Komboecha van Komboefarma
de krachtigste Levensdrank
KOMBOECHA ONTGIFT
Eén van de belangrijkste eigenschappen van KOMBOECHA is zijn
zuiverende werking op ons organisme. Daardoor heeft KOMBOECHA een
preventieve werking bij heel wat chronische problemen. KOMBOECHA
helpt op een natuurlijke wijze afvalstoffen van onze eigen stofwisseling, of
giftstoffen opgenomen met de voeding of ademhaling af te voeren via de
nieren. Dat hebben Dr. Molodejew en Dr. Grigeroijew met hun team
ruimschoots aangetoond, tijdens hun onderzoek naar de afwezigheid van
kanker in het district Perm in de USSR in 1951. Zie KOMBOECHA de
theezwamdrank van W. Frank blz.144 Het is zeer belangrijk dat men in de
loop van de dag voldoende water drinkt, om de afvoer van die
vrijgekomen afvalstoffen mogelijk te maken!
KOMBOECHA EN INFECTIES
Verschillende organische zuren van de KOMBOECHA-drank hebben antibiotische
eigenschappen. Maar wat nog veel interessanter is: de inhoudsstoffen van KOMBOECHA blijken
zeer actief te zijn tegen schimmel, natuurlijk alleen in de goed doorbloede plaatsen ( darmen,
vaginaal…). In ieder geval zal een KOMBOECHA-gebruiker, die na een tijdje gezuiverd is van
afvalstoffen automatisch een beter werkende afweer kunnen opbouwen en zijn algemene
immuniteit tegen chronische infecties verbeteren.
( Zie ook: KOMBOECHA de theezwamdrank van W. Frank blz 120)
KOMBOECHA EN DE SPIJSVERTERING
De miljoenen levende micro-organismen in de KOMBOECHA kunnen samen met het
rechtsdraaiend melkzuur een heilzame invloed uitoefenen op onze darmflora. Aangezien
KOMBOECHA direct ter plaatse kan inwerken ervaren mensen met spijsverteringsproblemen
soms al heel snel verbetering met een KOMBOECHAkuur. Ook bij maagproblemen bleek
KOMBOECHA steeds een goede invloed te hebben.
De naam KOMBOECHA komt van :( Theezwam KOMBOECHA van R. Fashing )
A) Dokter KOMBOE, een Koreaans dokter, die in 414 na Chr. uitgenodigd werd aan het hof van
de Japanse keizer Inkyo, omdat die erg sukkelde met zijn maag. Zijn eigen hofartsen konden
hem niet helpen en toen Dr. Komboe na enkele weken zijn
B) CHA ( = thee in het Japans of Chinees ) klaar had bleek de keizer al snel verlost te zijn van
zijn maagproblemen. De populariteit van de drank steeg meteen enorm en KOMBOECHA werd
de meest gebruikte benaming voor de drank. Veel KOMBOECHA-gebruikers getuigen dat ze
met de drank een veel vlottere vertering hebben van maaltijden die vroeger steeds op hun
maag bleven liggen.
KOMBOECHA EN DE DARMEN
(Eerste officiële melding: Prof. Henneberg 1926: Handbuch der Gärungsbakteriologie)
Organische zuren hebben de eigenschap dat ze de peristaltiek in de dikke darm stimuleren op
een zachte en veilige wijze. De hogere zuren van de KOMBOECHAdrank worden weinig of niet
opgenomen in het bloed en schuiven door tot
in de dikke darm, waar ze eveneens de
darmperistaltiek stimuleren. Let wel! Iemand
die voor het eerst KOMBOECHA drinkt en uit
zichzelf al een vlotte darmperistaltiek heeft,
zal zeker beter met een lagere dosis starten
( 3 x 50 ml per dag ), dit om
diarreetoestanden te vermijden. Na enkele
dagen kan men dan overgaan naar de
gemiddelde dosis ( 3 x 100 ml)

KOMBOECHA EN DE LEVER
Voor het eerst vermeld door Dr. Valentin Köhler: Glucuronsaüre macht Krebspatiënten Mut. uit
Artzliche Praxis 33 (1981) en ook uit Komboecha of Kargasok: F. Balis en R. van Hoof blz. 57
Onze lever maakt dagelijks kleine hoeveelheden glucuronzuur aan. De hoofdeigenschap van dit
glucuronzuur is: het lichaam ontgiften van afvalstoffen. Klinisch-biologen kennen zeer goed de
glucuronaten = de combinatie van glucuronzuur met een afvalstof uit ons lichaam, die in de
urine teruggevonden wordt. KOMBOECHA bevat ditzelfde glucuronzuur.
KOMBOECHAgebruikers bezorgen hun lever de extra hoeveelheid glucuronzuur, waardoor de
Lever haar ontgiftende werking veel beter kan uitvoeren.
Nota: een persoon met teveel afvalstoffen in de lever zal meestal een bruinverkleuring
vertonen rond de ogen , verdraagt heel slecht sterk licht en heeft een afkeer van scherpzure
spijzen ( citroen ). Na een tijd KOMBOECHAgebruik merkt men duidelijk dat die verschijnselen
verdwijnen.
KOMBOECHA EN DE NIEREN
Eerst melding: Dr. Max Bing in Die Medizinische Welt 2(42) blz.1576 – 1577( jaar: 1928) en
Vrij naar: F. Balis en R. van Hoof in Komboecha of Kargasok blz. 106 (uitgave 1991)
Meestal merk je binnen het half uur dat KOMBOECHA de afvoer van overtollig water uit ons
lichaam bevordert, en dat gebeurt anders dan bij koffie – dat eveneens waterafdrijvende
eigenschappen heeft. Koffie veroorzaakt een verdroging van de darminhoud, waardoor de
stoelgang harder wordt. Bij KOMBOECHA daarentegen wordt het meervolume aan urine uit de
weefsels gerecupereerd waardoor de normale stoelgang niet wordt verstoord. Vaak hebben
KOMBOECHAgebruikers ervaren dat oedemen (zwellingen door waterophoping) vrij snel
verminderen onder invloed van een kuur ( 3 x per dag 100 ml).
Door zijn gehalte aan organische zuren kan KOMBOECHA ook bescherming bieden tegen haast
alle chronische urineweginfecties. De zure KOMBOECHA zou ook in staat zijn om alkalisch
niersteengruis terug op te lossen en uit te drijven.
KOMBOECHA EN DE GEWRICHTEN
Eerste officiële melding: Prof. Dr. Rudolf Kobert: Teekwass. Mikrokosmos ( 1917 – ’18)
Vrij naar: Komboecha of Kargasok; Balis en van Hoof ( 1991) blz.105
KOMBOECHA drinken brengt micro-organismen in het lichaam die samen met o.a.
glucuronzuur in staat zijn de schadelijke afzettingen van naaldvormige urinezuurkristallen en
van andere afvalstoffen terug oplosbaar te maken, zodat ze via de nieren het lichaam kunnen
verlaten. De sterkere reuk en de donkere kleur van de urine bij het begin van een
KOMBOECHAkuur zijn daarvan het duidelijke bewijs. Het is natuurlijk van het allergrootste
belang dat mensen met gewrichtsproblemen door urinezuuropstapeling naast hun
KOMBOECHA zeker voldoende (water) drinken om de nieren goed te laten werken. Na enkele
weken voldoende KOMBOECHAgebruik zal men merken dat de gewrichten soepeler worden en
dat meteen ook de pijn achterwege blijft.
KOMBOECHA EN HET BLOED
Officiële melding: ( 1928) Dr. Max Bing: Die Medizinische Welt 2(42) blz.1576 – 1577
Vrij naar: F.Balis en R. van Hoof: Komboecha of Kargasok ( 1991) blz 107
KOMBOECHA is een heel complex natuurproduct, waarbij de synergische ( elkaar
versterkende) werking van zijn componenten ook op de samenstelling van ons bloed een
invloed heeft. Veel bloedproeven hebben de laatste jaren bewezen dat KOMBOECHA invloed
heeft op gehalte aan cholesterol en vetstoffen in het bloed. Daarnaast is KOMBOECHA krachtig
bloedzuiverend door de verbeterde nier- en darmwerking. Alle hoge bloeddruk patiënten
hebben ervaren dat ze met KOMBOECHA hun bloeddruk zagen normaliseren. Hier kunnen we
echter niet sterk genoeg benadrukken dat de voorgeschreven geneesmiddelen steeds verder
doorgenomen moeten worden tot de behandelende dokter zelf andere adviezen geeft!
KOMBOECHA EN DE HUID EN DE SLIJMVLIEZEN
Vrij naar: Komboecha of Kargasok van F.Balis en R. van Hoof blz 108
Slechte stofwisseling, vaak veroorzaakt door darm- en leverproblemen, kan oorzaak zijn van
ongezonde huid. Door de stofwisseling te verbeteren en het evenwicht in de darmen te
herstellen kan KOMBOECHA ook hier verbetering brengen. Oudere mensen beweren dat de

drank verjonging in de hand werkt: de huid wordt strakker, rimpels verminderen en ze voelen
zich opvallend gezonder en vitaler. Onder invloed van een KOMBOECHAkuur vermindert de
kans op huidontstekingen ( jeugdacné) en zal de transpiratie frisser ruiken. Veel vrouwen
hebben ervaren dat ze met een volgehouden KOMBOECHAkuur geen last meer hadden van

chronische vaginale schimmelinfecties.
KOMBOECHA EN ALLERGIE
Vrij naar:Komboecha of Kargasok van F.Balis en R. van Hoof blz. 109.
Allergieproblemen worden vaak in gang gezet na een onbewuste opname van
lichaamsvreemde stoffen o.a. door scheikundig behandeld voedsel ( sproeistoffen),
luchtbezoedeling, detergenten… aangezien KOMBOECHA met zijn glucuronzuur één van de
krachtigste middelen blijkt te zijn om het lichaam te zuiveren, zien we vaak, maar toch niet
altijd, allergiereacties verminderen of zelf verdwijnen.
KOMBOECHA EN GEESTELIJKE PRESTATIES
Vrij naar Komboecha of Kargasok van F. Balis en R. van Hoof blz. 107
De vele zuren en vitaminen uit de KOMBOECHA hebben de eigenschap dat ze doordringen tot
in iedere cel van ons lichaam en daar de omzetting- en verbrandingsprocessen gaan
stimuleren. Het eindresultaat van al die minieme stimulaties in alle celletjes laat zich voelen.
KOMBOECHAgebruikers vertellen steeds dat ze zich fitter, actiever, kortom gezonder voelen.
Arbeiders en medisch personeel getuigen dat ze minder last hebben van werken in
ploegverband ( verschuivende uren, nachtwerk)
Studenten ervaren dat ze intensiever en geconcentreerder kunnen studeren. Het gehalte aan
vitaminen en het feit dat ons lichaam na een tijd kuren met KOMBOECHA verlost geraakt van
zijn overbodige of zelfs schadelijke stoffen, zorgt uiteraard voor een fitter gevoel.
KOMBOECHA EN HET HOOFD
Oorzaken van hoofdpijn zijn soms moeilijk te achterhalen, maar heel vaak komen 2 aspecten
duidelijk naar voor: enerzijds lever- en spijsverteringsproblemen en anderzijds overpannen
zenuwen en stress. Dat KOMBOECHA heel wat kan verbeteren aan lever- en
spijsverteringsproblemen, werd hoger al besproken. Dat KOMBOECHA ons zenuwstelsel sterker
kan maken tegen stresserende omstandigheden hebben we vooral te danken aan zijn rijkdom
aan vitaminen van de B-groep, die enerzijds in de drank aanwezig zijn, maar vooral, die beter
aangemaakt worden door een gezondere darmflora. Als we met KOMBOECHA aan de twee
hoofdoorzaken van hoofdpijn kunnen verhelpen, dan zal het eindresultaat ook wel niet op zich
laten wachten. ( Aangezien KOMBOECHA niets kan verhelpen bij acute problemen, helpt het
natuurlijk niet bij Cluster hoofdpijn of migraine).
KOMBOECHA EN KANKER
Uit: Komboecha of Kargasok van F.Balis en R. van Hoof (1991) blz. 114 en ook
Komboecha de theezwamdrank van G.W.Frank blz. 144 en verder
Tijdens onderzoek naar de verspreiding van kanker in de voormalige Sovjet-Unie, stelde men
vast dat er in de streek rond Perm weinig of geen kanker voorkwam. Nochtans was het
leefmilieu daar zeer ongezond: metaalindustrie en chemische nijverheid in verouderde
fabrieken veroorzaakten zware milieubezoedeling. De enige verklaring die men tenslotte vond
voor de haast onaantastbare vitaliteit en werklust bij die bewoners, bleek nu juist de gewoonte
te zijn om reeds van oudsher hun dagelijkse hoeveelheid KOMBOECHA te drinken.
Citaten uit Artzliche Praxis nr. 24/1981 blz. 887: Dr. Valentin Köhler bereikte met
glucuronzuur, dat een component is van KOMBOECHA, verrassende resultaten bij klinisch
opgegeven kankerpatiënten en stelde daarbij vast: - geen nieuwe metastasen ( = uitzaaiingen
van kanker)
-

gewichtsverlies stopt, soms treedt gewichtstoename op!
toename in de belangstelling voor de buitenwereld
vermindering van de nood aan pijnstillers
verzwakking van de hoestprikkels

Wat volgt komt uit: Theezwam Komboecha van R. Fashing
Van de hierboven geciteerde kennis gebruik makend heeft Dr. Sklenar in Duitsland

KOMBOECHA toegediend aan patiënten met kanker of cystevorming. Hier bleek dat de cyste
meestal binnen de 6 weken en hoogstens na 3 maanden verdwenen was ( dosis ½ liter per
dag). Bij kanker boekte hij alleen resultaten wanneer het en goed doorbloede plaats betrof,
met een dosis tot 1 liter per dag, verspreid over verschillende innamen. Tegenwoordig hebben
levertesten bewezen dat de huidige chemotherapie veel beter wordt verdragen wanneer men
die kan combineren met een goed volgehouden KOMBOECHAkuur ( 1 liter per dag)
KOMBOECHA heeft tot op heden zeker zijn waarde in de behandeling van kankeraandoeningen,
alleen al in dit opzicht, dat geen enkele kankerpatiënt kan bogen op een gezond darmstelsel!
Uit: Theezwam Komboecha van R. Fashing blz. 20
KOMBOECHA is zeker in staat om een verstoord darmstelsel te regenereren en de darmflora te
herstellen. Men weet intussen perfect dat kanker alleen ontstaat bij een zuurtegraad van het
bloed boven PH 7,56 ( = het alkalische gebied). KOMBOECHA als aangenaam aanvaarde
drank, is vlot in staat om de zuurtegraad van het bloed te herstellen tot neutraal of zelfs licht
zuur ( = PH 6,5 tot PH 7).
En zo zijn we al aardig op weg om de toestand van de patiënt te verbeteren. Het is natuurlijk
niet “HET WONDERMIDDEL” maar wel een zeer nuttig natuurlijk hulpmiddel, vanzelfsprekend
te combineren met degelijke therapieën en aangepaste geneesmiddelen.
KOMBOECHA BEWAREN
De drank bewaart men op een koele en donkere plaats: kelder of frigo.
Eventuele bruine neerslag onderaan in de fles kan, na schudden gerust opgedronken worden.
Een slijmerig schijfje kan boven op de drank ontstaan, wanneer de fles geopend werd en
daarna een tijdje is blijven staan. Dit is een nieuwe KOMBOECHAzwam, en meteen het bewijs
dat de drank van KOMBOEFARMA levende micro-organismen bevat. Wie er geen afkeer voor
voelt kan dit mee opdrinken, of anders kan het slijmerig schijfje afgefilterd worden met een
nylonzeefje. Een aangesproken fles wordt eigenlijk best binnen de week uitgedronken
KOMBOECHA DOSERING EN GEBRUIK
Voor volwassenen is de gemiddelde dosis ½ whiskyglas ( = 100 ml = 1/10 liter) 3 x per dag,
best na eten. Kinderen kunnen volstaan met de helft van dit volume. Wie een
KOMBOECHAkuur start begint best voorzichtig ( 3 x per dag 50 ml = ¼ whiskyglas), want
soms kan het stimulerend effect op de darmen bij de start nogal overduidelijk zijn. Hierbij nog
een veel gehoorde vraag: “ Mogen Diabetici (suikerzieken) ook KOMBOECHA drinken?” Het
antwoord is volmondig “JA”, wanneer die KOMBOECHA voldoende zuur is, omdat alleen in een
zure KOMBOECHA alle suikers die gebruikt werden bij het opstarten van de fermentatie,
omgezet zijn tot heilzame zuren. Diabetici worden aangeraden, wanneer ze starten met een
KOMBOECHAkuur, om regelmatig hun bloedsuikerspiegel te bepalen, om hun dosis insuline –
indien nodig – aan te passen. Zure KOMBOECHA kan suikerdalende eigenschappen hebben.
Dr. Arauner 1929 in “Der Japanische Teepilz” blz. 11-12
KOMBOECHA SLOTBESCHOUWING
KOMBOECHA van Komboefarma is een belangrijk natuurproduct, een 100% zuivere en levende
drank zonder verdunning of toevoeging van andere theesoorten, en is voor elke
gezondheidsbewuste gebruiker een waardevolle toevoeging aan zijn dagelijks voedsel.
KOMBOECHA is geen “wondermiddel” maar dagelijks getuigen gebruikers van zijn heilzame
werking. Denk nooit dat het gebruik van KOMBOECHA uw gewone medicatie overbodig maakt!
KOMBOECHA ondersteunt de therapie op een natuurlijke wijze en kan ervoor zorgen dat het
herstel veel sneller verloopt.
GEZONDHEID
Nog vragen? Bel gerust naar KOMBOEFARMA op 051/ 20 20 15

