UDHËZIM PËR PËRDORIM
Pikat bimore –E (E-Drops) janë fryt i punës shumëvjeçare hulumtuese të Dr Enes
Hasanagiq në lëmin e infeksioneve të traktit urogjenital dhe njëri ndër preparatet e
tija më të mira. Ato paraqesin kombinimin e mirë të ekuilibruar, të matur në mënyrë
precize të vajrave eterike dhe etanolit të kualitetit të lartë. Bukur me sukses
ndihmojnë te infeksionet të shkaktuara me esherihia koli (Escherichia coli) dhe me
baktere tjera, siç janë Hlamidia (Chlamydia trachomatis), Mikoplazma (Mycoplasma),
Stafilokoka (Staphlococcus Saprophyticus), Streptokoka B (B-Streptococcus),
Klebsiella, Proteus Mirabilis, Enterokokat (Enterococcus)…
Do t’Ju lirojë nga të gjitha vështirësitë të shkaktuara me këto infeksione në afatin
prej 3 gjer 7 ditë. PIKAT-E janë natyrale, të padëmshme për fëmijë dhe për të rritur,
me efikasitet të madh dhe veprojnë shpejt.
LICESING DOCUMENT ACKNOÇLEDGEMENT, që nga marsi i vitit 2009, e Ministrisë
Kanadeze të Shëndetësisë (Health Canada), nën numrin File numër 142998,
Compani code 23895, nga ana Natural Health Products Directorate (NHPD),
respektivisht Bureau of Product Revieç and Assessment (BPRA), Birosë për
inspektimin dhe vlerësimin e prodhimit të Ministrisë së Shëndetit PRANOHET se
PIKAT-E (E-Drops) kanë kaluar nivelin e parë dhe se janë të SIGURTA PËR
PËRDORIMIN NJERËZOR sipas rregullave shëndetësore të Kanadasë. Me këtë
dokument lejohet vënja e lirë në qarkullim të PIKAVE-E (E-Drops) në treg të
Kanadasë dhe SHBA-së.
Sipas mendimit profesional të KATEDRËS PËR BROMATOLOGJI TË FAKULTETIT
FARMACEUTIK në Beograd, nr. 1471/2 nga 21.06.2010, e në pajtim me Rregulloren
për kushtet në pikëpamje të rregullësisë shëndetësore të gjërave ushqimore dietale,
të cilat mund të vëhen në qarkullim (Fl. Zyrtare e RSFJ 4/85). PIKAT-E, në kuptimin
e nenit 2, radhiten në USHQIMET DIETALE, e sipas nenit 3 , të Rregullores së njëjtë i
takojnë grupit të 13-të në” ushqimet tjera dietale”. Duke pasur parasysh përbërjen
dhe sasinë e komponenteve aktive të PIKAVE-E, sipas mendimit të Katedrës së
Fakultetit. Udhëzimi për përdorimin e Pikave-E Farmaceutik për Bromatologji në
Beograd, i përgjigjen grupit të SUPLEMENTËVE DIETAL.
Prodhuesi:
Natural-E Çaterloo Canada
Natural-E Serbia në bashkëpunim me Natural-E Canada
Barnatorja Bimore dr Hasanagiq në bashkëpunim me Natural-E Canada
Më shumë informacione në Çeb oficiel sajt-in www.eserihija.com
NJËRI PREJ PREPARATEVE MË TË MIRË DHE MË TË KËRKUAR TË DR HASANAGIQ
SHUMË LEHTË MUND TË MERREN TË PËRZIER ME UJË PA PASOJA DHE EFEKTE
PËRCIELLËSE ANËSORE TË PADËSHIRUESHME

VËREJTJE: PIKAT-E DR HASANAGIQ paqetohen në Sarajevë, Kanada dhe Brazil.
Lënda e parë prodhohet në Kanada. Për momentin paqetimi mund të duket paksa
ndryshe sesa në foton tonë, e të gjitha në varësi nga prodhuesi i ambalazhit. Nëse
pikat i bleni nga distributorët tanë të autorizuar bëhuni të bindur që do të fitoni

PIKA-E të vërteta origjinale, të bëra sipas reçetës së dr Enes Hasanagiq.
PIKA-E: Ndihmë ke infeksionet e traktit urogjenital
PËRBËRJA: Vajra bimorë eteregjikë, etanol
RUAJTJA : Në paqetimin origjinal, në vend të errët, në temperaturë dhome
AFATI I PËRDORIMIT: 24 muaj
PAQETIMI: 5O ml
NPN#80023108 Health Canada,2009
Fakulteti Farmaceutik Beograd, Katedra për Bromatologji, nr. 1471/2,2010.
INFO: www.eserihija.com
Udhëzimi për përdorimin e Pikave-E

UDHËZIMI Dr HASANAGIQ PËR PËRDORIMIN E PIKAVE-E
Para përdorimit të tundet. Të pihet 3 herë në ditë, 15 minuta para buke me pak çaj
ose ujë.
Bebet 6 muajshe 3 herë në ditë nga 5-6 pika
Bebet 7 muajshe 3 herë në ditë nga 7-8 pika
Bebet 8 muajshe 3 herë në ditë nga 9-10 pika
Bebet 9 muajshe 3 herë në ditë nga 11-12 pika
Bebet 10 muajshe 3 herë në ditë nga 13-14 pika
Bebet 11 muajshe 3 herë në ditë nga 15-16 pika
Fëmijët prej 1 gjer 6 vjeç 3 herë në ditë nga 20-25 pika
Fëmijët prej 7 gjer 16 vjeç 3 herë në ditë nga 30-35 pika
Të rriturit 3 herë në ditë nga 40 pika.

* PIKAT-E për shkatërrimin e infeksioneve të traktit urogjenital përdoren më së
shkurti 7, e më së gjati 10 ditë.
* 3-5 ditë pas përfundimit të terapisë urinë, respektivisht resit (bris) ( te infeksioni
vagjinal), të dërgohet në kontroll.

VËREJTJE TË RËNDËSISHME
* Ju lutemi që t’i përmbaheni Udhëzimit për përdorim dhe shpresojmë se PIKAT-E dr
Hasanagiq do t’ju ndihmojnë. DO T’U JEMI MIRËNJOHËS NËSE PAS TERAPISË SË
APLIKUAR NA INFORMONI PËR REZULTATET.
* Sipas përvojave tona të deritashme te pacientët te të cilët nuk ka anomali të
veshkave ( siç janë guri, rëra, refluksi…), në më shumë se 90% e rasteve, e
mjaftueshme është vetëm një terapi ( 50ml), e vetëm numri i vogël i njerëzve do të
duhej ta marrë edhe të dytën. Në rast se edhe terapia e dytë nuk ndihmon, pacienti
me siguri ka refluks ose ndonjë tjetër shkaktar, dhe rekomandohet që para së
gjithash të shërojë atë SHKAKTAR të inflamacionit të infeksionit e tek pastaj vetë
infeksionin.
* Mëndeshat( nëna në gji) dhe shtatëzënat, të cilat më heret kanë pasur probleme
me shtatëzani dhe shtatëzënat deri 3 muajshe të shtatëzanisë, gjithnjë duhet të
konsultojnë mjekun e vet para marrjes së çfarëdo preparati, e poashtu edhe të
PIKAVE-E. Meqenëse, në 50 vjetët e kaluara, sa janë PIKAT-E në treg, asnjëherë nuk

kemi pasur kurrfarë efektesh negative. Përkundrazi.
* Patjetër duhet theksuar se në rast të infeksionit të traktit urogjenital rol të
rëndësishëm ka imuniteti i pacientit. Mu për atë rekomandojmë që çdo pacient, sa
më shumë që është e mundur, të mundohet rreth forcimit të imunitetit të vet ( pemë
dhe perime të freskëta, mjaltë dhe prodhime tjera të bletës, vitamina C…), si dhe të
marrë sa më shumë lëngje (çajet, limunada, lëngje, jo të gazuar).
* Preparati ipet pa reçetë mjekësore. Duhet të ruhet së më larg nga fëmijët.
* Të shmanget kontakti i PIKAVE-E me sytë dhe mukozën.
* Te infeksionet bukur të forta, si plotësim PIKAVE-E, mund të rekomandojmë ÇAJIN
UROLOGJIK dr Hasanagiq, e pas të luftuarit të infeksionit, si preventiv
rekomandojmë ÇAJ NGA GRAMI dhe PIKAT-E2 shumë efikase të dr Hasanagiq .
* Te infeksionet vagjinale pranë PIKAVE-E rekomandojmë PLUHURIN-E për
shpëlarje, sipas reçetës së dr Hasanagiq.
Udhëzimi për përdorimin e Pikave-E

EDHE DISA KËSHILLA TË DOBISHME
01 Lani duart së më shpesh me sapun dezinfektues;
02 Mos lejoni që fëmijët ( vlen edhe për të rritur) t’i fusin duart e ndotura në gojë,
ose t’i prekin pjesët intime të trupit;
03 Detajisht lani pemët dhe perimet;
04 Shfrytëzoni mishin nga burime të sigurta, të kontrolluar dhe hapur nga inspektori
i autorizuar ose veterinari;
Nëse s’jeni të sigurt, mishin e piqni dhe e zieni mire;
05 Pini vetëm qumësht të pasterizuar ose mirë të vluarë;
06 Ujin nga pusi, ose burimi rregullisht kontrollojeni, ose gjithnjë e zieni;
07 Te bebja së më shpesh ia ndërroni pelenat dhe ia fshini bythën nga stomaku në
drejtim të shpinës, e kurrsesi të kundërtën;
08 Nëse s’jeni të sigurt në partnerin tuaj, ose nëse partneri ka esherihinë, te
marrëdhëniet seksuale patjetër shfrytëzoni kondomin;
09 Nëse ushtroni seks anal, gjithmonë përdorni kondomin. Bira anale dhe fekalet
janë më së shpeshti shkaktar të infeksioneve urinare të shkaktuara nga Esherihia
koli;
10 Gota e lëngut nga brusnica ( Vaccinium macrocarpon) gjatë ditës pengon
fundrimin e baktereve në traktin urinar;
11 Çaji nga GRAMI ( Graminis rhizoma) pastron gjakun dhe përmirëson punën e
veshkave dhe të traktit urinar;
Vërejtje: këto masa preventive vlejnë, si për infeksione urinare, ashtu edhe për
helmimet e ushqimit të shkaktuar nga Esherihia 0157:H7, ose 0111:B4.
TË GJITHA LIDHUR MË ESHERIHIA KOLI, INFEKSIONET, TERAPINË, PREVENTIVËN
DHE VEPRËN E DR HASANAGIQ DO T’I GJENI NË SAJT-in OFICIEL www.eserihija,com
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