlanmıştır.

Spagyrik-üretimi: titiz seçilmiş, tıb tarafından 
denetlenmiş şifalı bitkiler mayalanıyor, ardından 
saflaştırılıyor.  
Geriye kalanlar dikkatli kurutuluyor ve 400°C 
derecede küllendiriliyor.  
Icersinden yenilmiş değerli mineraller 
saflaştırılırken cözülüyor ve birlikte 3 hafta 
icersinde şifalı bitkiler olgunlaşıyor.

Uygulama ve etkileri

Genelde başka ilaçlarla yan etki 
görülmememktedir. 
Bu nedenle Spagyrik ürünleri kendi kendine 
tedavi için ve ekteki tedavi için uygundur. 
Ama mutlaka dikkat etmeniz gereken, her 
iyleşme başarısı için kesinlikle önerildiği gibi 
kullanmanızdır.

Ağız sprayi hedefli olarak boğazınıza 
ulaşmaktadır. 
Bundan dolayı aktif maddeler mukoza üzerinde 
birikir ve hedeflerine taşır.

Alternatif olarak damla türü Spagyrik de vardır. 
Damlada dikkat edilmesi gereken şeyler sıcak 
iceceklerle kullanılmamasıdır.

Krem (misal akne, cilt veya damarlar için) sorunlu 
yerlere sürmek içindir. Çok etkili ve çok sevilen 
bir kremdir.

Melekotu 
koruma 
getiriyor

Kuşburnu 
kendinize olan 
sevginizi teşvik eder

Kendinizi doğal ve sağlıklı 
püskürtün!

Ürünlerimizi 15 alanlara böldük:

Kafa Kan
Soğuk algınlığı Miğde
Yapı/ detoksifikasyon Bağırsak/ Karaciğer
Ruh Cilt
Alerji Hormon
Iltihap Damarlar
Sinir Eklemler
Kalp/ Kan dolaşımı

Ve en sevilen „Top-Twenty“:

Anti-horlama Miğde sorunları
Anti-kene Burun iltihabı
Kan şekeri düzenleyici Sinir sakinleştirici
bronşit Prostat sorunu
Isal/Kusma Öksürük
Boğaz ağrısı Uyku sorunu
Ses kısıklığı Zayıflamaya yardımcı
Ucuk Sinir sorunları
Saman nezlesi Siğiller
Güçlü ögrenme
Karaciğer güçlendirme
ve bir çok daha...

Bizim Online-dükkanımızda çeşitli standart 
karışımlar bulabilirsiniz

karahindiba  
temizliği destekler

 damıtma

kül

karıştırmak ya filtrasyon

Dr. Zimpelin Spagyrik esanslari

damıtma

başlangıç + 
fermantasyon


