Hozzászólások megtekintése a régi honlapról 4944aktivszen
kovaföld
(Gergő, 2011.02.16 07:36)
A kovaföld is remek, az aktív szén mellett. Hasonló elven hatnak, de a kovaföldből még hasznos
tápanyagok is szívódnak fel. Na és nem lesz a konyha koromfekete tőle. :) Én ezt próbáltam, ingyenes
próbacsomagot is adnak: http://www.kovafold.sokoldal.hu/
Válasz

mosonszolnok fő utca 63
(illés oszkár, 2011.01.20 18:50)
van még egy csodálatos anyag,a zeovit vagy zeotrix ezt a szenyviztisztitásnál használják,vagy lásd
macskaalom.ebböl is néhány gram két treniszpálya poriozus és kálcium ami eleve mérgesés ellen és
csont erősitő,igaz akinek meszesedési betegséga van az módjával használja,bocsánat a fórumtól hogy
eltértem az aktiv széntől. oszkár
Válasz

mosonszolnok fő utca 63
(illés oszkár, 2011.01.20 18:44)
ez mind igaz csak ne felejtsétek azt a faszenet kimosni amelyikre rá van irva ,gyártotta cemikál szöv
vagy rt vagy kft,ugyan ők kimossák.csak tudni kell azt hogy a kénsav kőolaj hulladék,szinte tárolási
gondok is előfordulnak,na most ha ismered a kémiát akkor tudod hogy akénsav a cukórbol és a
celuloidból ami szintén cukor vegyület szén keletkezik és nagyon finom minőségü,csak ki kell mosni
hogy felezödjön,ez a szó kémiába fizikába ismeretes.igaz nem garantálom amit te magad
csinálsz,tisztább de a baj az emberi terányságból ered,de amit te csinálsz abba jobban biztasz ha
lelkiismeretesen csinálod,de van a faszénen kivül hasonlo csodálatos anyag,akövetkezö hozzászolásba
oszkár
Válasz

ne@haragudj.com
( meg egy, 2011.01.09 19:34)
esetleg jol a lelknek latni
http://www.spacetelescope.org/
Válasz

o@yahoo.com
(ooo, 2011.01.09 19:21)
reklamos de jol tudomany es ingyen email ujsagot kaphatzs. remilem le tudjatok forditani
www.Weborvos.hu
www.mercola.com
http://www.lef.org/
http://www.oetker.hu

www.HáziPatika.com
http://www.herbcompanion.com/
http://www.motherearthnews.com/
http://www.lovasok.hu/index.php?i=11177#jegesmaci
es ezek jol a gepnek
http://www.ixquick.com/
www.sandboxie.com
CCleaner@ www.piriform.com de vigasz evel mert letorolhets mindent es nem uzenni fog a gep ne
torold egesz hard drive csak a empty space stb
Válasz

o@yahoo.com
(ooo, 2011.01.09 17:57)
de sok es mindig minden nap hasznalni veszeiljes.kaposzta asztis meg tesi de nem annjira.korhazba
adjak ha alkihol mergezist van.. itt 1 versen volt ki todd ini leg tobb vizet leg gyorsaban.a fiattal noi
meg ivot valami 15 litre vizet 1 ora allot es meg halt. Hiszem ez reklam
a szervezed nem toddja be izni a vitomin ot stb eviszt ha mindig es sokat seded. Meg a sok vitamin A
tol is meg beteghets es meg halhats
Válasz

k.zoltan46@t-online.hu
(Kristóff Zoltán, 2011.01.09 12:49)
Én nem csináltam nagy gondot a faszénből, mert vettem egy 2,5 kg-os kiszerelésű faszenet az egyik
boltban. Erre rá van írva, hogy keményfából. Mivel külföldről hozzák be, nem hiszem, hogy hamis
adatokat tüntetnének fel. Ezt ledaráltam és fogyasztom. Amint látszik, még élek...
Persze mindenki, csak saját felelősségére fogyassza!
Egy rém egyszerű módszer az ellenőrzésre: fogj a kezedbe egy darab faszenet /még darálás előtt/ állj
terpeszállásban, mondd azt, hogy: szeretnék összekapcsolódni a Mátrix-szal és szeretném megtudni az
igazságot - jó-e nekem ez a faszén. Ha igen a válasz előre döl a törzsed, ha nem akkor hátra. A módszer
csalhatatlan és minden másra is használható. Így nem leszel kitéve mások jóindulatú, vagy
reklámértékű véleményének.
Zoltán.
Válasz

találtam egy helyett ahol lesz faszénpor
(hollósi, 2011.01.08 10:16)
http://gyogyiszap.sokoldal.hu
itt 5kg kiszerelésbe lesz faszénpor és a lényeg csak 9000ft és ha többet vásárol valaki akkor
kedvezményt kap
4*5kg fizet 5 *5 kg kap
bükk hárs nyír nyárfából
külső belső használatra

ezenkivül van más is az oldalon
remélem mindenkinek csak egészségére lesz
Válasz

magyarember41@gmail.com
(Charles Kelemen, 2011.01.04 03:49)
Nagyra ertekelem a reszletes, mindenre kiterjedo irast. Hiszem, hogy lesznek akik ennek koszonhetik
az eletuket. Kulonosen ha a mergezes tomeges. Tisztelettel Sumer kezfogassal: mitya
Válasz

Fogyasztásra kész aktív faszén por
(Sándor, 2010.11.28 08:08)
100%-ban természetes aktív szénpor ezen a linken (másold a címsorba és enter):
http://plaza.unas.hu/plaza_artdet.php?art=1630,0034433,100os_termeszetes_aktiv_szenpor
Válasz

Budapest
(Márton, 2010.11.28 08:03)
Találtam egy weboldalt, ahol olcsón kapható a faszénpor: www.vitaplaza.hu
Válasz

Szolnok, Véső u.
(sebi, 2010.11.22 17:05)
Sziasztok,készítettem faszenet, fém dobozba helyeztem gyujtós vastagságú, teljesen száraz nyárfa
darabokat, majd beraktam a kandalló parazsára.Külsőre teljesen ok,de fogyasztani még nem mertem
.Mi van a karcinogén hatásával? Sokan a barnább pirítóst sem fogyasztják el.
Válasz

aktivszen@mailbox.hu
(Dávid, 2010.11.15 23:29)
Elnézést Lóránd, az ön speciális kérésére is választ adok holnap.
Válasz

faszén rendelés/ kiszállítás
(Lóránd, 2010.11.15 22:47)
Kedves Dávid!
Már 10 napja várom válaszát e-mailben.
Válasz

aktivszen@mailbox.hu
(Dávid, 2010.11.15 21:42)

http://kepfeltoltes.hu/view/101115/akt_v_sz_n_300gr_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Válasz

porítás
(sound, 2010.11.06 17:21)
Fájától függ a porítás is. Van, hogy nyikorgós és szivacsos a faszén. Ez nem nagyon engedi magát
porítani. Mindenesetre első lépésként mindenképp nagyjából kell összetörni. Ez lehet a kalapácsos
megoldás is, de a kalapács felülete nem elég széles. Én széles sodrófával hamar "betöröm", majd
hagyományos ! kávédarálón, vagy mákdarálón több alkalommal engedem át, fokozatosan állítva az
őrlési finomságon. Aztán átengedem fémszűrön.
Ha még nyikorgós hangot ad, akkor kellene hőkezelni egy kicsit, törés előtt.
Válasz

Bpest
(Dudás Tibor, 2010.11.06 14:33)
Tisztelt hazafiak,a porítással vannak gondjaim leginkább és tudakolnám tőletek milyen az a speciális
daráló ?Egy kávédarálót már "elégettem" ...két ruhadarab közé és kalapáccsal nekiesek talán ...de ez is
darabos marad...nos várom a megoldást.
Válasz

máshogyan is
(sound, 2010.11.05 11:04)
A népgyógyászat évszázadok óta használja belsőleg és külsőleg is. Babonának mondjuk most, de
régebben a rosszalkodó gyereket is fürösztötték ilyen faszenes vízben. Ugyan miért?
Minden otthon készült faszén megfelel a célnak, talán csak arra kéne ügyelni, hogy maga a faszén
lúgos kémhatást is hordoz és radikális nedvszívó. Viszont gyulladt emésztőcsatornával rendelkezőknek
ajánlottabb élelemmel együtt alkalmazni, abba belekeverve. Pl a vastagbélgyulladásos betegnél
lehánthatja a már gyógyuló hámsejteket, de ha élelemmel keverve megy végig a rendszeren akkor nem
tesz ilyet.
Eszméletlen betegeknél az indiaik használják beöntésként, porított formában, majd egy idő után, sima
beöntéssel kimossák a tartamát, hogy ne gyűljön fel. Gyógykenyereket, lepényeket is lehet előállítani
agyaggal és faszénnel sütve.
Ruha közé rakva és fekélyes lábra rakva, kitisztítja a sebet. Mondjuk erre a célra a porcukor is nagyon
jó, de akkor bele kell hinteni.
A Carbo activátus drága és nem lugos, hanem mentesített és sterilezett.
A faszén ben is azok az irányelvek, mint az élősködő Fagyöngynél, vagyis a hordozó fa tulajdonságai
az emberi szervezetre. Az akác nem a legszerencsésebb emiatt, mert fája sok méreganyagot is tartalmaz
az emberi szervezetre nézve, s nem tudható, hogy a hő hatására, hogyan változik, vagy nem változik.
Válasz

Faszentemitiok!
(Pista, 2010.11.03 01:37)
Eszter,Tibor!
Itt megtalalhato az"aktiv szen" definicioja,eloallitasa":
http://egeszseg.origo.hu/cikk/0927/264232/20090708_orvosi_aktiv_szen_hasmenes_1.htm
Tibornak valasz:

Az altalam fogyasztott "faszanet"egy regi ismerosomtol
kapom.Tobb mint 16-eve foglalkozik faszenegetessel.
Miskolctol nem messze folytatja tevekenyseget.
Szemelyesen megyek el hozza,ha szuksegem van a termekre.
A fent beillesztett irasbol olvashato,hogy mi az aktiv szen.Faszenbol tovabbi kezeles utjan allitjak elo.
Vagyis a kulomseg annyi,hogy felszivo kepessege nagyobb.
Abban az esetben,ha a darabos faszenet specialis daralon leorlod,akkor megnoveled a
felszivokepesseget.Ezert lehet kapni por formajaban is.
Tehat,amit elhozok darabos faszenet,el kell vinnem,hogy finom puderre oroljek.Megeri a faradozas.
Abban az esetben,ha tovabbi infot szeretne /szeretnel/
/szeretnetek/elerheto vagyok ezen az e-mail cimen:
pistosz64@citromail.hu
Udvozlettel; Pista
Válasz

sajos ettől sem lettem sokkal okosabb
(Eszter , 2010.11.02 14:34)
Aktív szén
A szerves anyagok elszenesítésével előállított olyan műszén, amely a gázokat, gőzöket, oldott
anyagokat, vagy kolloid méretű részecskéket a felületén jó hatásfokkal megköti. Az
adszorpcióképesség fokozásához a szenet (pl. termikus vagy kémiai kezeléssel) aktiválják Az ~
használatára számos légtisztítási, (pl. oIdószergőzök eltávolítása) és szennyvíztisztítási, (pl. szerves
szennyezőanyagok eltávolítása), illetve szennyezőanyag visszanyerési eljárás épül. Használják színező,
mérgező, ízrontó stb. anyagok megkötésére, gázálarcbetétek töltésére is.
Forrás: Lapoda Multimédia
Válasz
Eszter
(Kedves Mindenki!, 2010.11.02 14:24)
Utánajártam,a carbo activatus nem csontból készül,még segédanyagként sincs köze hozzá!
Ragyogó példa arra nézve,hogy nem árt utánajárni mindennek!
Gyógyszerész ismerőseim sem tudtak választ adni arra,hogy mitől aktív a szén?
Mi az,hogy gőzzel aktívált,vagy savval?
Nem kukacoskodni akarok,hanem kiváncsi vagyok!
Nálunk a síma faszén bevált!Napokon belül érezhető a hatása,mint méregtelenítő és pár órán belül,mint
hasfogó.Persze én sem eszem ki a kazánt...kiválogatom a teljesen átszenesedett darabokat,és
megőrlöm.Működik!
Nyilván lehet a hatását titokzatos eljárásokkal fokozni,de nekem erre futja.
Örülök,hogy más is tud segíteni és akar is,ez jó!
Ha városban élnék és nem tudnék megbízható forrást,nyilván én is rendelnék valahonnan.De jobban
bízom abban,amit magam készítettem.
Mindenki azt teszi,ami szerinte a legjobb és ez így van rendjén!
Válasz

faszen
(Tibor, 2010.11.02 13:53)

Kedves Pista!
Hol lehet venni azt amit maga fogyaszt?
Válasz

Faszentemitiok!
(Pista, 2010.11.01 20:18)
Szuper!
Amit en fogyasztok az kifejezetten kemenyfabol lassu eges altal /voksa/keszult Magyar termek.
Valoszinu azert nem okoz kulonosen belsoileg problemat,mert elotte es utana masfel oras
kihagyasokkal iszom.Napi 3-4 etkezessel.
Udv.: Pista
Válasz

davidgreg(kukac)vipmail.hu
(Dávid, 2010.11.01 15:25)
Kedves Pista!
A szénpor eredetét nem adhatom ki, de egy komoly európai gyártó minőségi terméke. Gőzzel
aktivált(nem savval!), több féle faszénből készült és több mint 1km2 megkötő felülettel grammonként!
Kifejezetten az elvárásoknak megfelelő típust kerestem és találtam meg. Garanciazáras dobozban
adom, homogén fekete színben, finom por formában. Akár személyes találkozó esetén is
bemutathatom, hogy én is ezt iszom, ezen nem múlik. :)
A postázás az természetesen plusz költség, az adott cég díjszabásának megfelelően.
Válasz

Pista
(Faszentemitiok!, 2010.11.01 03:10)
Kedves David!
Akkor legyszi tajekoztass a szenpor eredeterol,csomagolasarol es a finomsagarol.
Postakoltseg terheli-e vagy sem ?
Csak azert kerdezem,mert olvastam mar olyanrol,
aki megvette a benzinkuton a faszenet es azt daralta le.
Gondolom a szavad melle valami biztato dolgot hozzateszel?
Ugye megertesz?
Válasz

davidgreg(kukac)vipmail.hu
(Dávid, 2010.11.01 00:47)
Kedves hozzászólók, olvasók: Nekem sok volt a 3x10gr, mivel szorulást okozott, de az a legjobb, ha
mindenki kitapasztalja magának. A szenet tőlem lehet beszerezni, nem csontból készült patikás, hanem
jó minőségű, faszénből előállított, finom por formában.
A patikai is aktív szén, de a cikkíró nem ajánlja, tablettás, meg egy kúrának való horror áron lenne..
Válasz

Bocsi,most jutott eszembe!
(Eszter, 2010.10.31 19:29)
Kedves Dávid!
Ha a gyógyszertári carbo actvatus-ra gondolsz,
Az csontból van tudtommal,kedden utánajárok és megírom!
Mivel tudok olcsóbbat és jobbat,nem is gondoltam a gyógyszertárira!
Válasz

lotardino@freemail.hu
(Lóránd, 2010.10.31 18:00)
Kedves Dávid!
Megmondaná, hogy hol lehet venni 2500-ért?
Válasz

???
(Eszter, 2010.10.31 14:00)
Akkor világosítsatok fel,... milyen az aktív szén???
Válasz

szintén figyelemre méltó idézet:
(>Zoli<, 2010.10.31 12:44)
http://csaladilap.hu/ujsagcikk/206/allati_gyogymodok.html A nagylevelű emeletfa és az indiai
mangófák lombozata alkotják a vörös kolobuszok táplálékának zömét. Ezek a levelek rengeteg fehérjét
tartalmaznak, de mérgező anyagok is találhatók bennük. Ezek a vegyületek nagy dózisban mérgezést
okoznak a majmoknak, a legenyhébb tünet a gyomorrontás.
A kolobuszoknak azonban sikerült gyógyírt találni erre: rászoktak a faszén fogyasztására. A majmok
felkapják a főzéshez tüzelőanyagot előállító szénégetők környékén maradt darabkákat, és a legelők
leégetésekor megperzselődött fák és tuskók is szolgáltatnak alapanyagot számukra. A fiatal állat anyja
utánzásával sajátítja el az aktív szén bevitelének helyes módját.
A faszén úgy működik, mint egy szivacs: megköti a mérgező anyagokat a gyomorban, és biztonságosan
eltávolítja azokat. Ezek a majmok naponta több gramm faszenet is elmajszolnak, az általuk
elfogyasztott mennyiség dózisa közel azonos azzal, amit drogtúladagolás vagy mérgezés esetén
embereknek adnak az orvosi szénből. Senki sem tudja, hogy fedezték fel a zanzibári vörös kolobuszok
az aktív szén méregtelenítő hatását, amit az emberen kívül más élőlény jószerint nem is ismer, de az
ellenanyag annyira hatásos, hogy a fák lombozata már alig képes eltartani a túlszaporodott
majomállományt.
Bár az aktív szén fogyasztása ritka, az agyag fogyasztása már gyakori az állatvilágban. Ez a gyakorlat
elterjedt az elefántok, zsiráfok, orrszarvúk és sok egyéb állat körében, és felfedezhető a főemlősöknél
is.
Válasz

Faszentemitiok!
(Pista, 2010.10.31 02:02)
T.Egeszsegrevagyok! /az"a"ekezettel/
Ideznek a fenti ismertetobol:

Dr. Yatzidis athéni orvos bizonyította, hogy még napi 50 gr mennyiség 20 hónapi fogyasztása sem jár
semmilyen hátránnyal.
Adagolás: Kúraként kimérni! Esetenként más, de átlagosan:
- 2 evőkanálnyi 3x naponta 15 napig (~ 30 gr naponta)
- aztán 1 kanálnyi naponta 3x 1-4 hónapig (Ez teljes sejtfelújítást eredményez!)
- Gyermekek az evőkanál helyett kiskanálnyit fogyasszanak 15 napig.
Teszem ezt mindazert,mert ugy gondolom Ti is tudjatok,
ha a szervezetet tisztan akarod tartani,akkor erdemes egy
drasztikusabb kuraval kezdeni,mivel senki nincs tisztaba sajat testenek mergezettsegi
volumenevel.Majd ez utan egy fentarto,joval enyhebb kurat /adagolast/ erdemes
folytatni a tisztan tartas erdekeben.
Peldaul az autodon csinalsz egy nagytakaritast,eleg utana
sokaig csak fizzel lemosni!
Viszont,ha csak vizzel locsolgatod,sohasem lesz eleg tiszta!
A masik: az igazi faszen csakis kemenyfabol(fűz, nyír, nyár, hárs, bükk)es megfelelo eljarassal/voksa
vagy egyeb kemiai uton/keszul.Mivel bizonyos dolgoknak el kell tavozni a fabol,hogy jo minosegu
aktiv faszenet kaphass!
Nagyanyank ideje lejart! A mi immunrendszerunk gyengebb!
Sajatreszre,ha en keszitenem,csakis azzal a nodszerrel amit a fenti szoveben irnak tennem,mert en is
az"egészséges,étkezésére figyelő tudatos fogyasztónak"
gondolom magam.
A kurat en is csinalom /3x10gr naponta/,a ket csapott evokanalnyit 2,5dl vizben/en forras vizet
hasznalok/elkeverem es megiszom,majd ismet 2,5dl vizet
raguritok.Nincs szekrekedesem,de lehet tobb vizzel fogyasztani,akkor szerintem megkisebb az esely
ra!
Ket hete fogyasztom es a vartnak megfelelo az eredmeny.
/Nadonjo!!/
Pista
Válasz

davidgreg(kukac)vipmail.hu
(Dávid, 2010.10.30 21:10)
Ja és szerintem rengeteg a 2 evők. 3x naponta. Szerintem elegendő és kezdésnek se sok 1 laposabb
evők.(5gr) 2-3x/nap.
Válasz

davidgreg(kukac)vipmail.hu
(Dávid, 2010.10.30 20:52)
Amit Eszter írt, az nem aktív szén, ne vedd már komolyan Pista! :)
Kedves Zoli: Azzal is segítettem, gondolom többek örömére, hogy belinkeltem honnan lehet 4200-ért
venni. Most megírtam, hogy 2500-ért is tudok. Ha valaki nem akar otthon szenvedni vele és silány
minőségűt készíteni, annak megéri 2500-ért igen jó minőségűt kapni(1km2/gr megkötő felület) készen.
Ez is egyfajta segítség, de nem kötelező élni vele.
Eddig jók a tapasztalataim, de inkább majd később számolok be, várnék még vele.

Válasz

Pistának és a többieknek!
(Eszter, 2010.10.30 13:56)
1 adagként kb 2 maréknyi szenet szoktam küldeni,ez bőven elég arra,hogy valaki kipróbálja és elég
arra is,hogy érezhető legyen a hatása.Mivel erős a hasfogó hatása,én kb.(egészséges,étkezésére figyelő
tudatos fogyasztónak)1-2 borsónyit ajánlok kipróbálásra,ennek már érezhető hatása van napokon belül!
Nyilván minden ember más,más a "mérgezettségi" szintje és állapota,így később lehet változtatni az
adagoláson.Elsőre nem ajánlom az evőkanálnyi mennyiségeket senkinek,itt is fontos a fokozatosság!
Nyilván nem tudok több ezer embernek kilószámra postázni,de rendszeres küldeményként
-hozzáteszem ahogy termelődik nálunk a hétköznapokban,mivel nem vagyok hőerőmű...-ennyi
áldozatot elbírok!
Ha az anyagi helyzetem nem engedi meg a nagyobb csomagok postaköltségét,akkor szólok és nem
kérek többet!Még sosem kért tőlem senki ilyen mennyiséget!
Mi,az ismerőseimmel együtt nem rágcsáljuk,hanem a darabkákat vagy ledaráljuk,vagy 2 kanál közt
apróra törjük és vízbe keverve isszuk meg.
A faszilánkokat nem szoktam elküldeni,sem fogyasztani.
Remélem minden kérdésedre válaszoltam,ha kiváncsi vagy még valamire,szívesen válaszolok,akár
itt,akár e-mail-ben.
eszterruzicska@freemail.hu
Válasz

Pista
(faszentemitiok!, 2010.10.30 03:17)
Kedves Eszter! /kiegeszites/
Azt gondolom,hogy nem mintara van szuksege az igenyloneknek.
Amit en olvastam az ismertetoben,abban az all,hogy egy sejtszintu tisztitokura az 15nap x 30gramm +
1-4honapig
napi 10gramm.Vagyis:450gr+300 vagy 1200gr = 750 v. 1650gr!
1,65kg faszenet finom porra orolve sem konnyu feladni postan olcson.
Egyebkent,ha nem orolod/daralod/meg,akkor a merete a tobbszorose marad.Most kepzeld mar
el,amikor egyszerre csak 10gr-ot veszel be porban /vizzel/,az egy nagy pupozott evokanal csak a
por.Tanusitom az se semmi!Napi 3-szor.Na most daralas nelkul ez kb.5-10perc a te biodaraloddal a
fogaddal! Azt hiszem naponta nem fogsz elragni,lenyelni 9-10 vagy tobb evokanalnyi darabos faszenet.
Plusz meg arra is jobb,ha odafigyelsz van e benne faszilank,ami nemfinom es egeszsegtelen is!
Ertekelem a joszivusegedet,kedves vagy!
Hozzasolasommal csak szeretnem vilagosabba tenni a felhasznalhatosagot,de ha tevedtem vagy rosszul
szamoltam,
elnezest kerek!
Válasz

Pista
(faszenteomitiok!, 2010.10.30 03:00)
Kedves Eszter!
Amit kuldenel az darabos vagy por alaku?/faszen/
Mennyi egy adag?Es csak egyet kuldenel?
Azert kerdezem ezeket,mert a leirasban egy sejtszintu kura
az kb.1,65kg/4honap.
Ennek a feladasa lehet,hogy nem sok,de ha beszorzod ezt mondjuk 20-50-100-megrendelovel,az mar
nem keves postai koltseg!

Jol at gondoltad? Vagy csak az elso adagocskat kuldod/ami nem sokat er/ ingyen? Ne haragudj nem
piszkalodni akarok,csak a felhasznalasi mennyisegre szeretnem felhivni a figyemet.
Abban az esetben,ha kesz vagy szamomra elkuldeni egy kurara valo adagot /1,65kg tiszta
faszenet/elismerem,hogy
"szabalyt erosito kivetel vagy"!
Ajanlani foglak masoknak is!Remelem oket sem utasitod majd vissza?
Pista
Válasz

eszterruzicska@freemail.hu
(Eszter, 2010.10.29 14:06)
Csak hogy a szabályt erősítő kivétel legyek:Szívesen küldök bárkinek faszenet,fával fűtök és a
füstölőben is termelődik valamennyi!Még sosem kértem érte pénzt,mert többe kerül a pénzküldés,mint
levélként elküldeni egy adagot!Ez az én ajándékom!Keress meg E-mailben!
Válasz

faszenteomitiok!
(Pista, 2010.10.29 01:21)
Kedves Mindenki!
Ki az,aki: ingyen eloallit vagy beszerez es postaz barmit?
Ki az,aki: nekiall tuzeskedni es a gyereke szajaba nyomja a
termeket?
Az onzetlen segitseg ebben az esetben akkor mukodik,ha valakinek
tele van a zsebe es jotekonykodni akar,mert volna ra jelenkezo azt hiszem!Felkothetne a gatyajat!
Nem tudom mit szolnatok,ha valaki 2500-ert egy kg-ot ajanlana? Vagy meg tobbet?Persze puder
minosegben!
Akkor minek lenne ertelme? Csinalni vagy venni?
Ugye minden attol fugg honnan nezzuk!
A kereskedes az ember veleszuletett tulajdonsaga.
E nelkul az undorito tevekenyseg nelkul mi itt most nem
cserelnenk ismereteket.
Pfuj,ezert is fizetunk,ha most olvasod ezt.
Az egesz elet egy nagy uzlet.Meg a hazassag is,ha melyebben belegondolsz.Valamit valamiert!
Remelem ez nem vitatthato! Most hadjuk a Szentseget ki belole.
Udv.: Pista
Válasz

2500-ért
(>Zoli<, 2010.10.28 22:06)
Kedves Dávid!
Ha jól értelmeztem Laura segítséget kért tőled és véleményt a nettről szerzett aktív szén
tapasztalataidról. Kérlek ha tudsz ebben segíts neki illetve nekünk és amennyiben lehetséges ne üzleti
célra használd azt a lapot ami magában sem anyagi haszon behajtására lett felépítve. Hiszen előbbről
TE adtál címeket honnan lehet/ne beszerezni. Most viszont csak arról írsz te menyiért tudod neki vagy
nekünk eladni illetve továbbadni.
Ezen a lapon azt szeretném ha olyan írások TANÁCSOK jelennének meg melyek arról szólnak mi
otthon itthon hogyan tudjuk ha kell előállítani a szükséges méregtelenítő szenet aktív szenet a

szervezetnek, és ha szükség van rá ne ijedjünk attól sem mint valahol olvastam, úgy mint
"nagyanyáink" merték tenni, hogy gondolkodás nélkül az égő tűzhelyből kikapták az félig égő
fadarabot amit leöntöttek forróvízzel és azt haraptatták a bajba jutott gyerekkel vagy felnőttel mint első
segély addig míg "okosabb" nem tudott segíteni.
Válasz

davidgreg(kukac)vipmail.hu
(Dávid, 2010.10.28 20:45)
Ha téged Laura vagy mást is érdekel, 2500-ért tudok szerezni 300gr-os jó minőségű aktív szénport.
Véleményem szerint ez 3-4 hétre elegendő.
Válasz
daradicsanna@freemail.hu
(daradicsanna, 2010.10.28 07:20)
?
Válasz

galveronika2@gmail.com
(gal veronika, 2010.10.28 07:18)
Van benne valami!
Válasz

mlaura7709@gmail.com
(Laura, 2010.09.17 16:21)
Egy kis segítséget szeretnék kérni: honnan szerezhetnék be aktív szenet? Sajnos nincsen megbízható
vidéki ismerős... Dávid, amit az internetről rendeltél, azzal kapcsolatban milyen észrevételeid vannak?
Van kicsi fenntartásom a netről rendelt dolgokkal kapcsolatban, bár lehet, hogy nem kéne.
Laura
Válasz

fikesz@fikesz.hu
(fikesz, 2010.09.15 15:37)
A sima faszén és bizonyos fogyasztásra alkalmas szenek között egy kb 1-1,5 millió forintos engedély a
különbség. Tudok olyan táplálékkiegészítő gyártót, aki évek óta az olcsó, nem minősített szenet
használja. Mivel a minősítettre megvan a papírja és vesz belőle időnként igazából nem bukhat le soha,
mivel az általa használt olcsó nem étkezési és a drága étkezési szén között csak egy papír a különbség,
de a valóságban mindkettő ugyanaz az anyag. Az alábbi linken, amit a Dávid kirakott, 284gramm
szénpor van a termékben. Ennek piaci ára normál kiszerelés esetén 7-900 Ft / kg.
A tűzifának készült faszén esetében azért óvatosan bánjatok. Ha valóban el van szenesedve, akkor jó.
Ha csak félig meddig, ami olcsó márkáknál előfordulhat, vagyis találsz benne félig szenesedett fás
darabokat, akkor nem egészséges.
Válasz

abigel1992@gmail.com
(Révész Katalin, 2010.08.25 20:02)

Szeretnénk kipróbálni, kérünk közelebbi információt
Válasz

Bpest
(Dudás Tibor, 2010.08.19 09:15)
Már rengeteget kutakodtam a cikk megjelenése óta ,nagyon érdekelt a téma.Erös nikotinfüggésemtől
gondoltam ennek segítségével meg tudnék szabadulni.Nem dohányzom egy az északiak által használt
dohányterméket használtam aminek snuss a neve és a sportolok elöszeretettel használják mert nem
rontja az aerob kapacítást.Az ínyhez kell tömni onnan szívódik fel és tényleg nagyon nehéz leszokni
róla ha már valaki egyszer elkezdte.Fáradtság ellen vagy sportolás elött vagy éppen iszogatás közben
eröteljesen fejti ki hatását.EGy általam ismeretlen eredetü faszénnel prőbálkoztam de így is éreztem
csodálatosan erös tisztitó hatását .Már majd négy hete leszoktam és hiszem tudom ha eddig kibírtam
már sikerül leszoknom ,az amugy az idegrendszerre lassan de biztosan ölő méregről.Ajánlom
mindenkinek aki új életet akar kezdeni és a magyarságért tenni akar.Tibor
Válasz

nem adom meg
(anikogyorgyi, 2010.08.18 08:08)
Dávid !
Csúcs vagy, és ügyes !
Na nézzük .
Válasz

HEURÉKA!!!
(Dávid, 2010.08.13 20:30)
Találtam megfizethető áron!
http://vitaplaza.unas.hu/spd/0034433/100os_termeszetes_aktiv_szenpor
Külföldről még olcsóbb, nagyobb rendelésnél még szállítási költséggel együtt is kedvező lehet:
http://www.abnat.com/activated-charcoal-powder.htm
http://www.buyactivatedcharcoal.com/medicinal_charcoal
Válasz

Pár kérdés...
(Dávid, 2010.08.11 21:06)
Aki tud, kérem segítsen! Köszi
Válasz

Pár kérdés...
(Dávid, 2010.08.11 21:05)
Olvastam egy drágább termékről, melyben: 'aktív fűzfaszén - magas hőmérsékleten elégetett fűzfa
hamuja' is található. Most akkor lassú égéssel vagy magas hőmérsékleten? Vagy a kettő nem egymás
ellentéte? Na és mitől lesz aktív? Valamint mennyire kell összetörni?
Válasz

nem adom meg
(anikogyorgyi, 2010.08.05 14:03)
Viktor - ez engem is érdekelne, szerintem meg kéne nézni a zsákon h milyen fából van, esetleg h
gyártották,habár ez lehet nem lesz rajta, mi csinálunk az idén, van hozzávaló fánk,a házi főzött
szappant is
beterveztük, ami tuti méregmentes, a biotippek.hu-n rajta van a gyártása, persze vidéken lakunk, ha van
lenn rokonod érdemes lemenni és megcsinálni .
Válasz

fontos kérdé
(Viktor, 2010.08.04 15:05)
sziasztok már volt egy ilyen kérdés de választ nemlátok rá nemtudja valaki, hogy az áruházakban
kapható grillezéshez való faszén alkalmas e fogyasztásra?
válaszotok előre is köszönöm
Válasz

a faszén
(1 szittya, 2010.07.18 13:36)
Pár hete sikerült összeszednem egy jó kis gyomor rontást, hányinger,hasmenés étkezés utáni erős
szédülés szóval pocsékul voltam na. A cikk olvasása után gondoltam kipróbálom a szenet s mivel igen
lusta vagyok meg rosszul is voltam nem tüzeskedtem hanem a benzinkútnál grillezéshez vásárolt
keményfa faszenet törtem porrá s használtam a cikkben előírtak szerint. Nos az eredmény nem maradt
el két nap alatt rendbe jött a gyomrom a harmadik nap végére az étkezés utáni szédülés is megszűnt, jól
vagyok.Negatív mellék hatás nem volt, hacsak nem a székletem igen érdekes színe nem nevezhető
annak. :) No és még valami tegnap előtt megcsípett egy darázs melyre ez eddig kicsiny testem
érzékenyen és hevesen reagált magyarul bedagadt a helye, égett, viszketett napokig.Most viszont estére
nyoma sem volt se duzzanat se viszketés semmi.....
Szóval nekem bejött a faszén kúra csak ajánlani tudom mindenkinek!

Felhalom
(Akac, 2010.05.28 15:22)
Elfelejtettem: ha tobb faszenet akarunk kesziteni,egy lapat nem apro parazsbol egy szenes
lapattal ki kell venni es hagyni kell kihulni.A kihult parazs /nem a hamu/ hanem ami egybe
marad,fekete rudacskak-a faszen. Ezt tarolni lehet egy dobozban,semmi estre sem nylon zacskoba.

Felhalom
(Akac, 2010.05.28 15:16)
Faszen: nagyszuleink 2 perc alatt keszitettek faszenet. A tuzhelybolkivettek egy darab parazsat,vizet
ontottek ra es par perc mulva mikor mar kihult,hasznalhato volt.Ennyi az egesz.
Szabadban,ha halat fozunk,nyarsat sutunk ugyan igy
keszithetunk faszenet.

Molnár Eleknek!
(eszterruzicska@freemail.hu, 2010.05.28 13:25)

Kedves Molnár Úr!Csak nem képzeli,hogy a mai világban legálisan engedélyeznének egy ilyen
forgalmazást?Gyógyszertári minőséget szeretne?Próbáljon elvonatkoztatni a jelenlegi kereskedelmi és
hivatalos szabályozási rendszertől,mert abban
"ELVÉSZNE A GYEREK"!!!
Csak van egy megbízható ismerőse vidéken?
Ha nincs,szívesen segítek,küldök önnek ingyen ilyen faszenet fogyasztásra!
A fenti email címen megtalál!
Barátsággal:Ruzicska Eszter

Debrecen, Poroshát u.50.
(Molnár Elek, 2010.05.27 13:20)
Tisztelt cikkíró!
Az faszén csodálatos tulajdonságairól már sokat hallottam,de van egy probléma, hogy étkezési
minőségű változat forgalmazásáról eddig még nem tudok. Az nem reális dolog, hogy mindenki maga
fogjon hozzá faszenet gyártani.A bérházakban lakókról nem is beszélve.A multiknál kapható grill
brikett és a többiek ki tudja mit tartalmaznak.Azt úgy gondolom normális ember nem eszi meg!
Adjanak meg forgalmazó címét, aki garantáltan étkezési minőségű faszenet(nemaktív szén néven
gyógyszertárban kapható csontszén) forgalmaz normális áron, nem aranyárban.Ez nagy segítség
lenne!! Várom válaszukat!

A szomszédnak permet helyett
(>Zoli<, 2010.05.10 18:42)
Gyomirtás ecettel
Néhány külföldi biokertész már régóta használ ecetet gyomirtáshoz, de tudományos kísérletetekkel
csak most támasztották alá az ecet gyomirtó hatását. Az USA Mezőgazdasági Minisztériumának
Mezőgazdasági Kutató Szolgálata (USDA Agricultural Research Service, ARS) jelentésében
potenciális gyomirtóként említi a biológiai erjesztéssel előállított ecet 5-10 százalékos oldatát, és
alternatív megoldásként ajánlja a biogazdálkodók számára.
Az ARS szakemberei szabadföldi és üvegházi kísérleteik eredményei alapján a számba jöhető gyomok
közt említi a közönséges libatopot (Chenopodium alba), a muhart (Setaria faberi), a sárga mályvát
(Abutilon theophrasti), disznóparéjt (Amaranthus hybridus), mezei aszatot (Cirsium arvense). Az ecet
hatékonysága ellenére, a gyomok néhány százalékos újrakelése minden gyomfajnál megfigyelhető volt.
Kézi permetezéssel végzett kísérleteik során az ecet 5-10 százalékos oldatát alkalmazták (az étkezési
ecet 10-20%-os töménységű). A gyomok az alkalmazást követő két héten belül elpusztultak. A 10
százalékos ecetoldat a gyomok minimum 85 százalékát elpusztította. A fiatal növények ellen az
alacsonyabb koncentráció is hatásosnak bizonyult, míg az idősebb egyedeket csak magas töménységű
ecetoldattal lehetett kiirtani.
Érdekes fejleménye volt a kísérletnek, hogy az egyébként nagyon ellenálló mezei aszat bizonyult a
leginkább ecetérzékeny növénynek, holott ez az egyik legellenállóbb gyomfaj. Már az 5 százalékos
ecetoldat is az aszat 100 százalékos pusztulását okozta, míg 20 százalékos oldattal permetezve két óra
alatt pusztultak el a növények.
A kísérletben az is bebizonyosodott, hogy húsz százalékos ecetoldattal gyommentesíteni lehet a
kukoricatáblát anélkül, hogy a kukorica károsodna.
Papp János - Garami Márta

gyulayoyo@yahoo.com
(ygyula, 2010.05.10 15:22)
Kérdés: szomszédom agyalágyula gyomírtózik a néhány négyzetméteres kertjében, ahonnan a
halászháló minőségű kerítésén átjön a szer. Semlegesíthetem-e faszén (mert a patikai aktív szén drága
lenne) seg7tségével?

Benne van a cikkben
(Vmari, 2010.05.08 09:41)
hogy milyen fa jó...
"A lassú égésből visszamaradt faszén a jó (fűz, nyír, nyár, hárs, bükk"
Hm...

Szeged
(Laci, 2010.05.07 13:42)
Sziasztok, nem akarok hülyeséget kérdezni, de a grillezéshez használatos faszén megfelel?

Milyen fát használjunk?
(Kun Mónika, 2010.05.06 18:45)
Nagyon szeretném kipróbálni, de lenne néhány kérdésem; milyen fát használjunk? Bármilyen
keményfa megfelel? Akác? Az akácfát a lekönnyebb beszerezni.Jó a nyárfa is? Gondolom a fenyő nem
jó, mert gyantás. Milyen apró hasítékot csináljunk?

siposimola@clicknet.ro
(Sipos Imola, 2010.03.29 17:15)
igazi gyógyszer

