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Jak se účinně zbavit bolestí hlavy
i když "na to není čas"

a kromě plného nasazení v práci
musíte zvládat ještě mnoho dalších povinností

a nároků běžného života?

Bolesti hlavy, jsou jedním z nejčastějších zdravotních problémů, který během života nepostihl jen 
minimální procento lidí.

Když se totiž rozhlédnete kolem sebe, uvidíte nemálo těch, kteří s bolestmi hlavy zápasili, zápasí a 
možná ještě zápasit budou.

Pravděpodobně jste s bolestmi hlavy někdy bojovali 
i vy sami.

A možná jste zvítězili i díky radě některého ze 
známých, kterému "to pomohlo".

Možná ale rada známého nebyla tak účinná a 
nepomohla Vám tak, jak jste čekali.

Obrátili jste se na lékaře a ten Vám doporučil 
zaručeně účinný lék...

Každý, kdo se snaží vítězit nad bolestmi hlavy jen hledáním univerzálních "superléků", ale dělá velkou 
chybu. Proč?



Oblast bolestí hlavy je totiž velmi široká 
a příčin, které můžou bolest hlavy 
způsobovat je velmi mnoho.

Místo hledání univerzálního 
"superléku" máte vyjímečnou 
příležitost odhalit několik účinných 
postupů, jak odstranit příčinu Vašich 
bolestí.

Zůstává rozhodující otázka, jestli i nadále chcete
• zůstat jen v péči svého lékaře
• nebo být odkázáni jen na omezené zkušenosti svých známých a vlastní experimenty?

Anebo využijete možnosti
• odhalit jednoduché účinné postupy, které Vás navíc nebudou téměř nic stát
• a odstranit tak pravé příčiny právě těch Vašich bolestí hlavy?

Pokud ano, pak bude pro Vás tento praktický průvodce naším zdravím

"Bolesti hlavy a jak nad nimi zvítězit",
který pro Vás sestavil

Ramon C. Gelabert,

skutečnou pomocí!

A nebudete se možná stačit divit, jaké výsledky Vám to  
přinese...

Slyšeli jste například o tom, jak jednoduše a během 
několika minut můžete odstranit tenzní bolesti hlavy a 
znovu se tak soustředit na svou započatou práci?

Znáte postup, jak můžete přírodní cestou předejít 
záchvatům migrény a nedat se nadále terorizovat tímto 
záludným nepřítelem?

A pomohlo by vám několika malými změnami zvýšit 
svůj příjem až o několik set korun měsíčně?

Příručka je ve svých doporučeních velmi vyvážená, i ve 
Vašem případě se tento sen může stát realitou!



Hned v úvodu se tak například dozvíte:
• 6 konkrétních situací, kdy je nutné 

obrátit se na lékaře
• 3 případy, kdy je potřeba přímo 

navštívit nemocnici a také
• jaké základní chyby se dopouští 

mnoho lidí, kteří trpí migrénou
• a jaké jsou možnosti jak tuto 

chybu včas napravit
• a zabránit tak například zhoršení 

studĳních výsledků dítěte
• a ovlivnit tak celý jeho budoucí 

život.

Díky doporučením Ramon C. Gelaberta můžete minimalizovat negativní vlivy migrény a
• zůstane Vám více energie pro běžný život a budování vztahů s Vašimi blízkými,
• zůstane Vám většina naplánovaných aktivit a nebudete je muset tak často rušit,
• zůstane Vám více času na práci, který byste jinak strávili v pracovní neschopnosti.

Aplikováním jednoduchých a účinných principů se Vám v konečném důsledku zlepší
• Váš příjem za v průměru až deset odpracovaných dní ročně
• zkvalitní se Váš intimní vztah s životním partnerem
• vztahy s Vašimi příbuznými a přáteli
• zlepší se Vaše vnitřní pohoda, nebudete se tolik cítit frustrováni.

Seznámíte se rovněž
• s 9 příčinami tenzních bolestí hlavy
• s 5 osvědčenými pravidly jak předcházet migréně a 

bolestem hlavy
• s tím, jak Vám uvedené informace pomohou zvolit 

účinný způsob léčby a co nejvíce zkrátit Vaše 
utrpení.

Ve dvou třetinách knihy také objevíte
• účinné léčebné procedury,
• jejichž cílem je bolest jednak zmírnit,
• a jednak jí včas předcházet.

Základem těchto léčebných metod je holistický (celostní) přístup, který člověka pojímá jako 
komplexní bytost, jejíž zdraví závisí na stránce tělesné, duševní, sociální a duchovní.

Z toho důvodu není při léčbě bolesti hlavy vždy nutné užívat léky. Velmi často je plně dostačující, když 
na bolest hlavy aplikujeme některý z přírodních léčebných prostředků, jako jsou například 
dietoterapie, fytoterapie, fyzioterapie, hydroterapie a psychoterapie.



Většinu přírodních léčebných procedur lze aplikovat 
velmi snadno. Navíc můžete způsoby léčby uvedené v 
této knize využít, aniž by se předem museli radit s 
lékařem.

Nicméně na stránkách knihy najdete též popis léčby s 
pomocí léků; ty je ovšem možné užívat jen na lékařský 
předpis.

V oddílu Medikace najdete běžné způsoby dávkování a podávání léků, jakož i obvyklou délku léčby při 
užívání různých druhů léků.

Přírodní léčba, třebaže může být pouze doplňkem medikamentózní léčby, vždy přispívá k obnově 
zdraví nemocného člověka a lze ji využít ve většině případů, protože přírodní léčebné prostředky 
(sluneční svit, voda, odpočinek, tělesné cvičení, výživa apod.) obvykle nemají nežádoucí vedlejší 
účinky.

• Žádná z metod, kterou popisuje, nevyžaduje velkou investici.
• Žádná Vám nezabere více času, než jste dříve strávili v bolestech.
• A žádná po vás ani nechce další desítky hodin úmorné námahy.

Dovíte se zde například,
• Proč tvoří vyvážená strava základ léčby bolestí hlavy
• a jak třeba udělat, aby se bolest hlavy vůbec 

nespustila, zmírnila, nebo aby byl její průběh 
snesitelnější.

Naučíte se rozpoznávat,
• kterých potravin byste měli jíst více, kterých méně,
• které potraviny vynechat úplně, nebo které do svého 

jídelníčku naopak zařadit a proč.
• které nápoje Vám při řešení bolestí hlavy spíše 

pomáhají
• které Vám naopak škodí.

Seznámíte se se speciálními látkami, které jsou pro naše tělo velmi důležité,
• látky, které tělo potřebuje k tomu, aby bylo schopné využít energii, kterou obsahují živiny, a 

také ke tvorbě a správnému fungování buněk, tkání a orgánů.
• Naopak nedostatek těchto látek může vést k rozvoji různých onemocnění, z nichž některá

mohou být dokonce smrtelná.

Poznáte,
• jak jednoduše a levně můžete udržovat jejich optimální hladinu ve svém organismu
• a prožít tak úlevu, které se dostalo už mnohým, kteří tyto informace získali a uvedli do praxe.



Během 12týdenní studie praktikovala polovina z 81 pacientů trpících migrénou doporučení této 
knihy. Po devíti týdnech se výskyt migrény snížil u 41 % z nich! Navíc těmto pacientům byly sníženy 
dávky léků proti migréně.

V knize najdete podrobnosti, abyste mohli také prožít podobnou zkušenost, jako tito lidé postiženi 
problémy podobnými těm Vašim. Záleží však jen na Vašem rozhodnutí!

Kniha se Vám může stát bezpečným průvodcem na 
cestě a pomůže Vám prakticky například v tom, 

• jak zjistit, které potraviny právě ve Vašem 
případě vyvolávají migrénu

• jak pomocí konkrétního plánu tyto potraviny 
nejen odhalit

• ale také opět získáte zcela konkrétní rady, jak 
tyto potraviny chutně nahradit stravou, která je 
vhodná nejen pro lidi trpící bolestmi hlavy.

• že 36 potravin a přísad, které mohou vyvolat 
migrénu máte v knize přehledně seřazeny 
sestupně podle míry škodlivosti. Nejrizikovější 
nahoře, takže nebudete muset žádnou z nich 
dlouho hledat.

V další části této praktické příručky se dozvíte,
• jak se vyhnout nemírné spotřebě výrobků farmaceutického průmyslu, a získat a používat 

účinné látky pro léčbu bolestí hlavy přímo.
• jak se vyhnout vedlejším negativním účinkům běžně doporučovaných farmaceutických 

přípravků.
• proč jsou tyto přírodní léčebné prostředky vhodnější alternativou oproti farmaceutickým 

přípravkům.

Dále se v této části prakticky seznámíte s
• nejjednodušším způsobem podávání těchto 

přírodních léčebných prostředků
• s detailním složením a praktickou přípravou 

jednotlivých prostředků
• a jejich výběrem pro Vaše konkrétní potíže tak, aby 

Vám mohly účinně pomáhat předcházet a 
zmírňovat bolesti hlavy.

• to vše jednoduše, rychle a účinně.

Navíc se dovíte o užitečné (fintě), jak si přípravu a užívání těchto přírodních léčebných prostředků 
ještě více zjednodušit.



Z doporučení v části, která se zabývá zvýšením svalového tonusu a zlepšení krevního oběhu, poznáte, 
jak je možné účinně a přitom zajímavě a pohodlně zamezit kontrakcím krčních a zádových svalů, a tím 
rovněž zmírnit bolesti hlavy.

Konkrétně se dovíte, 
• několik způsobů, jak si nenáročnými 

pohybovými aktivitami zpestřit běžný pracovní 
den

• ale i několik tipů, jak tuto oblast prožít 
romanticky a netradičně!

Uvítali byste vyřešení svých bolestí hlavy, ale máte 
sedavé zaměstnání a tuto okolnost nemůžete nebo 
nechcete změnit?

• Pak se naučíte jak s pomocí speciálních technik účinně zmírnit svalové napětí vznikající v 
důsledku špatného držení těla.

• Budete si moct vybrat z celkem 13 procedur a praktických tipů, které Vám pomohou zabránit 
kontrakcím krčních svalů a následným bolestem hlavy.

Slyšeli jste o procedurách, které účinně řeší jak tenzní bolesti hlavy, tak zmírňují průběh migrén 
i cluster headache? V knize naleznete 6 těchto procedur, které

• stimulují organismus, zlepšují krevní oběh a uvolňují svalstvo
• a navíc speciální doporučení v této oblasti věnované dětem.
• Tyto speciální procedury mohou bezpečně nahradit kávu či čaj, pokud v časných odpoledních 

hodinách potřebujete stimulaci!
Protože stres je jednou z hlavních příčin bolestí 
hlavy, naučíte se díky této knize

• 5 účinných technik, jak stres během 
běžného života odbourávat.

• Jednotlivé techniky jsou v knize prakticky 
a detailně popsány,

• takže je stačí jednoduše použít.

Pro úplnost jsou v knize představeny možnosti 
včetně kladů a záporů léčby chemickými léky.

Když už je člověk donucen okolnostmi, aby 
chemické léky začal brát, je tato část příručky velmi vhodná pro získání přehledu o Vašich 
možnostech využití tohoto způsobu léčby, jeho rizicích a nedostatcích, ale také výhodách, které má.

Pro lepší orientaci v textu a některých použitých odborných výrazech je příručka doplněna praktickým 
Slovníčkem odborných termínů a samozřejmě Obecným rejstříkem.

Co se stane, když si tuto pro celou domácnost užitečnou příručku objednáte? Kromě všech výše 
zmíněných předností je potřeba ještě vzpomenout finanční stránku věci.



Příklad návratnosti investice:

Kolikrát, ročně, měsíčně, týdně... Vás bolest hlavy omezuje, týrá, zotročuje?
Kdybyste prožívali bolesti hlavy třeba 2 krát týdně. Měsíčně by to bylo asi 8 záchvatů. To máme 96 
záchvatů ročně.

Spočítali jste si někdy Vaše náklady na léčbu jednoho takového 
bolení hlavy?

Je možné, že s návštěvou lékaře a lékárny za recept a doplatek za 
léky Vás jediná záležitost bolestí hlavy vyjde i s cestovným možná na 
více než 200,- Kč - a s nejistým výsledkem?

Na kolik by Vás přišla investice do informací, které Vám pomohou 
podstatně zmírnit nebo dokonce se zcela zbavit tohoto tyrana, kterým bolesti hlavy bezesporu jsou?

Nyní můžete praktickou příručku „Bolesti hlavy a jak nad nimi zvítězit", kterou pro Vás sestavil Ramon 
C. Gelabert, získat za skutečně výhodnou cenu 218,- Kč s DPH!

Přepočteno na jeden záchvat bolestí hlavy by Vaše investice byla pouze méně než 3,- Kč! V případě, 
že míváte záchvaty bolestí hlavy častěji, pak by tato částka byla ještě menší. Což je částka, která je za 
takto kvalitně zpracovanou a kompletní příručku skutečně symbolická. 

Klikněte prosím na následující tlačítko, vyplňte a odešlete vaši objednávku a už za 72 hodin budete 
mít v ruce příručku, kterou můžete nejen vyřešit svůj problém bolestí hlavy, ale zvýšit tak kvalitu 
svého života i zdraví – a to všem svým blízkým!

Bonus navíc     – klikněte na objednací tlačítko a vyberte si doručení do vlastních rukou ZDARMA!  

Jak je na internetu zvykem, k ceně za objednané zboží je potřeba započítat 
částku za balné a dopravné, která ovšem v některých e-shopech už dnes při 
větším nákupu bývá nulová.

DOPRAVNÉ A BALNÉ
Není však potřeba, abyste si objednávali desítky kusů této skvělé příručky 
(používat ji přece můžete opakovaně :-), abyste rovněž mohli mít doručení své 
objednávky zdarma až do domu!

Objednejte si řešení svých bolestí ještě dnes a využijte bezplatné doručení do 
vlastních rukou  !  

← Zpět na www.adventorion.cz
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