
PRODUKTER MED MASTIKKÅDA från Chios. 

Riktig mastik produceras endast på den södra delen av ön Chios  i Grekland.  

Det kommer från mastiskträdet, utan industriellt ingripande.  

Chios Mastik är rengjord för hand, bit för bit.  

Den är sällsynt och unik, fylld med mirakulösa medicinska egenskaper som gjort Chios 

mastik så mycket eftertraktat i hela världen. 

 

   

 

Så beställer du: 

 

1. Skriv till ifigenia@lifedirection.se: 

A.  Din postadress 

B.  Produkt/er och antal av utvald/a produkt/er.  

 

2. Bekräfta din beställning genom att swisha till 072 388 05 03 

 

Ditt paket skickas dagen efter. 

mailto:ifigenia@lifedirection.se


    Tandkräm i 3 olika smaker: 

75 ml      Pris: 140 kr/styck 

Fluorfri, SLS-fri, Parabenfri, utan konstgjorda sötningsmedel, utan etylalkohol. 

 

1. Ren mastikolja och ekologiskt odlad kamomill, utan fluor.  

Motverkar plackbildning, karies och tandköttsinfektioner.  

  

 2. Ren mastikolja och ekologisk mandarin, utan fluor.  

För känsliga tandkött. Mot tandköttsinflammation. 

 

3. Ren mastikolja och ekologisk spearmint, utan fluor. 

Blekning. För frisk andedräkt, kontroll av tandsten och förebyggande av tandlossning. 

 

Alla tandkrämer är lämpliga för homeopati  

 



3 NATURLIGA  TVÅLAR  MED  MASTIKOLJA 

  100 gram              Pris: 230 kr/styck 

1. Naturlig tvål, tillverkad av olivolja och mastikolja.  

2. Naturlig tvål med mastikolja. Den klassiska.  

3. Naturlig tvål med mastikolja och färsk havsdoft 

 

Egenskaper: 

Ren olivolja och mastikolja, utan kemikalier, rengör effektivt.  

Mild för huden. 

Mastikoljan bevarar fukten och avlägsnar de död cellerna från hudens yta. 

Mastikoljan aktiverar mekanismen som förnyar hudcellerna.  

Mastikolja har en stark antibakteriell och svampdödande effekt. 

För vem? 

Personer som lider av allergier, har torr eller känslig hud, hud med eksem,  

eller för dig vill ha den bästa vården för sin hud.  

100% naturliga ingredienser: olivolja och mastik 

Dermatologiskt testade. 100% allergivänliga och 0% hudirriterande 



SHAMPOO  för  torrt  hår  och  skadat  hårbotten. 

  300 ml                        Pris: 160 kr  

Shampo för torrt och sprött hår med mastikolja och ekologisk olivolja. 

Speciellt utformat för torrt, sprött och färgat hår.  

FÖR VEM? 

För dig som har eller haft svampinfektioner i skaplen, sköldkörtelproblem eller psoriasis.  

EGENSKAPER: 

Mastiskolja skyddar, fuktar och stärker svagt och sprött hår.  

Hjälper huden att tillfriskna.  

Rengör håret och hårbotten ordentligt men med omtanke.  

Håret blir friskt, starkt, silkeslent och mjukt. 

UTAN: SLS, SLES, parabens, konstgjorda färgämnen, propylenglykol, mineralolja och derivat. 

 

 

 



Mastiktuggummi, 100% ren, av stora harts . 

 

30 gram            Pris: 210 kr/styck 

100% rena, naturliga mastik harts / mastiha i små blisterförpackningar.  

Skyddar munnhålan från bakterier och tänderna från karies.  

Ett gott och nyttigt alternativ till vanligt tuggummi som är fyllt av kemikalier. 

                                     ************************************ 

 

Färska mastik harts - gör stor nytta! 

 

  

 

Vad är det bra för? 

 

1. Dödar candidasvampen och pyloribakterien i munnen och magsäcken. 

 

2. Motverkar karies i tänderna och afte-munsår i slemhinnan samt håller tandköttet 

friskt utan infektioner. 



 

3. Motverkar sötsug!! Effektivt att stoppa en bit i munnen och tugga på, när suget 

kommer. 

 

OBS! Blöt hartsen med mycket saliv, när du stoppar den i munnen.                               

Låt den bli varm och tugga varsamt i början. Tar en halv minut. 

Sen är den mjuk och du kan   tugga som du vill. 

 

En burk med lock som sluter bra, 40 g, kostar 320 kr.  Räcker länge. 

 

 

LÄKANDE GRÖT FÖR TARMENS SLEMHINNA OCH 
BALANSERING AV TARMFLORAN med mastik i pulver.  
 

   

 
Tarmens slemhinna behöver för att läka mycket fibrer och näringsämnen.  
 
Tarmens goda bakterieflora behöver för att berikas, fibrer, goda bakteriekulturer, och 
bakteriedödande ämnen för de sjukdomsframkallande bakterierna.  
 
Just därför innehåller denna blandning allt det vår tarm behöver för att bli och förbli 
frisk!  
 
Innehåller:  

Psylliumfröskal, pulver av Grön banan, pulver av Nakenhavreflingor, 
Nakenhavre hela korn, grovt mjöl av Jordmandel, Pro-och prebiotika i pulver, 
Äkta grön stevia i pulver, Ceylonkanel i pulver, Himalaya salt, Carob i pulver, 
Mastixkåda i pulver 



  
OBS! Blandningens smak som gröt eller smoothie är naturligt söt p.g.a stevian, 
bananpulvret och jordmandelmjölet och doftar mastix och carob (ungefär som 
mintchoklad).  
 

Recept 1, Gröt:  
1 dl grötblandning blandas med 3 dl vatten eller kokosvatten eller kokosmjölk.  
Vätskan ska vara rumstempererad!  
Rör om tills allt löst sig. Kommer att tjockna efter en stunds omrörning.  
 
Det går bra att ha bär, skivad banan och en msk tjock kokosmjölk ovanpå samt hampafrön 
och extra Ceylonkanel.  
 

Recept 2, Smoothie: 
I en blender häller man 0,5 dl av blandningen, 2,5 dl kokosmjöl eller kokosvatten och 1,5 dl 
bär, en liten gröngul (inte väl mogen) banan eller en liten avokado. 
  
Kör en stund till slät krämig konsistens. Drick långsamt. 
 
Gröten eller smoothien kan ätas som frukost eller lättare kvällsmål. 
  
1 kilo kostar 740 kr 
 
 

 
Mastk i kapslar 
 

    500 mg/kapsel        60 kapslar        kostar 360 kr 
 

Vad visar forskningen om mastikkådans egenskaper? 

 

#  Crohns sjukdom – Intag av mastik under 4 veckor, förbättrar symtomen och minskar  
testmarkörer för svullnad hos personer med Crohns sjukdom. 



#  Magsäcksinfektion orsakad av bakterien Helicobacter pylori (H. pylori) –  

Forskning visar att mastikintag i 2 veckor eliminerar H. pylori-infektioner. 

 

#   Minskar plackbildning på tänderna, svullnad, rodnad och blödning av tandköttet hos personer 
med tandköttssjukdomar.   

 

#  Andningsbesvär underlättas. 

 
#  Muskelvärk minskar. 

 
#  Bakteriella- och svampinfektioner och speciellt candidaöverväxt elimineras.  

  
#  Förbättrad blodcirkulation. 

 
#  Skär-eller eksemsår läker snabbare på huden. 

 

Så här använder du kapslarna: 

 

En kapsel vid sängdags varje kväll, i 2 månader.  

Man bör ha ätit middag minst 2,5  timmar tidigare och inget annat senare!  

Magsäcken bör alltså vara nästan tom för att mastik ska verka.  

 

OBS!!!  Har man en överväxt av sjukdomsframkallande bakterier och candidasvampen samt 
magkararr av pyloribakterien, behöver man ta två kapslar mastik vid sängdags varje kväll samt 
kombinera det med en kapsel av vild oreganoolja efter frukost och lunch, i 2 månader. 

Kapslar av vild oreganoolja, 120 st,  finns även att köpa. Skriv och be om dem. 

 

NATURLIGTVIS bör denna behandling tas i kombination med lämplig antiinflammatorisk kost 
fattig på enkla kolhydrater, socker, mjölkprodukter, alkohol och gluten.  

 

O B S !!!  Basprotokollet för tarmens läkning, är ett utmärkt sätt att självbehandla läckande 
tarm, magkatarr och diverse matsmältningsbevär och obehag i magen.  

Då ingår en hel del av produkter som du behöver. Tex: Kapslar av vild oregnoolja och mastik, en 
läkande gröt, renande och läkande örtteer, intsruktioner, råd, information, läkande recept, mm.... 

Be om filen med all information! 

 
 


