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PER	  A	  LA	  PRIMERA	  CONSULTA	  DE	  
TRACTAMENT	  INTEGRATIU	  

Acupuntor d'acupuntura japonesa - estils Toyohari, KMS, 
YNSA, Tècnic superior en Dietètica integrativa - línia 

naturista. 
Num. reg. SAC 08.942 

AUGMENTA  EL TEU SISTEMA IMMUNE AMB LES TÈCNIQUES 
DE LA SAVIESA MIL·LENÀRIA ORIENTAL 

Baixa aquest fullet a: www.altaivida.net 

Reserva ara la teva primera sessió  
de tractament integratiu amb Maxim  
Popovich i tindràs 50% de descompte 
 

Mòbil / Whatsapp: (+34) 622 045 755 (Maxim Popovich) 
Fix:   (+34) 93 510 31 56 
Email: mtcholistica@gmail.com / web: www.altaivida.net 	  

«HERBOLISIUM» Arenys de Munt - Rbla Francesc Macià 17	  

Font:	  https://etselquemenges.cat	  
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1. Automassatge per reforçar l'energia de melsa i ronyons. 
 
 

	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Moxibustió (calor medicinal) 
Experimentarem el moxibustió escalfant els punts Estómac-36 i Budell Gros-11. 
 
3. Qi Kung per la salut (exercicis suaus) 
 
4. Plantes i suplements alimentaris pel reforç del S.Immune 

"Les plantes medicinals actuen activant, en general, tot el sistema immunitari. 
Augmenten les defenses de forma inespecífica."   

(Kuklinski, Claudia. Farmacognosia) 

• Plantes 
All, Astràgal, Calaguala, Calèndula, Ceba, Equinácea, Esquisandra, Genciana, 
Lapacho (Pao d’arc), Malvescos, , Mango, Melisa, Perilla, Pino silvestre, Pino 
marítim, Regalèssia, Romero, Sol de Oro, Te verd, Farigola, Ungla de Gat, Gingebre.  

• Alguns fongs 
Maitake (Grifola frondosa), Reishi (Ganoderma lucidum), Shitake (Lentinus 
edodes), Xampinyó de Sol (Agaricus blazei mirill).   
Tots aquests fongs són potents immunostimulants, estimulen la producció de 
l’interferó (antivirals), anti-tumorals. El Reishi és antial·lèrgic. 

• Suplements alimentaris 
Natures Plus: Vitamina D 1000UI amb Vit.K 100mkg; Ifigen: NAR–l’àcid 
ribonucleic; Terranova: Astràgal, Saüc i All complex; Lamberts: Imuno-
Stregth(concentrat dels fruits del bosc); Suravitasan: Inmu-Max. Zinc  30mg; 
Vitamina C-Ascorbat càlcic 1gr diari; Vit. B6, B9; Vit E, Vit A. 

• Millora els teus hàbits 
Descans integral, anar al llit abans de les 23:00; sopar abans de les 19:30; Fer 
caminades a l’aire lliure; Pren regularment el sol (15-20 min mínim diari).  

2. Amb les dues mans colpejar i 
fregar l'abdomen inferior per 
sota del melic i l'esquena. En 
medicina xinesa aquesta zona 
de l'esquena es considera "La 
mansió dels ronyons". 30-50 
vegades. 
NO permès a embarassades 

1. Pressionar i fer massatges els punts Zhong Wan; Qi Hai; i 
Guan Yuan que corresponen a l'DanTien mig i inferior, que 
segons la Medicina xinesa són els centres de reserva energètica 
d'una persona.	  

3. Amb les puntes 
dels polzes o 
índexs pressionar 
i fer massatges 
dels punts 
ZuSanLi (4 dits de 
la mà per sota de 
la patel·la, 1 dit 
fora de la cresta 
tibial). Colpejar 
aquest punt amb 
els 5 dits reunits. 
Unes 80 vegades. 
ESTIMULAR AMB 
LA MOXIBUSTIÓ 
 

Fer un massatge i colpejar la zona 
d'abdomen inferior unes 80 vegades 
(Dan Tien inferior). A la fi del 
massatge aquesta zona d'abdomen 
ha d’escalfar-se. 
NO permès a embarassades.	  

4. Prémer i fer massatges al punt He Gu (4 iG): Amb polze de 
la mà oposada prémer i fer massatges al punt He Gu, localitzat 
en el mig de la muntanyeta que es forma a l'estrènyer el dit 
polze contra l'índex. Repetir unes 10 vegades a cada mà. 
Aquest massatge és molt indicat en mals de cap frontals i mal 
de dents. NO permès a embarassades! 

5. Amb els puntes dels polzes pessigar i fer 
massatges als punts QuChi – Budell Gross 11 
(Just al plec del colze) amb polzes de cada mà. 
Unes 30 vegades a cada banda.  
ESTIMULAR AMB LA MOXIBUSTIÓ 

 

Propietats de les plantes. 
(Consulta amb el teu professional de referència) 
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