ADRESY INTERNETOWE SKLEPÓW W USA,
które wysyłają do Polski zioła ze schematu leczenia zawartego w książce Stephena Buhnera
„Pokonać boreliozę. Naturalne sposoby zapobiegania i leczenia boreliozy i jej
koinfekcji”:

www.1stchineseherbs.com
W zakładce Lyme Disease są wszystkie zioła ze schematu leczenia wg Buhnera. Tutaj można
kupić w dobrej cenie zioła luzem w 500-gramowych opakowaniach (1 pound) w postaci
pociętej (cut and sift form) lub sproszkowanej (powder) oraz w opakowaniach 100-gramowych
5-krotnie

stężone

koncentraty. Ten

sklep

jest

też sprawdzonym

źródłem

Stefanii.

Płatność kartami kredytowymi Visa, MasterCard czy Discover. Najlepiej zamawiać w jednej
przesyłce nie więcej niż 4 paczki ziół (nie będzie wtedy problemów z odprawą celną). Można
też kupić kapsułki o symbolu „00” i urządzenie do kapsułkowania. Sklep oferuje także zioła
w postaci gotowych kapsułek, które są nieco droższe. Regularnie organizowane są akcje
promocyjne (obniżki bywają nawet do 40%), więc przed dokonaniem zakupów warto
sprawdzać nagłówki na górze strony.
vitanetonline.com
Oferuje zioła i suplementy w postaci gotowych kapsułek lub tabletek w dobrych
cenach, m.in. polecany przez Buhnera Resweratrol, Andrografis w tabletkach (tańszy niż
w kapsułkach), a także Artemizynin. Ze względu na możliwość kłopotów z odprawą celną nie
warto robić jednorazowo dużych zamówień. Płatność kartą kredytową lub za pomocą systemu
PayPal.
www.iherb.com
Jeden

z

najlepiej

zaopatrzonych

sklepów

z

ziołami

i

suplementami.

Można

tu

kupić wszystkie zioła polecane przez Buhnera w kapsułkach, m.in.: Resveratrol firmy Source
Naturals, Andrografis (także w tabletkach) oraz tanio sproszkowane zioła firmy Rain-Tree,
w tym polecany przez Buhnera Koci pazur (Cat’s Claw). Koszty wysyłki przy zamówieniach do
80 $ i wyborze International Airmail, zamiast firmy kurierskiej są symboliczne w porównaniu
z innymi sklepami, a bywają okresy, kiedy są za darmo. Przesyłka dociera po ok. 10 dniach.
Nie warto więc robić większych zakupów jednorazowo, szczególnie, że mogą być problemy
z odprawą celną, kiedy zamówi się więcej niż 5 opakowań jednego preparatu. Przy każdym
zamówieniu na ogół automatycznie dostaje się rabat. Płatność kartą kredytową.

