Castoroliepakking

DIY-TECHNIEK OM ONTSPANNEN JE
VRUCHTBAARHEID TE VERBETEREN

VERBETER JE
VRUCHTBAARHEID
Wil je graag zwanger worden, maar voelt het alsof je aan je lot
wordt overgelaten? Dan zul je verbaasd zijn over de mogelijkheden
die jezelf tot je beschikking hebt!
Het állerbelangrijkste is dat je menstruatiecyclus gezond is.
Maar veel vrouwen realiseren zich niet eens dat hun cyclus niet
verloopt zoals het hoort. Buikpijn, hoofdpijn en humeurigheid
is toch normaal? Nou, niet dus.

"Een menstruatie hoort
klachtenvrij te zijn!"
Door het toepassen van castoroliepakkingen, in combinatie met
zelfmassage, zal je merken dat je zelf invloed hebt op je cyclus.
Zodra je menstruatie beter wordt, heeft dat meteen positief
effect op je vruchtbaarheid!

WAT IS
CASTOROLIE?
Castrorolie wordt geperst uit de zaden van de Ricinus
Communis plant, ook bekend als de wonderboom.
Om die reden wordt de castorolie ook wel wonderolie genoemd.

"De olie kan ook écht
wonderen verrichten!"
De heilzame castorolie was in vele culturen al eeuwenlang
bekend. Al 4000 jaar geleden werd het toegepast door
de Egyptenaren en later maakten de oude Grieken gebruik om de medicinale werking
van wonderolie.
De castorolie helpt tegen ontstekingen en verzacht
littekenweefsel, heeft een reinigend, stimulerend en voedend
effect en helpt bij het verbeteren van de vruchtbaarheid.

CASTOROLIE &
VRUCHTBAARHEID
Dat de castorolie een gunstige werking heeft op de gezondheid,
is inmiddels duidelijk. In dit e-book worden de voordelen
voor de menstruatie en de vruchtbaarheid besproken.

De redenen waarom de pakkingen
zoveel invloed hebben:
Verbetert de circulatie van bloed en zuurstof in de onderbuik
Stimuleert en activeert de eierstokken, eileiders en de baarmoeder
Helpt jouw baarmoeder om gezond baarmoederslijmvlies aan te maken
Bevordert de innesteling van het bevruchte eitje
Helpt tegen ontstekingen, cysten, verklevingen en endometriose
Verzacht littekenweefsel en helpt blokkades op te lossen
Geeft en grote ontspanning in de onderbuik en geslachtsorganen
Zorgt voor een soepel verlopende menstruatie
Activeert jouw immuunsysteem
Werkt op een aangename manier om je vruchtbaarheid te vergroten

AAN DE SLAG
De castoroliepakking om je vruchtbaarheid te stimuleren,
kun je alleen toepassen na je menstruatie tot je ovulatie.
De pakking gebruik je 3 a 4 keer per week en plaats je
op je onderbuik.
Na de ovulatie wordt de castoroliepakking gebruikt voor
ontspanning en detoxen (via de lever). Je legt de pakking dan
hoger op je buik, boven de navel aan de rechterkant. Tijdens
de menstruatie pauzeer je deze behandelingen.

Wat heb je nodig:
Een katoenen doek
Biologische castorolie
Een glazen pot met deksel
Een oude kleine handdoek
Een grote handdoek
Een pittenzak of kruik
Extra(amandel)massageolie
Een glaasje water na afloop

VOORDAT JE START
Ga vooraf nog even naar de wc om te plassen. Het is vervelend
om je moment van ontspanning te moeten onderbreken.
Zorg dat je de pakking doet op een comfortabele plaats.
Je moet lekker kunnen liggen en de temperatuur moet aangenaam zijn.
Zorg ervoor dat je niet gestoord wordt. Zet je telefoon uit!
Een rustgevend muziekje op de achtergrond kan je helpen om
nog beter te ontspannen.
Vouw de katoenen doek zo dat hij je onderbuik kan bedekken en besprenkel
deze met een flinke hoeveelheid castorolie. De olie moet wel in de doek blijven
dus laat de olie er niet af druppelen. Leg deze vette doek op je onderbuik, de
plek op je buik tussen je navel en het schaambeen.
Daarna leg je een kleine handdoek er bovenop de geoliede doek en
daar bovenop komt een warme pittenzak of kruik. Laat de
pakking minimaal 30 minuten zijn werk doen.
De olie is vet en geeft makkelijk vlekken. He tis daarom verstandig om
op een badlaken of grote handdoek te gaan liggen.

Tip: De katoenen doek kan je bewaren in een pot
met deksel. Zo kun je

de doek meerdere keren

gebruiken. Indien nodig sprenkel je er weer wat
extra olie op.

VOORZORGS
MAATREGELEN
Je mag de pakkingen zoals hierboven beschreven gebruiken
tussen het eind van je menstruatie en je ovulatie.
Niet tijdens de luteale fase (na je eisprong)
Niet tijdens je menstruatie
Niet bij zwangerschap
Niet tijdens de borstvoedingsperiode
Je mag de pakking ook niet gebruiken
Bij huidbeschadigingen
Direct na de maaltijd (op een volle maag)
Om in te nemen (niet geschikt voor inwendig gebruik)
Bij leveraandoeningen of kanker·
Tijdens IVF/ICSI traject (of in overleg met je behandeld
arts)
Na je ovulatie kun je de castorolie gebruiken wanneer je de pakking
over je lever plaatst. Je lever ligt rechts naast je maag, tegen het middenrif.
De pakking zorgt voor extra ontspanning en stimuleert de afbraak van
afvalstoffen (detoxen).

VEELGESTELDE VRAGEN
Wanneer in mijn cyclus kan ik de castoroliepakking het beste toepassen?
-Vanaf de laatste dag van je menstruatie tot aan de eisprong.

Wanneer kun je de castoroliepakking niet toepassen?
-Na je ovulatie, tijdens je menstruatie, zwangerschap of IVF/ICSI

Hoe vaak doe ik de pakking en voor hoe lang?
-Het advies is 3 á 4 keer per week voor minimaal 30 minuten per keer

Wanneer kan ik het beste deze pakking doen?
-Het handigst is voordat je gaat slapen.

Hoe haal ik het restje olie het makkelijkst van mijn buik?
-Met een tissue of een washandje met een natuurlijke zeep en/of
opgeloste backing-soda.

De handdoek is erg vet geworden hoe kan ik deze het beste wassen?
-Vet is het makkelijkst te verwijderen als je niet te heet wast. Was de vette
handdoek op maximaal 30 graden. Bij hogere temperaturen brandt het vet
juist in de handdoek.

Wil je meer weten over de mogelijkheden om je vruchtbaarheid op een natuurlijke
manier te ondersteunen? Volg dan onze online training.
Na het gebruik van de castoroliepakking kun je ook jezelf masseren om je
vruchtbaarheid te vergroten. Wil je leren hoe dat moet ?
Koop dan ons e-book castoroliepakking & fertiliteitsmassages
www.puurvrouwacademie.nl/fertiliteitsmassage/
€ 39,Hoe fantastisch zou het zijn als alle vrouwen leren wat ze zelf kunnen doen om hun
grote wens uit te laten komen! Wij hebben al heel veel vrouwen mogen begeleiden
naar een zwangerschap van hun zo gewenste kindje.
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