
Instruktion för Ört Medicin

Kinesiska medicin groups egna produkter, Ört medicin, valda av  företagets ordförande 
Pro. Dr Jinbo Zong. Med trettio års klinisk erfarenhet, har Dr Zong forskat och funnit olika 
typer av örtmediciner. Tack vare moderna tekniker förekommer nya typer av örtmedicin 
och konsumtionsmängden blir både mindre och lättare. Detta är avgörande för att 
örtmedicin skall kunna användas i hela världen. Våra produkter ser ut som te och det 
konsumeras nästan likadant, koka te av flera örter, därför namnger vi våra örtprodukter 
TE.

Våra olika TE-örtmediciner, dvs örtprodukter, har standardiserats, systematiserats och 
underlättats under de senaste åren. De passar olika grupper människor och är brukbara 
vid många olika situationer. Det är lätt att ta med sig oavsett om man är på tjänsteresa 
eller semester med hela familjen då både vuxna och barn kan använda produkterna.
Detta är en diskret metod som gör att människor successivt får en kännedom, accepterar 
och slutligen använder våra produkter.
Olika kinesiska ört-TE har olika förebyggande och behandlings funktioner. För tillfället har 
vi några av dom viktigaste typerna av kinesiskt ört-TE på marknaden, deras respektive 
funktioner är; lugnande, stärkande av kroppen, skönhet, mot förstoppning, bantning, 
klarare ögon, beskyddande av svalget, mot depression, avgiftande, mot förkylningar mm.
De kan dessutom jämna Yin Yang och justera kroppens funktioner.
Det finns en grundlig skillnad mellan ovannämnda ört-TE och vanliga teer, bland annat 
ört- TE mot förkylning. Ört- TE mot förkylning har personligen valts av Ordf. Dr Jinbo Zong 
och är registrerat i Sverige. Det ingår mer än tjugo olika kinesiska naturmedel och det 
tillverkas med moderna metoder. Där är sex påsar per paket och har funktionen av sex 
traditionella kinesiska läkemedel.
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1. Ört-TE mot förkylning       Produkt nr: H-1001

Komponenter: Flos Lonicerae, Herba Menthae, Frucyus Forsythiae, Radix Astragali, 
Semen Armeniacae Amarum, Radix Angelicae Dahuricae, Herba Eupatroli.
Funktion: Ört- TE mot förkylning kan användas alla säsonger, året runt. Det kan höja din 
motståndskraft, lindra förkylnings symptom (feber, huvudvärk, ont i halsen, svullna och 
infekterade tonsiller, hosta, rinnande näsa, kroppsvärk, mm) och förkorta 
sjukdomsperioden. Vid någon grad även förebygga influensa och antivirus och förstärka 
immunförsvaret.
Dosering: 1 påse i uppkokat vatten i 2-3 minuter, blanda och drick, fyll sedan på med 
kokande vatten och drick upprepade gånger. Intag 2 påsar per dag.
Effekt: I förkylningens början får man en tydlig effekt av lindring med en påse ört- TE mot 
förkylning. Förkylningen botas efter att sex påsar (ett paket) har använts. Vid allvarlig 
förkylning kan däremot mer ört- TE behövas.

2. Ört Medicin för alkoholiserad      Produkt nr: H-1002

Valdes noggrant bland olika örter, tillverkas med moderna metoder. Den är ren, naturlig 
och har inga kemiska tillsatser så att den bibehåller sina näringskomponenter.
Funktion: renar från alkohol, behåller din hjärna klar och skyddar din lever.

3. Ört Medicin mot förstoppning      Produkt nr: H-1003

Komponenter: Jue minzi, Sancha, Chenpi, Baihe, Gouji, alla naturliga örter som har 
noggrant utvalts. Den är ren, naturlig och har inga kemiska tillsatser.
Funktion: mjukar upp avföringen, motverkar framtida förstoppning. Har inga biverkningar.

4. Kolesterol sänkande Ört Medicin      Produkt nr: H-1004

Komponent: Lingzhi av mycket hög kvalitet, tillverkas med moderna metoder. Den är ren, 
naturlig och har inga kemiska tillsatser så att den bibehåller sina näringskomponenter.
Funktion: renar blodet, sänker kolesterolet, återställer kroppen, nyttig för både hjärtkärl och 
hjärnan. Används även för att förmildra åldrande och bibehålla skönhet.

5. Slemlösande Dongling Ört-TE      Produkt nr: H-1005

Komponenter: Dongling av hög kvalitet och Gancao, de är noggrant utvalda och framställt 
med moderna metoder. Den innehåller 17 olika aminosyror och 24 olika mineraler.  Den är 
ren, naturlig och har inga kemiska tillsatser så att den bibehåller sina näringskomponenter.
Funktion: rensar luftvägarna, lindrar halsont, hosta med tjockt slem, illamående, dålig 
andedräkt, sår i munnen, tandkötts-svullnad.
Är väldigt nyttigt och passande för rökare, människor som jobbar i förorenade miljö, lärare 
och tjänstemän.

6. Ört-TE för bantning        Produkt nr: H-1006

Komponenter: Heye, Shangye och Jue minmzi, noggrant utvalda och framställt med 
moderna funktioner.  Den är ren, naturlig och har inga kemiska tillsatser så att den 
bibehåller sina näringskomponenter.
Funktion: Bantning
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7. Saint Johns Wort Te        Produkt nr: H-1007

Namnet Saint Johns wort, på svenska Johannesört, kommer ursprungligen från en saga i 
Bibeln. Saint John föddes den 24 juni, samma dag som Johannes örten blommar. 
Blommans blad är gula och vätskan är röd, förr i tiden trodde man att den röda vätskan var 
blod från Saint John när han mördades av Herod Antipas, härskaren av Galileen, på 
önskan av hans styvdotter. 
Funktion: Örten har ett flertal medicinska effekter och användes länge för att underlätta sår 
läkning men används idag främst för att motverka depression.
Det fungerar som stämnings höjande och kan hjälpa dig till ett piggare liv.

8. Ört-TE för blod och hjärtkärl      Produkt nr: H-1008

Ginkgo trädet på kinesiska Yínxìng är ett av världens äldsta träd med gamla medicinska 
anor. Ginkgoer är väldigt populära som bonsaiträd bl a för att de kan överleva i 
miniatyrformat under århundraden. Man kan hitta 
Europas nordligaste allé av Gingko-träd i   
Trelleborg. Yínxìng ört- TE består av dom nya 
bladen från trädet och behandlas med moderna 
metoder. Det är rent och naturligt och innehåller 
inga kemiska tillsatser.
Funktion: sänker kolesterolvärdet, reglerar ditt 
blodtryck och förbättrar din blodcirkulation genom 
både hjärta och hjärna.
Dosering: 1 påse per dag läggs i uppkokat vatten i 
2-3 minuter, blanda och drick, fyll sedan på med 
kokande vatten och drick upprepade gånger.

9. Jin-Maskros Te        Produkt nr: H-1009

Jin-Maskros te består av Jinyin-blommor och maskros. Maskrosen är rik på kalk, järn, olika 
proteiner mm. Enligt “Ben chao gang mu” kan det frigöra giftiga ämnen i mat och kroppen 
och förhindrar varbildning. Det kan nyttjas som både mat och läkemedel.
Jin-Maskros te framställs med moderna metoder, det är rent, naturligt och innehåller inga 
kemiska tillsatser. 
Funktion: skyddar magsäcken, vatten drivande, förbättrar sömn, motverkar för högt 
blodkolesterol värde, högt blodtryck, tinitus, yrsel, sömnlöshet, åldrande och svårigheter 
att urinera. Det kan förebygga och behandla förkylning och luftvägsinfektioner. Det är 
verksamt mot hepatit, inflammationer i kvinnobröst, fläckar i ansiktet, acne. Det befriar 
även giftiga avfall från tarmen och förstärker immunförsvaret.
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