
Dabas eļļas: veselībai un skaistumam 
ŠAAR dabīgās dziednieciskās eļļas jau 

labi pazīstamas ne tikai Latvijas iedzīvotā-
jiem, bet arī citās Eiropas valstīs. Ārstnie-
ciskie preparāti, izgatavoti vienīgi no dabas 
komponentēm, veiksmīgi palīdz dažādu 
slimību ārstēšanā. Šodien uz lasītāju jau-
tājumiem atbild ŠAAR prezidente Nadežda 
Šabazova:

«Man ar matiem ir vienkārši bēda: no 
krāsas un ilgviļņiem tie sākuši izkrist, 
šķelties, kļuvuši trausli un nespodri. Bet 
uz paura pat plikpaurības pazīmes parā-
dījušās. Ko darīt? Tatjana K., 45 gadi.» 

– No šīm nepatikšanām var atbrī-
voties ar «Zaļās eļļas» palīdzību, tās 
sastāvā ir augu saknes un laukaugi, zie-
doši ekoloģiski tīrajās Tērvetes pļavās. 
Ārstniecības augu eļļas balzams pilnībā 
atjauno bojāto matu struktūru, labvēlīgi 
ietekmē matu sīpolu. Divas reizes nedē-
ļā to vajag ierīvēt galvas ādā, nomazgāt ar 
ūdeni pēc stundas. Ārstēšanās kurss – ne 
mazāk kā 2–3 mēneši. Mēs jau esam sa-
ņēmuši ļoti daudz sajūsmas atsauksmju no 
mūsu pircējiem, kaut arī no sākuma daži ne 
visai ticēja, ka mūsu, latviešu, līdzeklis var 
palīdzēt pie plikpaurības. Tā, piemēram, 
Lietuvas iedzīvotājam Alfonsam R. (dz. 
1949.), tam bija nepieciešamas tikai divas 
pudelītes «Zaļās eļļas» un nedaudz pacie-
tības. Pēc mēneša plikpaurības vietā parā-
dījās vieglas pūciņas, bet pēc tām sāka augt 
mati. Pie tam mati no viņa galvas pazuda 
jau vairākus gadus atpakaļ. Par iegūto re-
zultātu izbrīnītais vīrietis, kopā ar pateicības 
vārdiem, atsūtīja mums savu foto. Tagad arī 
jūs varat pārliecināties par mūsu preparāta 
efektivitāti...

«Man ir ļoti jutīga āda, es praktiski ne-
varu lietot nekādus krēmus, gandrīz visi tie 
izsauc niezi un apsārtumu. Vai drīkst izman-
tot dabīgās eļļas ādas kopšanai? Inga, 34 
gadi.»

– Mūsu produktu klāstā ir absolūti unikā-
lā «Amaranta eļļa», kura jums noteikti pa-
līdzēs. Ārīgi lietots, līdzeklis lieliski baro un 
mitrina ādu, neizsaucot alerģiskas reakcijas. 
Mūsu eļļas, atšķirībā no daudzām citām pār-
došanā esošām līdzīgām, bet tīri kosmētis-
kām, vispirms ir ārstnieciskas dabas. Bet 
kosmētiskais efekts – tas jau kā papildus 
bonuss, jo visas mūsu problēmas taču ro-

das iekšpusē. «Amaranta eļļa» – brīnišķīgs 
dziedniecisks līdzeklis vielu maiņas traucē-
jumu gadījumā, tāpat arī imūnās sistēmas 
atjaunošanai un asinsvadu attīrīšanai. Tā 
ir derīga cilvēkiem, kas cieš no sirds aritmi-
jas un stenokardijas. Eļļa palīdzēs pārvarēt 
arī tādu šobrīd izplatītu slimību kā hroniskā 
noguruma sindroms. Lietot pa 1 tējkarotei 
2 reizes dienā. Pēc mēneša-pusotra jūs ne 
tikai jutīsieties mundrs un enerģisks, bet arī 
jūsu āda būs kļuvuši ievērojami svaigāka.  

«Kā atbrīvoties no sēnītes uz rokām un 
kājām? Nikolajs, 27 gadi.»

– Dermatoloģisko slimību ārstēšanai 
varu ieteikt «Melno ķimeņu sēklu eļļu». Ne 
velti to dēvē par spēcīgu dabas antiseptiķi, 
tā kā preparātam piemīt spilgti izteiktas bak-
tericīdas un pretiekaisuma īpašības. Viens 
no neseniem piemēriem: pie mums vērsās 
vīrietis no Dobeles. Ieraudzījuši viņa rokas, 
pārklātas ar čūlām un sēnīti, mēs arī paši 
nošausminājāmies. Viņš jau daudzus gadus 

centās izārstēties, bet bez īpašiem rezultā-
tiem. Pēc mūsu konsultanta-mediķa ieteiku-
ma viņš smērēja bojātos ķermeņa laukumus 
ar «Melno ķimeņu sēklu eļļu» un lietoja to 
iekšķīgi pa 1 tējkarotei uz nakti. Pēc divām 
nedēļām čūlas un plankumi sāka bālēt un 
pazust, bet pēc mēneša pazuda arī sēnītes 
radītie bojājumi. Lietas būtība ir tā, ka melno 
ķimeņu sēklu eļļa attīra organismu no dažā-

dām toksiskām vielām. To bieži izmanto, 
lai izdzītu no organisma cērmes, par cik 
melnās ķimenes ir pretparazitārs prepa-
rāts. Melno ķimeņu sēklu eļļa palīdzēs arī 
bronhīta, pneimonijas, haimorīta, tonsilī-
ta un saaukstēšanās slimību ārstēšanā. 

«Man ir priekšdziedzera adenoma, šo-
brīd izeju ārstēšanās kursu. Gribētu no-
stiprināt rezultātu ar kādiem līdzekļiem, 
kas nebūtu ķīmiski. Sergejs, 58 gadi.»
– Šim nolūkam, lūdzu, vislabāk noderēs 

«Hikurbetin» – eļļa no ķirbju sēklām un 
smiltsērkšķu ekstrakta. Šis preparāts regu-
lē reproduktīvās sistēmas funkcijas, novērš 
prostatīta un adenomas veidošanos un 
iekaisuma procesus. Bet pie ķīmisko zāļu 
līdzekļu lietošanas «Hikurbetin» mazina 
organisma intoksikāciju. Starp citu, eļļa re-
komendējama arī sievietēm, mēneša cikla 
normalizēšanai un klimaktērisko problēmu 
risināšanai, tā kā šis līdzeklis uzlabo hor-
monālo fonu un atjauno šūnas. Lietot ne-
pieciešams pa 1 tējkarotei rītā un vakarā. 
Esiet veseli!

Mūsu preparāti tiek pārdoti Rīgā, Cen-
trāltirgū (paviljons ABAVA), kā arī firmas ES 
SAULE veikalā A. Čaka ielā 107 un Vecrīgā, 
Zirgu ielā 5. Visi preparāti ir sertificēti. Cenu 
diapazons – no 2 līdz 5 latiem.

Speciālista konsultācijas pa tālruni 
29118562.

www.saar.lv;    www.essaule.lv

Līdz... Pēc...


