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Extract purificat de răşină

100% natural
EXTRACT PURIFICAT DE RĂŞINĂ MUMIE® ESTE MARCĂ
ÎNREGISTRATĂ LA OSIM: CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE A
MĂRCII NR. 107652 DIN 19.08.2009, ACORDAT ÎN TEMEIUL
LEGII 84/1998 PRIVIND MĂRCILE ŞI INDICAŢIILE GEOGRAFICE.

Supliment alimentar notificat de
INCDBA-IBA:
notificare AA nr: 0993/2007

Extract purificat de răşină Mumie® - prof. dr. Marioara
Godeanu® este un produs naturist 100%.
Răşina Mumie (se pronunţă cu accentul pe prima silabă) are şi alte
denumiri: balsamul de munte, sucul stâncilor, sângele munţilor,
lacrima munţilor, medicamentul-minune etc. În compoziţia sa intră
un întreg complex de la 25 până la 40 de substanţe organice şi
minerale: produsele de descompunere a compuşilor polimoleculari
(acizi zoomelanici, acizi humici, acid benzoic, oxalic, aminoacizi:
fenilalanină, alanină, arginină, acid glutamic, acid aspartic, glicină,
lizină, metionină, serină, tirozină, valină) şi alţi acizi, terpenoide,
steroizi, vitamine din grupa B şi P, fragmente de molecule polifenolice
şi alţi compuşi), de asemenea, macro- şi microelemente (calciu,
magneziu, siliciu, aluminiu, fier, mangan, seleniu, nichel, vanadiu,
bariu, molibden, cadmiu, cupru, zinc, iod, bismut, crom, fosfor,
cobalt, bor, stronţiu, beriliu, zirconiu, titan, argint, galiu) şi miere.
Marele medic Max Gerson afirma că, pentru a trăi, organismul uman
are nevoie de 50 de microelemente, ori toate acestea se regăsesc în
răşina Mumie. Răşina se găseşte în locuri greu accesibile omului: grote,
peşteri, stânci din zona Podişului Tibet şi Pamir, colectată de la înălţimi
de peste 2000-5000 de metri. Este recunoscută ca un tonic puternic
care acţionează multilateral atât în cazul diverselor afecţiuni, cât şi
asupra întregului organism.
Fiecare din elementele componente acţionează asupra proceselor
metabolice corespunzătoare ale organismului, activează procesele
regeneratoare ale tuturor ţesuturilor, au acţiune antitoxică (elimină

Damar General Trading –

puterea armoniei

3

reziduurile toxice din organism), antiinflamatoare, cresc imunitatea şi
rezistenţa corpului, restabilesc funcţiile scăzute ale nervilor periferici
şi ale centrilor de analiză ai creierului, participă la biosinteza ADN-ului
celular, grăbind diviziunea şi mărirea numărului celulelor. Mai mult de
jumătate din elementele existente în tabelul lui Mendeleev se găsesc
în răşina Mumie. Administrarea sistematica a acestei răşini face să
sporească numărul şi forţa limfocitelor T şi a limfocitelor B, arsenalul
de elită al sistemului imunitar.
În medicina antică, răşina Mumie era considerată unul dintre cele mai
complexe şi eficiente produse medicinale. Cunoscutul filosof şi medic
Avicenna (980-1037) a denumit această răşină “un produs medicinal
perfect şi extrem de complex” (Canon al Ştiinţei Farmaceutice). De
aproximativ 3000 de ani răşina Mumie este utilizată cu succes în peste
50 de afecţiuni în Tibet, Nepal, Iran, India, Siberia, Asia Centrala,
Afganistan.
Hipocrate (460-377 i.Hr.), Aristotel (sec. IV i.e.n), Galen (sec. al II-a),
Avicenna (sec. al X-lea), Beruni (sec. al X-XI-lea), Muhammed Arzni
(1735), Muhammed Shirazi (1762), Sadik Razavi (1885) şi mulţi alţii
au folosit cu succes produsul Mumie în afecţiuni ca: fracturi costale,
artrită, gastrită, ulcer, afecţiuni ale tractului gastro-intestinal, astm,
bronşită, afecţiuni ale sistemului nervos, impotenţă, sterilitate,
afecţiuni ale sistemului cardiovascular etc. În capitolul 90 al tratatului
tibetan medicinal GYU-SHI (sec IX. e.n.), care e considerat baza
medicinei tibetane, răşina Mumie e considerată cel mai eficient
remediu în întinerirea şi regenerarea corpului fizic (în această direcţie
există un proverb oriental: “rasina Mumie ne prelungeşte viaţa şi ne
salvează de la moarte”), iar într-unul din comentariile la tratatul GYUSHI răşina Mumie este numită “nectarul celor 5 elemente fundamentale
ale naturii: pământ, apă, foc, aer şi eter”.
În perioada modernă s-au efectuat numeroase studii şi aplicaţii în diverse
laboratoare şi spitale din Kyrgyzstan, Rusia, Turcmenistan, Uzbekistan,
Tadjikistan de către profesori universitari şi doctori în medicină ca
Sakirov, Altamasev, Abdurahmanov, Kozlovskaya, Korciubekov ş.a.,
cu rezultate mai mult decat surprinzătoare. Unii savanţi au ajuns la
concluzia că răşina Mumie este chiar mai puternică decât ginsengul
ca efect de energizare, regenerare şi de mărire a potenţei sexuale.

Vă prezentăm căteva din experimente:
1) Abdurahmanov (1970) a testat proprietăţile curative ale răşinei
Mumie la 12 bolnavi de colită cronică. S-a administrat câte o doză
de 0,2 gr. o dată pe zi timp de 10 zile la rând. Simptomele de bază
ale afecţiunii au dispărut în majoritatea cazurilor după 4-5 zile, iar în
celelalte cazuri după 10 zile de administrare.
4

Damar General Trading –

puterea armoniei

2) T. M. Shamshina şi S. I. Ghershkalov (1969) au testat răşina Mumie
în cazul unor defecte ale ţesutului organelor sexuale feminine (răni
pe colul uterin şi pe pereţii vaginali). Pe suprafaţa afectată s-a pus
un tampon înmuiat în soluţie cu Mumie. După o zi rana se curăţase
foarte bine, iar după 3-4 zile era complet curată. Începând cu ziua
5-6 s-a observat un început de epitelizare. Cura a mai durat timp de
6-10 cicluri. În cazul tuturor bolnavilor refacerea completă a pielii s-a
petrecut la sfârşitul a 2-3 săptămâni.
3) Prof. V. I. Kozlovskaya, doctor în medicină, a utilizat răşina Mumie
pentru bolnavi ce sufereau de afecţiuni ale nervilor periferici din
sistemul locomotor, respectiv: radiculită, nevrodermită, plexită,
nevralgie. Cura s-a făcut sub formă de masaj cu soluţie de răşina
Mumie timp de 3-5 minute, aplicat asupra părţilor afectate ale
corpului. S-a observat că după masaj a scăzut senzaţia de inflamaţie
a muşchilor, a dispărut senzaţia de durere şi mâncărimea, iar toate
celelalte simptome ale afecţiunii respective au dispărut în primele 3 5 zile. Cura a luat sfârşit prin refacerea completă a bolnavilor.
4) În cadrul unui program de pregătire fizică în cadrul armatei ruse,
s-a observat că extractul de răşină Mumie are ca efect creşterea masei
musculare cu 10%, mărirea capacităţii de efort cu 25% şi scurtarea
perioadei de refacere cu până la 30 %.
În noiembrie 2006 s-a descoperit de către savanţii chimişti de la
Institutul de Chimie I. V. Nikitin din Tadjikistan că răşina Mumie conţine
în stare naturală amnezină - o substanţă care are o puternică acţiune
neuroleptică des folosită în tratarea afecţiunilor psihice. Această
substanţă era obţinută doar pe cale artificială şi era general acceptat
faptul că nu există în stare naturală. Cercetările asupra acestui dar al
naturii continuă.

Informaţii şi recomandări utile:
hh
Principala cauză a apariţiei bolilor rezidă în faptul că organismul
uman, neavând o imunitate perfectă, nu mai face faţă atacurilor
factorilor patogeni şi astfel se îmbolnăveşte. Aceşti factori nocivi
provin atât din interior (alimentaţia proastă, modul pesimist
de gândire), cât şi din exterior (stres, poluarea atmosferică şi
fonică, radiaţiile telefoanelor mobile, schimbările climaterice
majore care sunt din ce în ce mai evidente în zilele noastre).
Tocmai aici intervine acţiunea spectaculoasă a acestei răşine: prin
administrarea ei sistematică este activată la maxim imunitatea
fiinţei umane ajungând astfel să elimine toţi viruşii şi agenţii nocivi
existenţi în organism şi totodată protejând-o de acţiunea unor noi
“dusmani” ai sănătăţii noastre. Răşina Mumie reface practic întreaga
structură bioenergetică a organismului uman, comportându-se ca
un coordonator perfect al funcţiilor noastre vitale şi somatice.
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hh
Este foarte important să nu se consume alcool în timpul curei.
hh
Este foarte important ca doza de răşină Mumie să fie luată pe
stomacul gol cu cel puţin 1/2 h înainte de masă, în special
dimineaţa.
hh
În primele cure (de obicei, primele două) există posibilitatea
apariției (intensificării) unor tensiuni la nivelul articulațiilor,
senzații de greață sau a diareei etc., mai ales în zonele cu probleme
din organism. Acesta este un semn că rășina Mumie acționează și
că organismul “răspunde” la această cură. Aceste simptome se
atenuează și dispar în perioada curei cu rășina Mumie în strânsă
legătură cu purificarea și detoxifierea organismului (un alt efect
benefic al administrării rășinii Mumie).
hh
În cazul afecţiunilor, precum: anemie, în stări de devitalizare, de
surmenaj fizic si psihic, în perioade cu efort fizic, intelectual sporit:
examene, concursuri etc., în depresie, nervozitate, afecţiuni ale
aparatului respirator, sistemului urinar şi reproducător, în medicina
indiană şi cea tibetană este recomandat ca doza indicată de răşină
Mumie să fie suptă până ce se topeşte integral în gură, astfel
proprietăţile tonice şi curative sunt asimilate direct la nivelul
corpului bioenergetic. În cazul în care urmați cura cu rășină Mumie
sub formă de capsule, este recomandat să se pună doar pulberea
din capsulă în cavitatea bucală până la topirea ei în totalitate.
Pentru a atenua gustul amar puternic, se poate combina cu miere.
hh
În cazul afecţiunilor grave şi cronice, este recomandată efectuarea
unei serii de 4-5 cure a câte 30 de zile fiecare cu 10 zile pauză.
hh
Pentru sportivi sau cei care fac antrenamente gen fitness, aerobic,
arte martiale etc. se recomandă administrarea unei doze de răşină
Mumie (în funcţie de greutatea corpului) de 3 ori/zi.
hh
Pentru a avea un ritm activ şi tonic de viaţă, se recomandă
administrarea cu scop profilactic a 0,2 - 0,3 gr. Mumie de 1 - 2
ori pe zi. De asemenea, administrarea sistematică a răşinei Mumie
încetineşte extraordinar de mult procesul de îmbătrânire biologică
a organismului, mărind speranţa de viaţă cu 10 - 14 ani şi dăruind
astfel longevitate.
hh
În medicina indiană Ayurveda se recomandă ca răşina Mumie să fie
administrată cu miere sau lapte pentru calitatea lor de a conduce
proprietăţile curative ale răşinei Mumie până în cele mai adânci
ţesuturi.
hh
Este indicat să se administreze răşina Mumie în combinaţie cu
sucuri naturale de fructe sau legume, astfel eficienţa administrării
creşte extraordinar de mult.
hh
Datorită acţiunii sale de reglare a metabolismului, Mumie arde
grăsimile în exces, ceea ce are ca efect scăderea în greutate până
la o greutate normală a persoanelor obeze, dar fără a avea ca efect
secundar stări de leşin, anemie sau anorexie.
6
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Vă prezentăm în continuare câteva relatări semnificative:
Bună ziua! Mă numesc Manolache Constantin și sunt din Iași. Am aflat
de această rășină Mumie citind o broșură de la un magazin naturist. Am
hotărât impreună cu soția sa incercăm si noi această rășină. După primele
zile am zis să renunțăm, pentru că începuse să ne doară diferitele părți
ale corpului, dar n-am renunțat, pentru că ne-am dat seama că aceasta
acționa în zonele cu probleme ale corpurilor noastre. După prima
lună am devenit mai calmi, cu mai multă energie şi chiar simțeam o
ameliorare în zonele cu probleme. Deși sunt tanăr, am început sa văd că
podoaba capilară mă cam părăsește. Soția a zis să încercăm și cu Mumie
că am încercat destule produse și fără efect, așa că încă unul nu strică. A
dizolvat 15 pastile de rășină Mumie în 100 ml de apă și apoi, după ce mă
spălam pe cap, mă tampona cu această soluție. Părul mirosea ciudat,
nu prea îmi plăcea, dar am zis că trebuie să merg mai departe. Nu mică
i-a fost mirarea soției că după o perioadă de circa 1-2 luni să observe
mici smocuri de păr ce apăreau ca la bebeluși. Bucuria a fost foarte
mare pentru amândoi. Fiind mai sedentar, m-am trezit într-una din zile
cu o “bucurie” imensă – hemoroizi. Criză acută! Nu puteam sta decât
pe burtă din cauza durerii. Mi-a dat soția - medic de profesie - tot ce
este mai bun pentru acest necaz. Nici un analgezic nu și-a făcut treaba,
nici o cremă, nimic.Tot soția a zis să încercăm cu Mumie. Am trecut pe
doza de șoc de 3 tablete dimineața şi 3 seara şi stăteam toata ziua cu
un pansament din aceeași soluție ca pentru păr în zona cu probleme.
După două zile durerile acute au dispărut şi hemoroizii dădeau semne
de micșorare. Ce uşurare... . După zece zile aceștia s-au retras complet
şi de atunci n-am mai avut nici o problemă cu ei.
Nu sunt singurul din casă ce folosesc Mumie, doar că la mine efectele au
fost cele mai spectaculoase. Chiar copiii, când au nasul înfundat, iau câte
o pastilă şi așteaptă sa le punem soluție în nas și li se desfundă nasul.
O altă persoană pe care o cunosc și care a văzut efectele rășinei Mumie
asupra mea a dorit să facă și ea o cură. Suferea de coxartroză, abia își
târâia picioarele. Dimineața, când se trezea, avea o durere groaznică
de cap şi fără 1-2 antinevralgice nici nu se dădea jos din pat. După
prima lună de încercare am rămas noi surprinși de ce efecte a avut
Mumie asupra acestei cunoștințe. Nu ne mai cerea pastile de durere,
avea mai multă energie, piciorul, pe care abia îl târâia, acum îl mișca
cu ușurință, dar cel mai mult ne-a impresionat când am văzut-o citind
fără ochelari în carte. Bine, nu avea niște dioprii prea mari, dar oricum
a fost impresionant. Ne-a mulțumit că i-am zis de acest produs şi că
acum e cu totul altă persoană.
În concluzie, pot spune că sunt adevărate lucrurile ce sunt scrise în
broșură. Slavă lui Dumnezeu că am descoprit acest procedeu naturist
care nici măcar nu dă dependenţă.
Cu respect, Constantin Manolache
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“Vreau să mulţumesc tuturor celor care au adus în ţara noastră
miraculosul produs “Mumie”.
Mama mea în vârstă de 67 ani, nu putea să se deplaseze decât
cu ajutorul bastonului din cauza marilor distrucţii de cartilaj la
nivelul articulaţiilor membrelor inferioare. Spre bucuria noastră,
am descoperit acest miraculos produs. După doar 4 cure cu Mumie
mama mea a început să se deplaseze pe distanţe destul de mari fără
ajutorul bastonului. Acum două luni a fost diagnosticată cu diabet
zaharat neinsulinodependent şi sperăm ca după cura cu acest produs
naturist să reuşim să-l învingem. L-am recomandat şi îl recomandăm cu
încredere tuturor celor suferinzi.
Mulţumim şi vă dorim tuturor sănătate.”
Asistent Medical M.T., Sebis, jud. Arad
“De la vârsta de 9 ani mi-au apărut primele crize de astm bronsic alergic.
Acestea se manifestau atunci când intram în contact cu praf, mucegai,
când intram în case vechi cu mirosul specific. Crizele apăreau mai ales
noaptea după ora 01.00. Se manifestau toate simptomele specifice de
astm: dificultate respiratorie, în special expiratorie cu senzaţie de
sufocare, tuse, zgomot caracteristic de şuierat sau hârâit.Toate aceste
erau însoţite de stări acute de panică şi de senzaţie că voi muri sufocat.
Ziua mă simţeam mai bine, dar respiram foarte greu, expectoram des,
nasul mi se înfunda şi respiram pe gură. În toate aceste perioade slăbeam
brusc, eram mai tot timpul obosit şi incapabil de efort prelungit.
Am folosit tot felul de medicamente: pastile, spray-uri, dar acestea
doar îmi atenuau într-o mică măsura intensitatea crizelor de astm. Am
observat că pentru mine era mai bine să evit contactul cu alergenii la care
eram sensibil (cu precădere acarienii). Am urmat şi unele tratamente
naturiste şi homeopate de la doamna Maria Chirilă, dar şi acestea aveau
un efect temporar. În timp, mi-a apărut şi rinita care a devenit aproape
permanentă. Aveam mai tot timpul anului nasul înfundat, respiram pe
o singură nară, ba stânga, ba dreapta. De asemenea, lăcrimam foarte
des şi la un simplu contact cu praful, fără ca acesta sa fie îndelungat,
începeam să strănut foarte mult şi îmi curgea nasul.
În aprilie 2007 am hotărât să urmez şi eu cura cu răşina Mumie. Am
luat câte 2 tablete pe zi, una dimineaţa şi una seara cu 30 min. înainte
de masă. Le ţineam sub limbă până se topeau integral în gură. Primele
ameliorări am simţit după primele 3 luni: aveam o respiraţie mai uşoară
şi respiram mult mai bine pe nas. Nasul era înfundat din ce în ce mai
rar, mai ales noaptea. După 6 luni, am început să respir normal şi din
toţi plămânii, fără să simt vreo jenă în zona pieptului că atunci când
eşti foarte răcit sau să încep să tuşesc aşa cum mi se petrecea înainte.
Atunci când intram în contact mai prelungit cu alergenii, am luat câte
3 tablete pe zi şi chiar dacă mai strănutam şi îmi curgea nasul, dar
8
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fără să se înfunde, crizele de astm nu au mai apărut deloc. Acum iau în
continuare câte 2 tablete pe zi pentru menţinerea sănătăţii, mă simt
excelent şi foarte optimist. Crizele de astm nu au mai apărut, respir
foarte bine pe nas, secreţiile nazale au dispărut 90%, nu mai lăcrimez.
Mulţumesc pentru acest miracol al naturii şi vă doresc multă sanatate.”
Răzvan M., 30 de ani, Bucureşti
“La început consumam câte 1 pastilă pe zi de Extract purificat de răşină
Mumie, apoi am trecut la 2 pastile zilnic. În prezent consum câte 3
pastile pe zi şi am trecut la un regim alimentar mai strict. În intervalul
acestui an în care am consumat Mumie am remarcat schimbări pozitive
privind sănătatea mea şi vreau să vă spun că ma simt extraordinar. Ţin
să menţionez că vârsta mea e de 73 de ani. Prin folosirea acestei răşini
Mumie am căpătat energie şi în prezent sunt în stare să mă deplasez
pe distanţe lungi fără a mai simţi oboseala de înainte. Mumie a avut
un rol stabilizator privind glicemia şi colesterolul din organismul meu.
Dacă înainte aveam probleme cu constipaţia, acum pot să vă spun că
am scaun regulat. În domeniul sănătăţii mele progresez pe zi ce trece.
Recent, mi-am făcut analizele şi medicul a confirmat ceea ce ştiam
deja şi anume că organismul meu pare să fi întinerit între timp, fiind
într-o stare mult mai bună decât înainte.”
S.C., Bucureşti
“Pot să vă spun că produsul are efecte pozitive pentru organismul
meu. Datorită acestui produs, la cei 46 de ani, am o stare generală
de sănătate foarte bună. Având diabet tip 2, după o lună de cură mi-a
scăzut glicemia.
Băiatul meu de 13 de ani suferă de obezitate (creştere exagerată a
greutăţii corporale printr-o îngrăşare anormală). A folosit Extract
purificat de răşină Mumie în cantitate zilnică de 0,4 gr. timp de 20 de
zile. După aproximativ o lună de la începerea administrării a început
să slăbească (reducere a greutăţii corporale).
Tatăl meu de 82 de ani a fost diagnosticat cu boala Alzheimer. A
început să folosească Extractul purificat de răşina Mumie. Starea lui
s-a ameliorat semnificativ, poate să lucreze singur fără ajutor. Se mişcă
mai uşor. I-a revenit şi pofta de mâncare.
În final pot să spun numai lucruri bune despre acest produs.“
T.C., Bucureşti
“Dureri permanente în zona sacro-iliacă dreaptă, rezistente la orice
fel de tratament general cu antiinflamatorii şi tratamente locale cu
diverse crème sau geluri. Dupa primele 10 zile de cură (câte 2 tablete
de răşina Mumie de 2 ori pe zi), durerile au scăzut în intensitate, iar
după 3 cure a 30 de zile cu pauze de 10-14 zile, durerile mai apar, dar
foarte slab şi numai după un efort fizic mai mare.”
D.S.M., 62 de ani, Bucureşti
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Mod de administrare în diverse afecţiuni, ca adjuvant:
(ordine alfabetică)

Uz intern

Uz extern

1

nr.

Acnee,
Coşuri

Se ia 0,2-0,5 gr. Mumie cu
75 gr. suc natural de varză
de 1-2 ori / zi timp de 30 de
zile, pauză 10 zile.

a) Se amestecă 3 tuburi
de cremă de faţă şi 15 gr.
Mumie. Din această cremă
se aplică pe faţă şi alte
zone afectate.
b) Se face o pastă dintr-o
lingură de miere şi 0,2 gr.
Mumie. Se aplică pe faţă,
după 20 min. se spală cu
apă caldă.

2

Adenom
de prostată,
Prostatită

Se dizolvă 0,2 - 0,5 gr.
Mumie într-un pahar de suc
de morcov, cătină sau afine.
Se ia de 1-2 ori/zi. Cura
ţine 25 – 28 de zile, pauză
10 zile. Se repetă de 2-3
ori.

3

Afecţiuni
ale coloanei
vertebrale
şi ale articulaţiilor osoase,
Sistemul osos

Se ia câte 0,2 - 0,5 gr.
Mumie de 2 ori/zi timp
de 25 de zile. Se reia
procedeul după 10 zile de
pauză.

4

Afecţiuni ale
sistemului
nervos,
Colecistită,
Scleroză

5

6

10

Afecţiune

Se dizolvă 4 gr. Mumie în
250 gr. apă fiartă (soluţia se
păstrează la frigider), se ia
o dată/zi câte o lingură pe
stomacul gol, timp de 25 de
zile, pauză 5 zile.
Procedeul se repetă de
3-4 ori.
Afecţiuni ale
Se dizolvă 3 gr. Mumie în
vezicii biliare, 3 l. apă plată. Se ia câte
Pietre la rinichi o lingură de 3 ori/zi cu
1/2 h inainte de masă, de
preferinţă în amestec cu
suc natural de sfeclă. Cura
se face timp de 10 zile cu
5 zile pauză. Se fac minim
10 cure.
Afecţiuni
Se dizolvă 0,2 gr. Mumie în
specifice
150 gr. apa plata, se ia de 2
femeilor
ori/zi înainte de masă, timp
de 30 de zile, pauză 10 zile.
Procedeul se repetă de 3 4 ori pe an.
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În afara perioadei de ciclu
menstrual, se pune pe
zona afectată un tampon
cu 2,5% - 4% soluţie
de Mumie şi se lasă pe
timpul nopţii. Cura ţine 3
săptămâni.
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nr.

Afecţiune

Uz intern

Uz extern

7

Răceală,
Tuse,
Polipi

Se dizolvă 5 - 8 gr. Mumie
în 0,5 l. de apă, se ia
câte o lingură înainte de
masă dimineaţa şi seara.
Se fac minim 3 cure de
30 de zile cu pauză de
10 zile.

Noaptea se bandajează
nara inflamată sau gâtul cu
amestec de Mumie, lapte,
miere în proporţie de 1:20.

8

Alopecie,
Căderea
părului

Se ia câte 0,2 - 0,5 gr.
Mumie de 2 ori/zi timp
de 25 de zile. Se reia
procedeul după 10 zile
de pauză.

Se prepară o soluţie de 1%
de Mumie în ceai de brusture
şi mentă; se fierbe o lingură
de brusture şi menta în părţi
egale în 100 ml. apă şi apoi
se dizolvă în acest ceai 1 gr.
Mumie. Cu soluţia obtinută
se masează energic zona
pielii capului.

9

Anemie,
Devitalizare,
Astenie,
Surmenaj

10

Angină,
Amigdalită

Se suge câte o doză de
0,2 - 0,5 gr. răşină Mumie
(în funcţie de greutate)
de 1 - 2 ori/zi cu miere
şi/sau lapte. Se poate
combina cu suc de sfeclă
roşie, cătină, afine,
coacăze sau morcov.
Se suge câte 0,2 - 0,4
Gargară cu amestec de
gr. Mumie de 2 ori/zi
Mumie, lapte/apă şi miere în
în adaos cu miere timp
proporţie de 1:20.
de 30 de zile cu 10 zile
pauză.

11

Arsuri,
Răni purulente,
inflamate şi
infectate

Se ia câte 0,2 gr. Mumie/ Se ung rănile cu 1-3% soluţie
zi, timp de 10 zile, pauză de Mumie.
5 zile.
Procedeul continuă până
la refacere.

12

Artrită

Se face o infuzie cu 20
de fructe de măceşe,
curăţate de seminţe
şi 1000 ml. de apă, se
lasa 3 h, apoi se adaugă
10 picături de vitamina
A (sub formă de ulei)
şi 5 gr. Mumie. Se ia
câte 50 ml. de 2 ori/zi
(dimineaţa şi seara).
Cura durează 30 de zile
cu 10 zile pauză. Se fac
3 - 5 cure.
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nr.

Afecţiune

13

Astm bronşic,
Pneumonie

14

Atonie
intestinală

15

Bâlbâială

16

Bronşită

17

Ciroză

18

Cistită

19

Colită

20 Constipaţie

12

Uz intern

Uz extern

a) Se dizolvă 0,5 gr.
Mumie în 0,5 l. ceai de
lemn dulce, se ia câte
0,25 l. dimineaţa o dată /
zi. Soluţia se păstrează
în frigider, peste 2 zile
se face o nouă soluţie.
Procedeul durează 30 de
zile cu 10 zile pauză.
b) Se sug 0,2 gr. Mumie
pe stomacul gol în fiecare
dimineaţă.
Se ia câte 0,2-0,5 gr.
Mumie de 2 ori/zi,
dimineaţa pe stomacul gol
şi seara înainte de culcare
timp de 25 de zile, pauză
5 zile. Cura se repetă de
minim 3 - 4 ori.
Se ia câte 0,2 gr. Mumie şi
miere în proporţie de 1:5 1:8. Cura durează 6 luni.
Se suge câte 0,5 gr. Mumie
de 2 ori / zi, cu miere.
Procedeul durează 30 de
zile cu 10 zile pauză. Se
fac minim 4 - 5 cure.
Se ia câte 0,2 - 0,5 gr.
Mumie de 2 ori / zi
cu un pahar de suc de
varză timp de 30 de zile,
pauză 5 - 10 zile. Se fac
5 - 15 cure în funcţie de
gravitatea bolii.
Se ia câte 0,2 - 0,5 gr.
Mumie de 3 ori / zi înainte
de masă, de preferinţă cu
un pahar de suc de afine.
Cura ţine 30 de zile, pauză
5 zile, apoi se repetă
procedeul.
Se ia câte 0,2 gr. Mumie
seara după 3h de la cină
timp de 10 zile, pauză 10
zile. Se fac minim 5 cure.
Se ia dimineaţa pe
stomacul gol 0,5 gr. de
răşină Mumie cu un pahar
de apă plată. La culcare
se mănâncă 2 mere.
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Se macerează timp de 10 h
7 fire de praz zdrobit, 150
ml. ulei natural de măsline
şi 1 gr. Mumie. Se aplică
apoi pe partea de jos a
abdomenului, sub formă de
comprese calde.
Clismă cu 300 ml. de 1%
soluţie Mumie de 2 ori/zi, a
doua zi pauză.
Se fac 10 serii.
Clismă cu 300 ml. de 1%
soluţie Mumie de 2 ori/zi, a
doua zi pauză.
Se fac 10 serii.
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nr.
21

Afecţiune
Cură de
slăbire,
Obezitate

22 Degradarea
formulei
leucocitare,
Diminuarea
cantităţii
sau calităţii
hemoglobinei
23 Diabet zaharat

24 Eczeme ale
membrelor

25 Ficat,
Rinichi
(afecţiuni)

Uz intern

Uz extern

a) Se ia câte 0,5 - 0,8 gr. Mumie
dimineaţa înainte de masă şi seara
înainte de culcare, timp de 20 de
zile, pauză 5 zile. Se recomandă
minim 4 cure.
b) Se toarnă seara o cană de apă
minerală peste o lămâie tăiată
mărunt cu coajă cu tot şi se adaugă
25 gr. flori de muşeţel şi 0,5 gr.
Mumie. Se macerează toată noaptea
şi se bea lichidul rezultat dimineaţa
cu 45 min. înainte de masă.
Se ia câte 0,2 - 0,3 gr. Mumie de 2
ori/zi cu lapte şi miere în proporţie
de 1:20 timp de 30 de zile cu 10 zile
pauză. Se fac minim 2 - 3 cure.

a) Se ia câte 0,2 - 0,5 gr. Mumie
de 2-3 ori/zi (dimineaţa, la prânz
cu 1/2 h înainte de masă şi seara
înainte de culcare după 2h de la
ultima masă), timp de 30 zile, pauză
5 zile. Se recomandă 4 - 5 cure .
b) Se bea de 2 ori/zi câte un pahar
de suc de cartofi cu 0,2-0,5 gr.
Mumie.
Se ia câte 0,2 - 0,5 gr. Mumie cu un
pahar de suc de cătină sau coacăze,
de 2 ori/zi, dimineaţa pe stomacul
gol şi seara înainte de culcare, timp
de 25 de zile, pauză 10 zile. Se fac
minim 3 cure.

a) Se dizolvă 3 gr. Mumie în 3 l. de
apă fiartă caldă. Se ia câte 40 ml.
de 3 ori/zi înainte de masă, timp de
10 zile, pauză 3 zile. Procedeul se
reia de minim 10 ori.
b) Se dizolvă 1 gr. Mumie în 0,6 l.
ceai de măceşe. Se ia câte 200 ml.
cu o lingură de miere , de 3 ori/zi.
Cura ţine 30 de zile, apoi pauză de
5 - 10 zile. Se fac minim 5 cure.
c) Dacă ficatul este accidentat: se
ia câte 0,2 gr. Mumie, 0,2 gr. argilă
şi 0,5 gr. de şofran, ulei de măsline
sau ceai de cicoare de 2 ori/zi timp
de 30 de zile cu 10 zile pauză.
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nr.

Afecţiune

26 Fracturi ale
oaselor,
Luxatii,
Traumatisme
ale cutiei
toracice

Uz intern

Uz extern

Se ia pe stomacul gol câte
0,2 - 0,5 gr. Mumie, timp de
25-28 de zile, pauză 10 zile,
cura se repetă de 2 - 3 ori.
Pentru traumatisme ale cutiei
toracice: Se ia câte 0,2 gr.
Mumie şi un pahar de ceai de
chimen. Masaj uşor asupra
zonei afectate. Se aplică câte
0,5 gr. Mumie în amestec
cu ulei de trandafir pe locul
afectat în proportie de 1:7.

27 Furuncule,
Carbuncule

Se prepară o soluţie
congelată de 4% de
Mumie. Se şterge zona
afectată dimineaţa.

28 Gastrită
Se ia câte 0,2 - 0,5 gr. Mumie
hiperacidă
(în funcţie de greutate) în
sau hipoacidă combinaţie cu un pahar de suc
de varză sau cartofi cruzi fără
coajă de 2 ori/zi, pe stomacul
gol cu 1/2 h inainte de masă.
Se fac minim 2 - 3 cure a 30 de
zile cu 10 zile pauză.
29 Glaucom
a) Se ia câte 0,3 - 0,5 gr. Mumie
de 3 ori/zi, cu 1/2 h înainte de
masă pe stomacul gol, timp de
10 zile, pauză 5 zile. Procedeul
se repetă de 2-3 ori.
b) Se dizolva 3 gr. Mumie în 120
gr. apă. Se ia câte o lingură
de 3 ori/zi, cu 1/2 h înainte
de masă, timp de 30 de zile,
pauză 5 zile.Procedeul se
repeta de 3 - 4 ori.
30 Gripă
a) Se ia câte 0,2 - 0,5 gr. Mumie
de 2 ori/zi.
b) Se bea seara suc natural de
la 2 portocale, 4 linguriţe de
miere, 30 gr. polen, 1 gălbenuş
de ou crud şi 0,2-0,5 gr. Mumie.
31 Hemoroizi
Se ia câte 0,2 gr. Mumie de 2
ori/zi, dimineaţa pe stomacul
gol şi seara înainte de culcare,
timp de 25 de zile, pauză 5
zile. Cura se repetă de 2 – 4
ori.
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Ungerea constantă,
în adâncime (până la
10 mm) a orificiului
anorectal cu 0,3 - 0,5 gr.
Mumie şi miere sau ulei
de piersic (în proporţie
de 1:10), seara înainte
de culcare şi dimineaţa,
timp de 25 de zile, pauză
10 zile. Ungerea locului
se face timp de 3-4 luni
cu pauză de o lună.
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Afecţiune

32 Hepatită

33 Higmorită
maxilară
(sinuzită,
maxilită),
Rinită,
Otită
purulentă

34 Hipertonie,
Hipertensiune,
Insuficienţă
venoasă HTA

Uz intern
Se spală şi se zdrobesc întrun mojar 400 gr. rădăcini
proaspete de cicoare. Se
amestecă cu 1,5 l. apă
minerală şi 2 gr. Mumie şi se
macerează timp de 10 h. Se
ia de 4 ori/zi câte 10 gr. de
macerat. Se fac minim 9 cure
de 30 de zile cu 10 zile pauză.
a) Higmorită, Rinită - se ia
câte 0,2 - 0,5 gr. Mumie cu
miere în proporţie de 1:20.
b) Otita purulentă - se
administrează 0,3 - 0,5 gr.
Mumie în amestec cu lapte.

Uz extern

a) Higmorită - se picură
3 picături in ureche
dintr-o soluţie de 0,4 gr.
Mumie şi 4 ml. de ulei
de piersic, de 3 ori/zi.
b) Rinită - se picură câte
3 picături în fiecare
nară dintr-o soluţie de
0,4 gr. Mumie şi 4 ml.
de ulei de eucalipt, de
3 ori/zi.
c) Otită purulentă:
3 - 4 picături în ureche
dintr-o soluţie de 0,4 gr.
Mumie şi 4 ml. de ulei
de camfor, dimineaţa şi
seara înainte de culcare.

Se dizolvă 8 gr. Mumie în 0,5 l.
de apă plată caldă. Se ia timp
de 21 zile de 3 ori/zi înainte
de masă, astfel: 7 zile - câte
1/2 linguriţă, 7 zile - câte
o linguriţă şi 7 zile – câte o
lingură. Procedeul se repetă
de minim 3 - 4 ori.

35 Impotenţă,
Frigiditate,
Disfuncţii
sexuale

Se ia câte 0,2 - 0,5 gr.
Mumie dimineaţa şi seara pe
stomacul gol cu polen şi miere
în proporţie de 1:40 timp de
30 de zile cu 5-10 zile pauză.
Se reia de 3-4 ori. Se poate
combina cu suc de cătină,
afine sau coacăze, gălbenuş
de ou crud (găină, prepeliţă).
36 Imunitate
a) Se amestecă 5 – 8 gr.
(creştere),
Mumie, câteva picături de apă
Perioade
şi 500 gr. miere. Se ia câte o
postoperatorii, lingură de 3 ori/zi înainte de
Postinfarct
masă.
b) Se lasă la macerat 24 h 5
gr. Mumie, 100 ml. de gel aloe
şi suc de la 3 lămâi. Se ia câte
o lingură de 3 ori/zi înainte
de masă.
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Se face un masaj asupra
organelor sexuale cu
5% soluţie de Mumie
şi miere.
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nr.

Afecţiune

37 Insuficienţă
cardiacă

38 Leucemie

39 Mastită
(Inflamarea
glandelor
mamare)

Uz intern
Se ia câte 0,2 - 0,5 gr. Mumie
înainte de culcare dupa 3h de la
cină timp de 30 de zile, pauză 5
zile. Se reia procedeul de minim
2-3 ori.
Se ia 10 zile câte 0,2 gr. Mumie
pe zi, 10 zile câte 0,3 gr. , 10 zile
câte 0,4 gr. pe zi. Pauză 10 zile.
Se reia procedeul de minim 5-6
ori.
Se ia Mumie cu lapte şi miere
în proporţie de 1:20, astfel: în
primele 5-6 zile câte 0,3 gr. de
3 ori/zi, apoi câte 0,5 gr. Mumie
dimineaţa pe stomacul gol şi
seara înainte de culcare, timp de
25-30 de zile, pauză 10 zile. Cura
se face de 3 - 4 ori.

40 Migrene,
Dureri de
cap,
Ameteli,
Epilepsie,
Paralizia
nervului
facial
41 Nefrită

Se ia câte 0,5 gr. Mumie cu lapte
şi miere în proporţie de 1:15, de
2 ori/zi dimineaţa pe stomacul
gol şi seara înainte de culcare
timp de 25 – 30 de zile, pauză 5
-10 zile. Procedeul se repetă de
2-3 ori.

44 Radiculita,
Plexita,
Nevrodermită,
Nevralgie
(Afecţiuni ale
nervilor
periferici)

Se ia câte 0,2 gr. Mumie cu lapte
şi miere în proporţie de 1:20 de
2 ori/zi, dimineaţa pe stomacul
gol şi seara înainte de culcare
timp de 25-30 de zile, pauză de
5-10 zile.
Se fac minim 3 cure.

Uz extern

Pe zona afectată a
sânului se aplică un
tampon înmuiat în
1:15 soluţie de Mumie
şi frunze proaspete
strivite de pătrunjel
timp de 25-30 de zile.
Pauză 10 zile. Se reia
de 2 - 3 ori.

Se ia 10 zile câte 0,2 gr. Mumie/
zi; 3 zile pauză;10 zile câte
0,3 gr./zi; 3 zile pauză; 10 zile
câte 0,5 gr./zi. Se continuă
administrarea alternativ: o zi 0,5
gr. Mumie, următoarea zi pauză.
42 Paradontoză, Se ia câte 0,2 - 0,5 gr. Mumie
Se aplică local o
Gingii,
cu miere şi lapte sau apă în
soluţie de 5% de răşină
Abcese
proporţie de 1:20 de 2 ori/zi,
Mumie.
locale
dimineaţa pe stomacul gol cu 1/2
h înainte de masă şi seara înainte
de culcare. Cura ţine 30 de zile
cu 5-10 zile pauză şi se reia.
43 Paralizie
Se ia câte 0,5 gr. Mumie de 2 ori/
zi timp de 30 de zile, pauză 5-10
zile. Cura se repetă de 3 - 4 ori,
apoi se face pauză de 3 luni.
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Porţiunea afectată se
masează 10 min. cu
o solutie pe bază de
alcool de 10% timp de
25-30 de zile.
Pauză 10 zile şi se reia
procedeul.
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Afecţiune

45 Reumatism

Uz intern

Uz extern

Se ia câte 0,2-0,5 gr. Mumie cu
un pahar de suc de ţelina timp
de 30 de zile, pauză 5-10 zile.
Procedeul se repetă de minim
3 ori.

Comprese calde pe
timpul nopţii: 1,5 gr.
Mumie dizolvată în 0,2
l. de apă.

46 Sângerări
nazale

Se picură în nări
dintr-o solutie de 0,1
gr. Mumie în amestec
cu ulei de camfor în
proporţie de 1:7. Se
fac 2 serii de 25 de
zile cu 10 zile pauză.

47 Sterilitate la
Se ia câte 0,2 - 0,3 gr. Mumie în
femei şi barbaţi amestec cu un pahar de suc de
morcov, de afine sau coacăze
de 2 ori/zi.
Cura ţine 30 de zile cu pauză
de 5 zile. Se reia de 3-4 ori.
48 Tromboflebită,
Varice

Se face o soluţie de Mumie
cu apă plată de 1:20. Se ia o
dată pe zi câte o lingură pe
stomacul gol timp de 25 de
zile, pauză 10 zile. Procedeul
se repetă de minim 3–4 ori.

49 Tuberculoză,
Pleurezie

a) Se dizolvă 2 gr. Mumie în 10
linguri de apă plată. Se ia câte
o lingură pe zi la 3h după cină,
cu ceai, gel de aloe sau lapte
cald (vacă, capra, oaie) cu
miere timp de 10 zile, pauză 5
zile. Se fac minim 10 cure.
b) Se lasă la macerat timp
de 10 h 150 gr. orz boabe
(măcinat), 0,6 gr. Mumie întrun litru de apă minerală plată.
Se bea lichidul rezultat în
timpul zilei în loc de apă.
Se dizolvă 10 gr. Mumie în 0,5
l. de apă plată. Se ia astfel:
10 zile - 1,5 linguri înainte
de masă; 10 zile – 1 lingură
înainte de masa şi 10 zile - 1,5
linguri după masă cu miere. Se
combină cu suc de varză sau de
cartofi cruzi fără coajă. Pauză
5 zile. Procedeul se repetă de
minim 2-3 ori.

50 Ulcer gastric,
Ulcer duodenal
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8% solutie de Mumie
se aplică pe zona
afectată timp de 25
de zile, de 2 ori/zi.
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Notă: doza
urmează: -

administrată este în funcţie de greutatea corpului, dupa cum
până la 70 kg – 0,2 gr. răşină Mumie;
până la 80 kg – 0,3 gr. răşină Mumie;
până 90 kg
– 0,3 – 0,4 gr. răşină Mumie;
peste 90 kg – 0,5 gr. răşină Mumie;
Copiii între 3-12 ani vor lua câte 0,1 gr. răşină Mumie.

Compoziţie: 100% Extract purificat de răşină MUMIE colectată din Podişul
Pamir
Mod de prezentare: - 1 sau 2 blistere a 30 de tablete; 1 tabletă conţine 0,2 gr.
- 2 sau 4 blistere a 15 capsule; 1 capsulă conţine 0,2 gr.
Mod de administrare: 1-5 tablete / capsule pe zi (detalii în prospect).
Condiţii de păstrare: la temperatura camerei într-un loc uscat, ferit de lumină
Termen de valabilitate: 3 ani de la data fabricaţiei
Producător: OOO ALTEI, BISHKEK, REPUBLICA KYRGYZSTAN
Importator & Distribuitor: S.C.DAMAR GENERAL TRADING SRL
În concluzie, recomandăm cu căldură această răşină-minune atât celor
vârstnici, cât şi celor adulţi, atât persoanelor bolnave, cât şi celor sănătoase
pentru a avea o viaţă sănătoasă şi plină de bucuria de a trăi.

Bibliografie:

Abu Ali ibn Sina, Canonul Ştiinţei
Farmaceutice, Taskent, 1956
Altamasev A. A. si Korciubekov B. K.,
Ce stim despre Mumie, Moscova, 1989
Altamasev A. A., Prelegere despre
Mumie, Bishkek, 1989
GYU-SHI, Tratatul tibetan medicinal,
sec. IX
Korciubekov B. K., Mumie şi acţiunea
sa fiziologică, Bishkek, 1987
Kozlovskaya V. I., Instructiuni privind
modul de administrare a Mumie,
Simpozionul medicilor, Piatigorsk,
1972

Nuraliev Y. H. şi Denisenko N.,
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Vă dorim multă sănătate!
Cu deosebită stimă,
Marian Mocanu
General Manager

S. C. DAMAR GENERAL TRADING S. R. L.

Tel./Fax: 021 425 86 87;
Mobil: 0724 582 769, 0751 293 369, 0762 619 246
Dacă doriți să relatați cazuri de ameliorări ale stării de
sănătate cu ajutorul rășinei Mumie, vă rugăm să scrieți la:
marturii@damargt.ro
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