
Dabas eļļas – tā ir vērtība!

Bez šaubām, daba – pats labā-
kais dziednieks. Nevienā aptiekā 
jūs neatradīsiet universālas zāles, 
spējīgas izdziedēt slimnieku no 
vairākām kaitēm uzreiz. Un pie 
tam nekaitēt viņam! Dabīgās eļļas, 
izgatavotas vienīgi no dabas kom-
ponentēm, – ir tieši no šīs sērijas.

Par to unikālajām īpašībām stās-
ta Nadežda Šabazova, prezidente 
Latvijas kompānijai Šaar, kuras 
produkcija tika novērtēta ar zelta 
medaļu prestižā starptautiskā iz-
stādē Spānijā.

— No pašas piedzimšanas cilvē-
ku visur pavada ķīmiskie produk-
ti – pārtikas konservi, krāsvielas, 
garšas pastiprinātāji, aromatizato-
ri... Visi šie civilizācijas sasniegumi 
pašā postošākajā veidā atsaucas uz 
mūsu veselību. Kā mums izvadīt 
kaitīgās vielas no organisma? Kaut 
vai ar dabīgās ciedru eļļas vai grie-
ķu riekstu eļļas palīdzību. Šie pre-
parāti lieliski attīra plaušas un bron-
hus, lieto hronisku gastrītu un vielu 
maiņas traucējumu ārstēšanā. 

— Pastāstiet par jūsu lielisko 
smiltsērkšķu balzāmu!

— Tas ir pirmais preparāts, kuru 
mēs sākām ražot pirms 15 gadiem. 
Balzāms izrādījās pat efektīvāks par 
jau zināmo ar savām dziednieciska-
jām īpašībām smiltsērkšķu eļļu, tā 
kā, bez ogām un kauliņiem, tā izga-
tavošanai tiek izmantoti arī jaunie 
dzinumi un lapas. Preparāts sevi 
ir rekomendējis kā lielisku līdzekli 
gastrīta, kuņģa čūlas, hroniska ko-
līta un aizcietējumu, gremošanas 
trakta traucējumu ārstēšanā. Ārīgi 
lietots, balzāms dziedē rētas, apde-
gumus, trofiskās čūlas.

— Ko var ieteikt sirds-asinsvadu 
sistēmas nostiprināšanai?

— Amaranta eļļa – lielisks lī-
dzeklis asinsvadu attīrīšanai. Es 
neatlaidīgi rekomendēju produktu 
cilvēkiem, kas cieš no sirds arit-
mijas un stenokardijas. Ar šīs eļļas 
palīdzību var novērst šos defektus. 
Starp citu, pateicoties skvalenam 
sastāvā, amaranta eļļa ir spēcīgs 
pretvēža līdzeklis.

— Latvijā pieaug to cilvēku 
skaits, kas pārslimojuši A hepatītu. 
Vai daba var palīdzēt arī viņiem? 

– No seniem laikiem aknu darbī-
bas attīrīšanai un uzlabošanai lieto-
ta piena dadžu eļļa. To tāpat lieto 
arī toksīnu izvadīšanai no organis-
ma, holesterīna līmeņa pazeminā-
šanai, pie cukura diabēta. 

Nieru problēmu gadījumā mēs 
rekomendējam Hikurbetin – eļļu 
no ķirbju sēklām un smiltsērkšķu 
ekstrakta. Starp citu, šis preparāts 

novērš prostatīta un adenomas 
veidošanos vīriešiem, paaugstina 
potenci.

– Ar ko unikāla ir melno ķimeņu 
eļļa? 

– Tā ir pati īstākā dabas antibio-
tika, kas viegli tiek galā ar jebku-
ru iekaisuma procesu. Preparāts 
ir spējīgs veikt cilvēka organisma 
pilnīgu «kapitālo remontu», jo tas 
iedarbojas uz aizkuņģa dziedzeri, 
kas atbild par organisma aizsarg-
sistēmu. Melno ķimeņu eļļu lieto 
uroloģijā un ginekoloģijā, pie tam, 
būdama dabas antidots, tā palīdz 
atbrīvoties no alkoholisma atkarī-
bas. 

— Kāda eļļa atjaunos krāšņus 
matus?

— Zaļā eļļa – tas ir dziedniecisks 
balzāms no ārstniecības augiem 
un saknēm, to vajag ierīvēt galvas 
ādā divas reizes nedēļā. Efektu jūs 
ieraudzīsiet jau pēc diviem mē-
nešiem – vispirms izkritušo matu 
vietā parādīsies plāns matiņu klā-
jums, bet pēc tam arī mati. Līdzek-
lis palīdz seborejas ārstēšanā un 
bojāto matu atjaunošanā. Iekšķīgi 
lietots, nostiprina nagus.

Kompānija Šaar piedāvā vien-
padsmit veidu eļļas ar dzied-
niecisku efektu. Visi preparāti ir 
sertificēti. Cenu diapazons – no 2 
līdz 5 latiem. Preparātus var no-
pirkt Rīgā, Centrāltirgū (paviljons 
Abava) vai firmas Es saule veika-
los A. Čaka ielā 107. 
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