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Hogyan és mire
használjuk
a krémeket
A gyógynövény tartalmú
készítmények gyakorlati
alkalmazása

Mit jelez a bőr?
A bőr legfontosabb feladatai: a légzés,
a tápanyagfelvétel, a salakanyagok leadása, valamint
a külső környezet káros hatásaival szembeni
védelem. Azaz a bőr egyrészt közvetítői szerepet
tölt be, másrészt segít megőrizni a szervezet belső
környezetének egyensúlyát. A külső környezettel való
érintkezés terén nagyon fontos tényező, hogy a bőr
szoros kapcsolatban áll a tüdővel és a vastagbéllel.
A bőr állapota visszatükrözi az egyes szervek
teljesítőképességét, valamint azt, hogy mennyire
megfelelő a tápanyagellátásuk. Ha a tüdő vagy a vastagbél
működésében zavar támad – elégtelen tápanyagellátásuk
következtében –, akkor a bőr különböző tünetekkel jelez:
pl. zsíros vagy száraz bőr, pigmentfoltok, bőrpír, izzadás,
pattanások stb. Ezek a bőrproblémák a test bármely részén
megjelenhetnek, vagy közvetlenül a meggyengült szerv
fölött mutatkoznak.
Szervezetünk bármilyen túlterhelés vagy sérülés esetén
igyekszik reagálni az adott helyzetre. Mindig olyan
folyamatokat indít el, amelyek elsődleges célja az élet
megóvása. Ha a szervezetnek nincsenek tartalék készletei,
akkor felgyorsítja vagy lelassítja a reakcióit, és aktiválja
a második védelmi vonalat (sokkreakciók, működési
folyamatok lelassítása, vérnyomásnövelés, gyulladás,
valamely terület vérrel történő elárasztása, fájdalom, ödéma,
viszketés stb.). Ilyen helyzetekben gyógynövény alapú
krémek, koncentrátumok és további egyedülálló természeti
források alkalmazásával siethetünk szervezetünk segítségére.

Miben rejlik a krémek
egyedülállósága?
A bioinformációs krémek
kivételessége az összetételükben
rejlik. Egyszerre táplálnak, tisztítják
és védik a szervezetet, a bőrt és
a belső környezetet. Más szóval
nélkülözhetetlenek a regeneráció,
a méregtelenítés, az immunitás terén,
azaz segítenek jobbá tenni az élet
minőségét.

A krémek mind a három folyamatot egyszerre
támogatják, így bármikor, bármilyen élethelyzetben
használhatjuk őket, mert képesek vagyunk segíteni
velük a szervezetünket. A bőrön történő alkalmazás
garantálja a krémekben található anyagok hatékony
kihasználását. Ezek az anyagok – a feldolgozás
módjának köszönhetően – megőrzik kiváló
minőségüket.
A gyógynövények macerálása (áztatása, kivonása)
minden krém esetében a Podhájska forrás
vizében történik. Az illóolajok, a tőzegkivonatok
mennyisége és a gyógynövények száma megfelel
a hagyományos kínai orvoslás (hko) tanításainak,
amelyek célja, hogy a szervek működésének
támogatása egyszerre, egy időben történjen,
100%-os hatékonysággal.
A különleges gyógynövények hatásait felerősítik
az esőerdőkből származó enzimek és az
almaecet.

Az 5 bioinformációs ENERGY krém az 5 Pentagram®
koncentrátum kiegészítője, megsokszorozzák
a koncentrátumok hatékonyságát.
A koncentrátumokkal összehasonlítva a krémek
a gyógynövény-összetevőkön, bioinformációkon
és egyéb hatékony anyagokon – mint pl.
liposzómákon, AHA savon és vitaminokon – kívül
a Podhájska forrásból származó, nagy energetikai
potenciálú ásványvizet is tartalmaznak. Ez a víz
értékes nyersanyagok forrása, és a kozmetikának
teljesen új dimenziót kínál.
A pontosabb állapotfelmérés, valamint a megfelelő
készítmény kiválasztása és adagolásának beállítása
céljából javasoljuk a Supertronic készülékkel
(az EAV alapján működő elektroakupunktúrás
készülék) történő vizsgálatot. Ez lehetővé
teszi az egyes szervek energetikai állapotának
tesztelését, valamint a legmegfelelőbb
készítmények kiválasztását, amelyek az adott szerv
vagy szervek célzott regenerációját szolgálják.

A Pentagram® rendszere
A Fém elemhez sorolhatjuk a védelmi funkciókat.
A Víz a tisztulást jelenti, a Fa az anyagcserét és
a méregtelenítést, a Tűz a tápanyagok és az
információk szállítását. És az utolsó elem, a Föld,
mindezt tető alá hozza és irányítja.

» védelem, a hatóanyagok felhasználásának szabályozása
az immunrendszeren belül, a nyirokcsomók
fehérvérsejtjeinek révén;
» nyirokrendszer – a sejtek salakanyagainak elvezetése,
nyirok.

A SZERVEK MŰKÖDÉSE

Máj – epehólyag
» a tápanyag felhasználásában szerepet játszó enzimek
termelése;
» a toxinok eltávolítására szolgáló méregtelenítő sejtek
termelése;
» a szervezet belső környezetének szabályozása.

Tüdő – vastagbél + bőr
» tüdő – az oxigén eljuttatása a vérbe, a felesleges gázok
elvezetése (lélegzés) – léghólyagocskák;
» vastagbél – a hatóanyagok eljuttatása a véráramba,
salakanyagok eltávolítása, elsődleges immunrendszer
működtetése;
» bőr – légzés és tápanyagfelvétel, salakanyagok leadása,
belső környezet védelme.
Szív, erek – vékonybél + vegetatív idegrendszer
» szív, erek – a hatóanyagok szállítása a testben;
» vékonybél – tápanyagfelszívás az egész szervezet
számára (érrendszer);
» vegetatív idegrendszer – az egyes szervekből kiinduló
ingerületek eljuttatása az agyba.
Vese – húgyhólyag + nyirokrendszer
» táplálás (a hatóanyagokkal való gazdálkodás a testben
– a még felhasználható anyagok visszaszívása);
» tisztítás, a felesleges só eltávolítása a vese
szűrőrendszerén keresztül;

Hormonrendszer
(lép – hasnyálmirigy – gyomor – pajzsmirigy)
+ központi idegrendszer
» hormonrendszer (agyalapi mirigy + belső elválasztású
mirigyek) – az információk eljuttatása a célszövetekhez
vagy -szervekhez, lép – irányítja a sejtimmunitást, újra
hasznosítja a vörösvérsejteket;
» hasnyálmirigy – az inzulin határozza meg az anyagcsere
minőségét, a hasnyálmirigy termeli a legfontosabb
emésztőenzimeket;
» gyomor – itt történik a táplálék elsődleges feldolgozása;
» pajzsmirigy – a sejtek és a szervezet anyagcseréje;
» központi idegrendszer – elemzi a szervezet működését,
feldolgozza az idegi ingereket – majd szükség szerint
módosít az agykéreg alatti központok energiáján.

A PENTAGRAM® KRÉMEK
GYAKORLATI ALKALMAZÁSA
AFTA

ALLERGIA

A szervezet reakciója a szájüregben felhalmozódott
salakanyagokra. A bőrre kívülről, az afta fölé vigyünk
föl nagyobb mennyiségben Artrin krémet, amely
megtisztítja a sérült nyálkahártyát, és védőréteget von
köré. A folyamatot félóránként ismételjük, legalább 5-ször
egymás után. A sérült nyálkahártyára csöpögtethetünk
közvetlenül néhány csepp Drags Imunt, vagy tehetünk
rá egy kis Diamant fogkrémet, esetleg csepegtethetünk
a nyelvünkre 4 csepp Drags Imunt, amit 3–5 percig
„görgessünk ide-oda” a szánkban. A folyamatot szükség
szerint naponta 4–5-ször megismételjük, amíg a panasz
el nem múlik. Ha az afta nagyobb területet érint, az Artrin
felvitele előtt kenjük be bőrünket a sérült terület fölött
Cytosanból készített pakolással, hagyjuk 20 percig hatni,
majd lemosása után a fent leírt módon járjunk el.

A szervezet túlzott reakciójáról van szó, amelynek
tünetei lehetnek: bőrpír, ödéma, könnyezés, égető
érzés, szénanátha, rovarcsípés után feldagadt
bőr, allergénekkel való kapcsolatba kerülés után
hólyagosodás stb. Ilyenkor arról van szó, hogy
a belső környezet működését túlságosan megterhelik
a salakanyagok. A túlterhelés az elégtelen májműködés
következménye. A Protektin azonnali, vastagabb
rétegben történő alkalmazása a sérült területen
elsősegélyt jelenthet. A krémet 20 percenként
lemossuk, majd újabb réteget viszünk fel – egészen
addig, amíg a panasz meg nem szűnik. Az allergiás
reakció megszűnését segíthetjük a következő
koktéllal. 1–2 kapszula Cytosant keverjünk el 1 pohár
vízben, és csepegtessünk bele 3–5 csepp Regalent.
Az allergiás tünetek megelőzése céljából javasoljuk
a Pentagram® szappanok (leginkább a Protektin és az
Artrin), a Pentagram® samponok (főleg a Protektin és
a Droserin) és a Pentagram® hajbalzsamok (elsősorban
az Artrin és a Cytovital) használatát, illetve a vegyi
anyagokat tartalmazó mosószerek helyett a Protektin
sampon alkalmazását. Ha az allergia súlyosabb jellegű
vagy a panaszok nem szűnnek, folytassuk a regenerációt
a konkrét tünet szerint.

A
AKNE

Az elégtelen májműködés következtében túl sok
salakanyag rakódik le a bőrben. Ezekből gyulladt gócok
keletkeznek. Ez a salakanyagok vesén keresztül történő
kiválasztásának természetes folyamata. A salakanyagok
semlegesítése céljából rendszeresen használjuk
a Protektin krémet éjszakai krémként, vagy a mélyebb
tisztító hatás céljából hetente 1-szer készítsünk
Protektin maszkot. A gyulladt gócokat naponta többször
kenegessük Artrinnal, és ezzel egy időben naponta
2-szer kenjük be a vesék fölötti területet, illetve szedjük
a Regalent és a Fytomineralt.

» Bőrpír
Enyhébb allergiás tünetről van szó, a bőr mélyebb
rétegei ilyen esetben nem károsodnak. Különböző

vegyi anyagok vagy allergének okozhatják.
Ha a tünetek az elsősegély hatására sem múlnak,
folytassuk a kezelést a Cytosan Fomentum géllel.
Kenjük be vele a sérült területet, hagyjuk 20 percig
hatni, majd mossuk le, és vigyük fel az Artrin krémet,
illetve súlyosabb esetben a Cytovitalt. A krémeket
naponta 3–5-ször vigyük fel a bőrre, a Cytosan
Fomentum gélt naponta 1-szer alkalmazzuk.
A folyamatot a bőr teljes regenerálódásáig
ismételjük.
» A llergiás duzzanatok
Akkor alakulnak ki, ha hosszú időn keresztül
érintkezünk allergénekkel: fűvel, vegyi anyagokkal,
csalánnal, esetleg a nap sugaraival... A duzzanatok
megjelenhetnek a szemen, a nyakon, a végtagokon
vagy egyéb testrészeken. Az elsősegély hatására sem
múló duzzanatokat fürdők segítségével próbáljuk
meg lelohasztani (langyos vízben oldjunk fel
3 kapszula Cytosant). Esetleg készítsünk Cytosanos
pakolást, és azt vigyük fel közvetlenül a duzzanatra,
majd alkalmazzuk a Ruticelitet, súlyosabb
esetekben a Cytovitalt. Szervezetünk működésének
helyreállítását belsőleg is támogathatjuk: vegyünk
be minden este egy héten át 1 Cytosan kapszulát,
naponta 3x2–3 csepp Korolent, valamint naponta
2x5 csepp Fytomineralt – mindezt 3 hétig.
Ezzel párhuzamosan kenegessük a vesék környékét
Artrinnal.

» Rovarcsípés
Ilyenkor méreganyag kerül a sebbe, amit a Protektin
krémmel semlegesíthetünk. Vigyük fel a krémet
közvetlenül a csípésre, illetve 5 cm sugarú körben
a seb köré. Ezzel megakadályozzuk a szervezet
túlzott reakcióját. Ha a bőr a csípés helyén 10 perc
alatt sem nyugszik meg, ismételjük a folyamatot
(10 percenként, ha kell). Az előző réteg krémet mindig
mossuk le. Az újabb kenegetéseknél mindig érdemes
bekenni a legközelebbi nyirokcsomót is (a szív felé
haladva). A csípés után a lehető leghamarabb igyuk
meg a Cytosanból készített italt (1–2 kapszula
tartalmát oldjuk fel egy pohár vízben). Amennyiben
az elsősegély nem jár sikerrel, alkalmazzuk
a Drags Imunt, a Regalent, a Fytomineralt,
mindegyikből 2–3 cseppet, szépen egymás után,
félórás szünetekkel. A csípés helyét folyamatosan
kenegessük Cytovitallal.
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» Könnyezés, égető érzés a bőrön, szénanátha
Rendszerint virágpor, por vagy más allergén okozza.
Ha a tünetek az elsősegély-kezelés után sem
múlnak, kenegesse arcát vagy az égető területet
Protektin krémmel 10 percenként. A régi réteget
mindig mossa le, mielőtt az újat felvinné. A szervezet
regenerálódását esténként megtámogathatjuk
1 kapszula Cytosannal, illetve naponta 3x2–3 csepp
Regalennel, legalább 3 hónapon keresztül. Ezzel egy
időben reggel és este Artrinnal kenegessük a vesék

fölötti területet. Csak a hosszú távú kúra segíthet
megszüntetni ezeket az allergiás reakciókat.
» Hólyagosodás
Vegyi anyagok, növényi illóolajok vagy napsugárzás
hatására alakulhatnak ki hólyagok. Ha a Protektinnel
nem érünk el azonnali sikert, vigyük fel az Artrin
krémet naponta 3–5-ször – egészen addig, amíg a bőr
be nem gyógyul, majd a pigmentfoltok kialakulásának
elkerülésére alkalmazzuk a Cytovitalt. A Cytovital
több hónapos használata képes megszüntetni a már
kialakult pigmentfoltokat is.
» Táplálékallergia
A szervezet meghatározott élelmiszerfajtákkal
szemben jelentkező, túlzott reakciójáról
és érzékenységéről van szó. Rendszerint
gyomorfájdalomban, felfújódásban, gázosodásban,
esetleg a nyirokcsomók megduzzadásában nyilvánul
meg. Először is kenjük be vastagon Protektinnel
a sérült területet, igyunk meg egy pohár vízben
feloldott Cytosant, folyamatosan kenegessük
Protektinnel a sérült területet, naponta 3–5-ször
kenjük be Artrinnal a vese fölötti területeket,
továbbá szedjünk naponta 1–5 csepp Regalent és
napi 2x1/2 kapszula Cytosant 3–5 napig. Ahhoz,
hogy a táplálékallergia tüneteitől megszabaduljunk,
hosszú ideig tartó gyógyító kúrának kell alávetnünk
magunkat.

ARTRÓZIS, ARTRITISZ
Kopással, illetve gyulladással és fájdalommal járó, ízületi
betegségekről van szó. Óriási segítséget nyújtanak
a Pentagram® krémek. Az artrózisos ízületeket naponta
2-szer Artrinnal kenegessük (sokáig), és ezzel egy időben
a vesék fölötti terület kenegetéséről se feledkezzünk
meg. Ha a sérült terület bepirosodik vagy a fájdalom
már elviselhetetlen, kenjük be a területet vastagon
Protektinnel minden 20. percben, és a vesék fölötti
területet akár naponta 5-ször is Artrinnal.

ASZTMA
A salakanyagok megterhelik a tüdő működését. Tünetei:
köhögés, kis tüdőkapacitás. Gyulladásos folyamatok
is kísérhetik.
» A kut tünet
Belsőleg a Regalen (esetleg Korolen – naponta 3x3 csepp
étkezés előtt) és a Fytomineral (napi 3x5 csepp)
használatát javasoljuk. Köhögési roham esetén kenjük be
mind a két tüdő fölötti területet vastagon Ruticelittel,
hagyjuk 10 percig hatni, majd mossuk le, és kenjük
be újra – egészen addig, amíg a roham el nem múlik.
Tüdőgyulladás esetén ugyanígy járunk el, de az Artrinnal,
és naponta 2-szer kenjük be vele a vesék fölötti területet is.
» Krónikus tünet
A Regalent vagy a Korolent alkalmazzuk minimális
adagolásban, illetve a Cytosant (naponta 1 kapszula)

és a Fytomineralt (napi 3x2–5 csepp). A tüdő
területére vigyünk fel Cytosanból készített
pakolást. Ha a köhögés tovább tart, alkalmazzuk
felváltva az Artrint és a Ruticelitet. A roham után
kenjük be a tüdő feletti területet naponta 1-szer
Droserinnel (leginkább reggel). A krónikus asztma
tüneteinek folyamatos megszüntetése és tompítása
céljából nagyon fontos, hogy a készítményeket
hosszú távon alkalmazzuk.

ATÓPIÁS EKCÉMA
A salakanyagokkal megterhelt bőr krónikus
gyulladásáról van szó. A bőr ezeket a salakanyagokat
hosszan és nagymértékben választja ki (bőrön
keresztüli méregtelenítéssel). Ennek következtében
a bőr sérül, repedezik, kiszárad. A problémát mindig
a Cytosan, a Regalen és a Fytomineral hosszú távú
alkalmazásával igyekszünk orvosolni (adagolásuk
mindig egyéni – a probléma súlyosságától
függően). A bőrsejtek megújhodását, valamint a bőr
kitisztulását a következőképpen érhetjük el.
»A
 kut atópiás ekcéma
Javasolt a Biotermalos fürdő (egy kád vízbe
tegyünk 3 evőkanálnyi Biotermalt; naponta
1x20 percre feküdjünk bele, legalább 10 egymást
követő napon – de utána sem kell a kúrát
abbahagynunk), majd alkalmazzuk az Artrint,
az egész testen.

» Régóta fennálló panaszok
A tüneteket a Protektin szappan és a Protektin
krém használatával enyhíthetjük. A krémet alaposan
masszírozzuk bele a sérült területbe. Az érzékeny,
repedezett és vörös területeket kenjük be naponta
többször az Artrin krémmel. A bőrt a Cytovital
használatával tudjuk megóvni a napsugárzástól.

BŐR
» Tápanyaghiányos bőr
Használjuk a Droserint, zuhanyozás után, az egész
testünkön (csecsemőknél pár napos kortól kezdődően
fürdés után, az egész testükre).
» Gyulladásos folyamatok, ráncok, ernyedt bőr
Zuhanyozás után Artrinnal kenjük be az egész
testünket, illetve reggelente a vesék fölötti területet.
» Viszkető, égő, pirosodó bőr, korpa
A problematikus területekre alkalmazzuk a Protektint,
l. még Allergia.
» Érrendszeri károsodás
(apró erek a bőr felszínén)
A sérült területeket naponta 2-szer kenjük be
Ruticelittel. Az erek és a bőr vegetatív idegeinek
táplálása céljából zuhanyozás után kenjük be az egész
testünket Ruticelittel (a szív és a gerinc területét
naponta 2-szer).

»S
 triák, narancsbőr, kis bőrkinövések,
pigmentfoltok, UV sugárzással szembeni védelem
Bőrünket, a sérült területet vagy az egész testünket
Cytovitallal kenegessük, szükség szerint. A bőr
olyannyira összetett szerv, hogy a problémát mindig
beszélje meg természetgyógyászával, terapeutájával.

BŐRSÉRÜLÉS
Bármilyen bőrsérülés esetén azonnal alkalmazzuk az
Artrint, közvetlenül a sebbe. A seb eleinte vérzik, és
kiúsztatja a krémet, ez a test természetes védekezése.
Hagyjuk, hogy a vér kifolyjon, majd töröljük le a területet,
és újra kenjük be Artrinnal. A folyamatot többször
ismételjük meg, szükség szerint a seb méretétől függően
(de legalább 2-szer egy nap), és folytassuk egészen a seb
gyógyulásáig – l. még Sérülések. Súlyosabb sérülés
esetén használjuk a Cytosan Fomentum gélt. – l. Égési
és forrázási sérülések.

B

ÉGÉSI, FORRÁZÁSI SÉRÜLÉSEK

Ilyenkor fontos, hogy gyorsan elővegyük a Ruticelit
krémet. Vastagon kenjük be vele a sérült területet,
hagyjuk hatni, majd mossuk le, és kenjük be újra.
A folyamatot a gyógyulásig folytassuk. Semmi esetre se
engedjünk rá vizet! Ha sérült a bőr, kenjük be a területet
fél óránként vastagon Artrinnal. Súlyosabb sérülés
esetén érdemes a területet naponta 2-szer bekenni
Cytosan Fomentum géllel, hagyjuk 20 percig hatni,
majd kezeljük a sebet Artrinnal vagy Cytovitallal.

F
FEJFÁJÁS

Több oka is lehet, és a fájdalom helye az októl függően
változik.
» Forró, erősen fájó homlok
(pl. vírusfertőzés esetén)
A homlokot félóránként kenegessük Droserinnel,
amíg a fájdalom alább nem hagy.
»S
 zűnni nem akaró, tompa fájdalom a homlokban
(pl. elégtelen mennyiségű folyadék vagy táplálék
fogyasztása esetén, illetve lázas állapotban)
A homlokot és a nyak elülső, valamint hátulsó részét
félóránként kenegessük Artrinnal, ezenkívül naponta
2-szer kenjük be a vese fölötti területet ezzel a krémmel.
» A tarkóban vagy a fej egyik felében jelentkező
fájdalom (pl. migrén)
Protektinnel félóránként kenegessük a nyak elülső
és hátulsó részét a tarkóig (a hajba is), esetleg akár
az egész fejet. A krém újabb használata előtt mindig
zuhanyozzuk le a fejet.
» Fájdalom az egész fejben (az érrendszer
túlterheltsége, az idegek elégtelen táplálása,
menstruáció, múlni nem akaró láz esetén)
Kenjük be óránként az egész fejet, a hajjal borított
részeket és az arcot, valamint a nyakat is beleértve
Ruticelittel, és a vesék fölötti területet 2 óránként

Artrinnal. A régi krémréteget mindig mossuk le,
mielőtt felvinnénk az újat. A fejfájás krémekkel történő
csillapítása elsősegélyt jelent számunkra. Ha szeretnénk
az ismétlődő fejfájásokat teljesen megszüntetni,
elkerülhetetlen egy Supertronic elektroakupunktúrás
(EAV) mérés, amely megmutatja, milyen összefüggés
áll fenn a fejfájás és a belső szervek működése között,
hogy a fájdalom oka megszüntethető legyen.

FELFÚJÓDÁS
Ha a probléma közvetlenül étkezés után jelentkezik,
kenjük be a gyomor és a máj fölötti területet többször
egymás után Protektinnel. Ha a probléma továbbra is
fennáll a bélrendszer területén, kenjük be az egész hasat
többször egymás után Artrinnal, minden 20. percben,
amíg a felfúvódás meg nem szűnik.
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GOMBA A LÁBON
VAGY A TEST MÁS RÉSZÉN

Helyileg a Cytosan Fomentum géllel kezeljük.
Felvisszük a gélt a problematikus területre és annak
2 cm hatósugarú körébe, hagyjuk 20 percig hatni, majd
lemossuk, és bekenjük a területet Protektinnel. A gél
helyett készíthetünk Cytosanos vagy Biotermalos
fürdőt, amiben 20 percig áztatjuk a lábunkat, vagy
pedig Drags Imunt csöpögtetünk az érintett területre,
és hagyjuk hatni egész nap. A terület megmosása után
használjuk a Protektin krémet (pl. körömgomba).

GYERMEKBETEGSÉGEK
(bárányhimlő, kanyaró, rózsahimlő)
Az immunrendszer működését is kikezdő, rendszerint
vírus okozta támadásról van szó. Ilyenkor mindig
használjunk Droserint az egész homlokra, eleinte naponta
legalább 2-szer. Bárányhimlő esetén a már leesett
pörkök helyét minden félórában is bekenhetjük. A vesék
fölötti területet naponta 2-szer kenjük be Artrinnal
(ne alkalmazzuk a Droserinnel egy időben). Vírus okozta
betegségek esetén javasolt a Regalen belső használata
(naponta 2x1–2 csepp, a gyermek korától függően).
Ha az említett betegségek valamelyikében felnőtt
szenved, akkor érdemes az imént említett készítmények
mellett a Drags Imunt (naponta 3x3 csepp étkezés után)
és a Vironalt (napi 3x3 csepp étkezés előtt) is szedni.

HÁNYÁS
3 kapszula Cytosant oldjunk föl egy kádnyi vízben,
fürödjünk meg benne. Majd Artrinnal kenjük be
az egész testet, és Droserinnel a hasat – többször
egymás után, vastagon.

HEGEK ÉS MECHANIKUS
BŐRKÁROSODÁSOK
» Sebészeti beavatkozás után
A friss hegeket Artrinnal kenegessük eleinte
20 percenként, rendszerint 2–5 napig. Ha az eredmény

H

nem kielégítő, folytassuk az Artrin használatát,
de naponta 1-szer 20 percre kenjük be a területet
Cytosan Fomentum géllel is, majd ha azt lemostuk,
vastagon kenjük be a heget Artrinnal. A heget
emellett naponta 2-szer kenjük be Cytovitallal
(legalább 1 hónapon át), hogy a gyulladt terület
megnyugodjon, és ne alakuljanak ki pigmentfoltok.

» Sérülés után
Vigyünk fel a sebre és környékére vastag Artrin réteget,
és hagyjuk 20 percig hatni. Ha a seb vérzik, töröljük
le, és azt követően ismételten kenjük be Artrinnal.
A folyamatot a vérzés elállításáig folytathatjuk.
Ezt követően a sérülést minden 20. percben kenjük
be Artrinnal, illetve kezeljük vele a legközelebbi
nyirokcsomókat is (a térd alatt, a lágyéknál, a könyöknél,
a hónalj és a nyak környékén – mindig a sérüléstől a szív
felé haladva). A heg bezáródását, kisebbedését, sőt
eltűnését elősegítheti a Cytovital (minél hosszabb ideig
alkalmazzuk, annál jobb eredményt érünk el).
» Gyulladás után (pl. akne, atopikus ekcéma)
Ismétlődő salakanyag-lerakódásról, illetve az azt
követő gyulladásról van szó a bőrben. Ez esetben az
Akne és az Atópiás ekcéma címszó alatt leírt folyamatot
kell követni, majd pedig Protektinnel elősegíteni
a sebek, hegek gyógyulását. Minden este, lefekvés
előtt kenjük be arcunkat és nyakunkat Protektinnel, és
a gyulladt területeket naponta 2–3-szer Cytovitallal.

»A
 bőr mélyebb sérülései után
Az elsősegélynyújtást lásd a Száraz, repedezett
bőr, az Égési, forrázási sérülések és az Allergia
szócikkeknél. A hegek további kezelése a bőrsérülés
mértékétől függ. A felületi sérüléseket Cytovitallal
kenegetjük naponta 2-szer, egészen a gyógyulásig.
Ha a seb mélyebb, használjunk naponta 1-szer
Cytosan Fomentum gélből készített pakolást
20 percre, majd mossuk le, és kenjük be a területet
Cytovitallal. A Cytovitalos kenegetést folytatjuk
naponta 2-szer, egészen a gyógyulásig. Jobb
eredményt érhetünk el, ha a Cytovitalt és az Artrint
felváltva használjuk.

HERPESZ, ÖVSÖMÖR
Vírus okozta megbetegedésekről van szó,
amelyek az idegek túlterhelése következtében
alakulnak ki (bármilyen stressz, túlzott
napsugárzás, pszichoszomatikus terhelés, magas
testhőmérséklet stb.). A sérült területre vigyünk
fel Artrin krémet, eleinte 1/4 óránként, és a krémet
a következő alkalmazás előtt mindig mossuk vagy
töröljük le. A seb megszáradása után naponta
1–2-szer használjunk Artrint vagy Droserint.
Ha a seb gennyesedik, először kiszárítjuk a Cytosan
Fomentum géllel – kenjünk belőle közvetlenül
a herpeszre és annak 2 cm-es körzetére. Belsőleg
a Cytosan, a Drags Imun és a Regalen használatát
javasoljuk.

ÍZÜLETI FÁJDALOM ÉS
HÁTFÁJÁS
Olyan akut állapotról van szó, amelynek során
a szervezet igyekszik megbirkózni a salakanyagokkal
és a tápanyaghiánnyal. Ilyen esetben az anyagcserét
irányító két szervet, azaz a vesét és a májat kell
támogatnunk.
» Ízületek
Az égető, kellemetlen fájdalom mindig a salakanyagok
okozta akut terhelést jelzi. A tünet enyhítésében
segítségünkre van a Protektin krém, amelyet
vastagabb rétegben kell felvinni félóránként, egészen
a fájdalom enyhüléséig. A problémát nyugodt
állapotban, tehát akkor, amikor a fájdalom elviselhető,
az Artrin napi 2–3-szor történő alkalmazása segít
megoldani. A krémet addig használjuk, amíg
a fájdalom teljesen el nem múlik. Pirosodással járó
gyulladás vagy dagadás esetén készítsünk Cytosanos
pakolást, amit 20 percre kenjünk fel a sérült területre,
majd mossuk le, és kenjük be a területet vastagon
Artrinnal. Napközben használjuk az Artrint minden
órában az ízületek és a vesék területe fölött is.
» Hát, gerinc
– Blokk a gerincen (idegek blokkja a gerincen,
csigolyaközi porc előesése) – a fájó területet és
a környékét 20 percre bekenjük Cytosanos pakolással,
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majd alaposan belemasszírozzuk az Artrin krémet,
amit még naponta 3–5-ször alkalmazunk, egészen
a fájdalom enyhüléséig. Ezzel párhuzamosan minden
2. órában bekenjük vele a vese fölötti területeket.
– Égő fájdalom a gerinc mentén (a salakanyagok
lerakódásának jele): a fájó területet kenjük be
Protektinnel, majd alkalmazzuk a Ruticelitet
(idegrendszer) vagy az Artrint (gerinckinövések)
a fájdalom enyhüléséig.

ÍZÜLETI KOPÁS,
GYULLADÁS, FÁJDALOM
I. Artrózis, Artritisz

KÖHÖGÉS

A szervezet természetes védekező folyamata,
amelynek célja, hogy a test megszabaduljon
a tüdőben felhalmozódott salakanyagoktól. Ilyenkor
túlterhelt az idegrendszer (csillószőr epithelium
– felköhögés), és eltömődik a levegő tüdőbe vezető
útja. Akut köhögési roham esetén vastag Ruticelit
réteget (3 mm) kell felvinni a mellkas mindkét
oldalára, és hagyni a krémet legalább 10 percig hatni.
Ha a roham nem csillapodik, mossuk le a réteget, és
kenjük be újra. A folyamatot addig ismételjük, amíg
a köhögés alább nem hagy. Ilyen esetben érdemes
a szervezetet működését Cytosanos ital belső
alkalmazásával segíteni (a kapszula tartalmát oldjuk fel
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egy pohár vízben: felnőtteknek 1 kapszula, gyerekeknek
1/2 kapszula javasolt). Amikor a köhögés már
alábbhagyott, mossuk le a maradék Ruticelitet vízzel, és
kenjük be a területet Artrinnal. Az Artrint aztán naponta
2–3-szor alkalmazzuk a mellkas mindkét oldalán,
egészen a panaszok megszűnéséig. Ha a köhögés
kiújulna, térjünk vissza a Ruticelites és Cytosanos
kezeléshez. A gyógymódot belsőleg mindig Regalennel,
Drags Imunnal és Fytominerallal támogassuk.
A betegség akut fázisában mindegyik készítményből
óránként 2–3 cseppet fogyasszunk 3–5 napon át.
A rohamok elmúlása után a készítmények adagolása

a következőképpen alakul: Regalenből naponta
3x3 csepp fél órával étkezés előtt, Drags Imunból
naponta 3x3 csepp fél órával étkezés után – mindkettőt
3 héten keresztül, a Fytomineralból pedig fogyasszunk
napi 2x4 cseppet, legalább egy hónapon át.

KULLANCS
Ha a kullancs benne maradt a bőrünkben, kenjük
be vastagon Artrinnal, majd az ujjunk segítségével,
finom, körkörös mozdulatokkal „szabadítsuk ki” onnan.
Az érintett területet töröljük le, majd kenjük be ismét
Artrinnal, ha kell, többször is.

LÁBÖDÉMA
A végtagok végei egyfajta hulladéktárolóként
működnek a testben. Ha a szervezet már nem képes
megbirkózni a salakanyagokkal, akkor elraktározza
a boka környékén, és úgy elzárja őket egy ödémában,
hogy ne juthassanak vissza a szervezet belsejébe.
Ilyenkor az a legegyszerűbb, ha a salakanyagokat
a bőrön keresztül kényszerítjük távozásra. Erre a célra
a Cytosanos pakolás a legmegfelelőbb segítőtárs.
Egy-két kapszula tartalmát oldjuk fel néhány
csepp vízben, majd nedves ujjakkal könnyedén
masszírozzuk bele a bőrbe, és hagyjuk 20 percig
hatni. Vagy a kapszulák tartalmát oldjuk fel egy
nagyobb edényben, és az elegybe 20 percre áztassuk
be a lábunkat. Szárítás után kenjük be magunkat
Protektinnel – a térd alatti területektől kezdve, egészen
a lábujjakig. Ezzel párhuzamosan kenjük be Artrinnal
a vesék feletti területet, valamint a hátat Ruticelittel,
a hajvonalig. Mindezt legalább 4 napon keresztül vagy
az ödéma felszívódásáig folytassuk.

LÁBSZÁRFEKÉLY
Kialakulásának oka a lábak érrendszerében lerakódott
salakanyagok. Ilyen esetben javasolt a Cytosan, a Drags
Imun, a Regalen (Korolen) és a Fytomineral, esetleg
más étrend-kiegészítők belsőleg történő alkalmazása.
A készítményeket hosszú ideig, minimális adagban
– a terapeuta tanácsai szerint – javasolt használni.
A vesék működését az Artrin krém napi 2-szeri

használatával segíthetjük (a vesék fölötti területen).
Ezzel együtt érdemes a lábakat naponta 1-szer Cytosanos
pakolással bekenni vagy Cytosan kapszulából készített
lábfürdőben áztatni (egy lábra használjunk 2 Cytosan
kapszulát). Mind a pakolást, mind a lábfürdőt hagyjuk
20 percig hatni. Kevésbé súlyos tünetek esetén érdemes
a Cytosanos pakolásba pár csepp Drags Imunt
csepegtetni. A szükséges Cytosan kapszulák számát
a sérült felület mérete határozza meg. A Cytosanos
kezelés után kenjük be a sérült területeket felváltva
Artrinnal vagy Ruticelittel (magát a fekélyes területeket
is). A sérült bőrfelületet nem szabad lefedni!
A Ruticelittel mindemellett vékony rétegben kenjük
be a lábakat minden reggel és este, egészen a lágyékig.
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LYME-KÓR (borreliosis)

Fertőzött kullancs csípése okozza. A Drags Imun,
a Regalen és a Fytomineral belső alkalmazásán túl
nagyon fontos, hogy segítsük a szív és az érrendszer,
valamint az idegrendszer működését (gerincvelő). Ezt
a Ruticelit egész testen történő alkalmazásával érhetjük
el, esténként zuhanyozás után, illetve reggelente a gerinc
és a szív tájékára kenve. Így megelőzhető a visszaesés
is. Idegi fájdalom esetén javasolt a Protektin vastagabb
rétegben történő használata, naponta többször.

MEGERŐLTETETT IZMOK

A megerőltetés után a lehető leggyorsabban
igyekezzünk lezuhanyozni Artrin, Droserin vagy

Drags Imun szappannal, majd kenjük be az érintett
izomcsoportot Artrinnal. A folyamat szükség szerint
megismételhető.

MEGFÁZÁS
A nyelőcső, a gége, a hörgők és az orrgarat területén
levő szövetek károsodása. A szövetek megtelnek
váladékkal, és ez égető fájdalmat okoz. A kezdeti
szakaszban többször egymás után Protektinnel
kenjük be a tüdő feletti területet és a nyakat.
Ha az állapotunk nem javul, 20 percenként kenjük
be Artrinnal a szóban forgó területeket (az egyes
rétegek felvitele között mindig mossuk le az előző
réteget). Az égető érzés lecsengése után naponta
1-szer kenjük be a nyakat Droserinnel, hogy védjük
a hörgőket, és megelőzzük a további bajt. A Vironal,
a Drags Imun vagy a Regalen belső használata
is javasolt.

M
NÁTHA

A váladék az orrmelléküregek sérült szöveteiben jön
létre. Az orrból folyó tiszta váladék arra utal, hogy
a nyak nyirokcsomóiból származó salakanyagok
megterhelik az üregek működését. Artrinnal
kenegessük többször egymás után a szem és az
orrmelléküregek körülötti területet, valamint a nyakat.
Belsőleg Vironal, Drags Imun és Regalen használata
javasolt. Megelőzés céljából Droserint alkalmazzunk
naponta 1-szer.
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NYIROKCSOMÓK

» Duzzanatok
A salakanyagok megterhelik a nyirokrendszer
működését. A duzzanatra kenjünk először
Cytosanos pakolást, hagyjuk 20 percig hatni,
mossuk le, és azt követően kenjük be a területet
vastagon Artrinnal. Az Artrin krém használat
folytassuk, minden 2. órában kenjük be vele
a területet (legalább naponta 3-szor). Az egész
folyamatot addig ismételjük, míg a duzzanat
le nem lohad. Ha az Artrin használata 3 nap múlva
sem segít, alkalmazzuk helyette a Protektint vagy
a Cytovitalt. A belső környezet működését is meg
kell támogatnunk Regalennel és Fytominerallal,
illetve a vesék fölötti területet kenegessük
Artrinnal. Mivel komplex károsodásról van szó,
minden esetben javasolt a duzzanat okának
Supertronic (EAV) készülék segítségével történő
felderítése.
» Gyulladás
Ha szervezetünk működését túlságosan hosszú
időn át nehezítik a lerakódott salakanyagok,
bizony előfordulhat, hogy a nyirokcsomók
begyulladnak. Ilyen esetben először mindig az
Artrint vessük be. Kenjük föl a nyirokcsomóra,
hagyjuk 20 percig hatni, majd mossuk le, és
a folyamatot legalább 3-szor egymás után
ismételjük meg. Ezt követően vigyünk fel

20 percre Cytosanos pakolást a nyirokcsomóra,
majd miután lemostuk, kenjük be a területet újra
Artrinnal (többször egymás után). A szervezet belső
környezetének működését segítsük elő Regalennel,
Drags Imunnal és Fytominerallal (folyamatosan
szedjünk mindegyikből 3–3 cseppet, fél órás
szünetekkel, egymást követően, 2–5 napon át).
Artrinnal naponta 4-szer kenjük be a vesék fölötti
területet.
» Bőrkeményedés
A nyirokrendszer túlterhelése miatt alakul ki,
gyakorlatilag „kifolyik a nyirok és betokozódik”.
Készítsünk Cytosanos pakolást, masszírozzuk
bele a keményedésbe (1–3 kapszulát oldjunk fel
vízben), és hagyjuk 15–20 percig hatni. Ezt követően
masszírozzuk bele a Ruticelitet, használjuk naponta
legalább 2-szer, amíg a keményedés el nem múlik.
Majd vegyük elő az Artrint, amivel naponta legalább
2-szer kenjük be a területet, 2–3 héten át, egészen
a gyógyulásig.
» Sérülés után (pl. trombózis veszély)
vagy hosszan tartó lázas állapot esetén,
ami egyéb tünetekkel nem jár
Naponta 1-szer bekenjük a testet lehetőleg
mindenhol Artrinnal vagy Ruticelittel. Emellett
naponta legalább 2-szer be kell kenni Artrinnal
a vesék fölötti területet.

ORRVÉRZÉS
» A nyirokrendszer és az orrüregek
salakanyagokkal történő túlterhelése
Mindez az érrendszer működésének túlterheléséhez
vezet, ezért elrepednek az erek, és a salakanyagok
a vérrel elkezdenek kifolyni. Fontos, hogy a vér
elfolyjon, éppen ezért ne hajtsuk hátra a fejünket,
hanem épp fordítva, hajtsuk előre! Ne hűtsük ilyenkor az
orrot! Elsősegélyként a vérzés elállítására használjuk az
Artrint, amellyel kenjük be vastagon az egész arcunkat,
és a fül körüli nyirokcsomókat. Ha a vérzés nem áll el,
10 perc múlva töröljük le az első krémréteget, és kenjük
be az arcunkat újból. Finoman masszírozhatjuk is az
orrtő környékét lefelé haladva, illetve a szem alatti
üregek területét. Ha a vérzés többszöri Artrin használat
esetén sem áll el, készítsünk Cytosanos pakolást,
amivel a homlokot és a szem környékét (egészen
a felső ajakig) kell bekenni. Hagyjuk 20 percig hatni,
majd mossuk le, vegyük elő újra az Artrint, és 3-szor
egymás után, 10 perces intervallumokban ismét kenjük
be vele az arcot. A szervezet belső környezetének
működését ilyenkor a Cytosannal, a Regalennel és
a Fytominerallal kell segítenünk: egy Cytosan kapszula
tartalmát keverjük el egy pohár vízben, Regalenből
3 cseppet vegyünk be 20 percenként, 5-ször egymás
után, Fytomineralból fogyasszunk 10–15 cseppet
2 óránként 2-szer egymás után. A készítményeket
ne egyszerre vegyük be! A probléma hosszú távú
kezelést kíván. Arcunkat és nyakunkat (körbe) Artrinnal
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kenegessük, minden este vegyünk be 1 Cytosant,
naponta 3x3 csepp Regalent, és naponta 3x3–5 csepp
Fytomineralt, legalább 3 hónapon át.
»S
 érülés következtében
Az orr ereinek mechanikus károsodásáról van szó.
A problémát egyéb sérülés, károsodás is kísérheti,
ám azokat az orrvérzéstől külön kell kezelni.
Elsősegélyként a vérzés elállítására használjuk az
Artrint, amellyel kenjük be vastagon az egész arcunkat
és a fül körüli nyirokcsomókat. Ha a vérzés nem áll el,
akkor töröljük le (ne mossuk!) az első réteget, és kenjük
be az arcunkat újból.

SÉRÜLÉSEK (vágott, tépett seb,
horzsolás, zúzódás, műtét, törés,
gerincblokk stb.)
Vigyünk fel a sérülésre és környékére vastag Artrin
réteget, és hagyjuk 20 percig hatni. Ha a seb vérzik,
töröljük le, és azt követően ismételten kenjük
be Artrinnal. A folyamatot a vérzés elállításáig
folytathatjuk. Ezt követően a sérülést minden 20. percben
kenjük be Artrinnal, illetve kezeljük vele a legközelebbi
nyirokcsomókat is (a térd alatt, a lágyéknál, a könyöknél,
a hónalj és a nyak környékén – mindig a sérüléstől a szív
felé haladva). Bármilyen sérülésről legyen is szó, az Artrin
olyan hatóanyagokat juttat a szervezetbe, amelyek
megakadályozzák a sokkos állapot kialakulását.

STRIÁK

S

A bőr gyors tágulása okozta bőrcsíkokról van szó.
Megelőzésképpen javasolt Artrin használata az egész
testen. Ott, ahol a bőr leginkább feszül, alkalmazzuk
legalább naponta 2-szer a Cytovitalt.

SUGÁRZÁS OKOZTA
BŐRSÉRÜLÉSEK
ÉS ÚN. MÁJFOLTOK

Súlyosabb probléma esetén készítsünk Cytosanos
pakolást, hagyjuk 20 percig hatni, majd mossuk le,
és kenjük be az érintett területet legalább naponta
3-szor Cytovitallal. Belsőleg Cytosan, esetleg Drags
Imun használata javasolt. A májfoltok az UV sugárzás
hatására alakulnak ki, mert a pigmentek nem oszlanak
szét. Ennek oka, hogy a bőr tele van salakanyagokkal.
Javasoljuk a Protektin szappan használatát az
egész testfelületen, és a májfoltokat Cytovitallal kell
kenegetni. A sötét helyek szépen lassan elmúlnak.

SZÁRAZ, REPEDEZETT BŐR
A túl sok mosakodás, a szappanszármazékok és vegyi
anyagok használata, a túl nagy meleg, vagy épp
fordítva, a nagy hideg kiszáríthatja a bőrt, amely ennek
következtében repedezni kezd. Ilyenkor használjunk
Drags Imun vagy Protektin szappant, majd Protektin
krémet. A bőr ellenálló-képességének erősítése céljából
(ezekkel a hatásokkal szemben), naponta 1–2-szer

TERHESSÉG

S

alkalmazzunk Droserint. A nagyobb hatékonyság végett
érdemes a krém felvitele előtt használni a Cytosan
Fomentum gélt, amit hagyjunk 20 percig hatni az
érintett felületen.

SZEMÖLCS

Vírusfertőzés okozta bőrbetegség, amely azokon
a helyeken jelentkezik, ahol a bőrben túl sok salakanyag
rakódott le. A szemölcsöt Cytosanból és Drags
Imunból kevert pakolás segítségével távolítjuk el
(1 Cytosan kapszula tartalma + 2 csepp Drags Imun
+ hígíthatjuk egy pár csepp vízzel). A pakolást naponta
2-szer kb. 3 cm vastagon rákenjük a szemölcsre és
környékére (a területet nem takarjuk le semmivel).
Húsz perc elteltével vízzel lemossuk, majd bekenjük
Protektinnel. Protektinnel még naponta 3–5-ször
bekenjük a területet. A szemölcsöt ilyenkor már
sebtapasszal beragaszthatjuk, ha pl. a lábunkon,

Zuhanyozás után az egész testet kenjük be Artrinnal,
naponta 2-szer kenjük be vele a vesék fölötti területet,
továbbá naponta 2-szer kenjük be Cytovitallal a has
területét, esetleg Ruticelittel a hát és a tüdő területét.

VÉRALÁFUTÁS

a cipőben van. Nagyobb hatékonyságot érhetünk
el, ha belsőleg alkalmazzuk a Cytosant (naponta
1x1 kapszula) és a Regalent (naponta 3x3 csepp),
legalább a készítmények külső alkalmazásának ideje
alatt, ám a legjobb, ha min. 3 hónapig.

Ha sikerül a zúzódásra közvetlenül a baleset után,
gyorsan felvinni az Artrint, akkor a véraláfutás ki sem
alakul. Ha viszont a véraláfutás már kialakult, akkor
felváltva kenegessük Artrinnal és Ruticelittel – egészen
addig, amíg el nem tűnik. Nagyobb kék folt esetén
a krémek alkalmazása előtt vigyünk fel a sérült területre
Cytosan Fomentum gélt és hagyjuk 20 percig hatni.
Ha a sérülés súlyosabb, használjunk a gél helyett
Cytosanos pakolást, és azt is 20 percig hagyjuk hatni.

SZÉKREKEDÉS

VISSZÉR

»E
 légtelen bélmozgás következtében
Ruticelittel kenegessük a has tájékát, valamint
Artrinnal a vesék területét. Ilyenkor minden esetben
javasolt Cytosan és Regalen szedése.

A vénákban hosszú ideje halmozódó salakanyagok
okozzák, rendszerint a lábakon alakul ki (ám visszér
lehet pl. a nyakon is).

» Májelégtelenség miatt, amikor a salakanyagok
felhalmozódnak a vastagbélben
A has területét felváltva kenegessük Protektinnel és
Artrinnal, illetve Artrinnal a vesék fölötti területet
is kenjük be. Ezzel párhuzamosan szedjünk Regalent
és Fytomineralt.

» Visszérgyulladás
A vénákban gyulladás alakulhat ki, ilyenkor
a problematikus terület még az érintésre is
fájdalommal reagál. Ebben az esetben Artrinnal
kell bekenni vastagon az egész lábat a legközelebbi
nyirokcsomóig, a szív irányában haladva. Húsz perc
elteltével mossuk le a krémet Cytosanos vízzel (egy
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kis tál vízben oldjunk fel 1 Cytosan kapszulát), majd
ismét kenjük be Artrinnal. A folyamatot a fájdalom
megszűnéséig ismételjük (3–5 nap). Majd folytassuk
az Artrin használatát (naponta 3-szor), amíg a gyulladás
el nem múlik. A következő fázisban lábunkat (az egész
lábat) Ruticelittel kenegessük, ezzel párhuzamosan
szedjük a Fytomineralt, a Regalent (Korolent), és
a vesék fölötti területet kenegessük Artrinnal. A kúra
tartson legalább 3 hónapig.
» Nyugalomban levő visszér
Naponta 2-szer kenegessük Ruticelittel, legalább
3 hónapig. A vénák regenerálódását segíthetjük
Cytosanos (3 kapszula tartalmát oldjuk fel
a fürdővízben) vagy Biotermalos (3 evőkanálnyi)
fürdővel – ez hetente 1x20 percig tartson. A fürdő után
kenjük be az egész lábunkat Ruticelittel. A kezelést
belsőleg is mindig támogatnunk kell. Tartsuk
magunkat természetgyógyászunk javaslataihoz
(Regalen, Cytosan, Fytomineral, Korolen). A vénák
regenerálásához elengedhetetlenül fontos ismerni
a kiváltó okot, amire pl. egy Supertronic (EAV)
készülékkel történő méréssel lehet fényt deríteni.

VÍRUSOS MEGBETEGEDÉSEK
Felváltva kenegessük az egész testünket legalább
naponta 2-szer Ruticelittel és Artrinnal. Javasolt
a belső használatú készítmények alkalmazása is – lásd
Gyermekbetegségek.

Regeneráló
Pentagram® krémek
A Pentagram® regeneráció rendszerét
5 bioinformációs Pentagram® krém egészíti
ki, amelyek szintén megfelelnek az 5 elemnek:
Droserin – Fém, Protektin – Fa, Artrin – Víz,
Cytovital – Föld, Ruticelit – Tűz.
A krémek gondosan összeválogatott
kompozíciója 50%-ban tartalmaz
gyógynövénykivonatokat és nagy mennyiségű
tápláló, valamint bőrvédő összetevőket.
Fontos alkotóelemük a harmadkori termálvíz,
a jelentős gyulladáscsökkentő hatású humátok
és az értékes gyantakivonatok (mirha, tömjén,
Croton lechleri), amelyek biztosítják a krémek
maximális regeneráló hatását.

A Pentagram® krémek nemcsak összetételüknek, hanem széleskörű
felhasználhatóságuknak köszönhetően is kivételesnek mondhatók. Könnyedén
beszívódnak a bőr mélyebb rétegeibe, onnan eljutnak a szövetekbe. Így nem
csupán a bőrre gyakorolnak jótékony hatást, hanem az energetikai pályákon
keresztül a mélyebben fekvő szervekre is.

PROTEKTIN KRÉM

RUTICELIT KRÉM

CYTOVITAL KRÉM

DROSERIN KRÉM

ARTRIN KRÉM

Jellemzése:
bioinformációs regeneráló krém
Tartalom: 50 ml

Jellemzése:
bioinformációs regeneráló krém
Tartalom: 50 ml

Jellemzése:
bioinformációs regeneráló krém
Tartalom: 50 ml

Jellemzése:
bioinformációs regeneráló krém
Tartalom: 50 ml

Jellemzése:
bioinformációs regeneráló krém
Tartalom: 50 ml

Alkalmazása: Máj-, epehólyag-,
gyomor-, lép- és hasnyálmirigyproblémák esetén használatos. Erős
fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő,
valamint tisztító hatású, és
serkenti a vérkeringést. Kiválóan
alkalmazható ekcémás, érzékeny,
kiütésekre hajlamos bőr, akne,
herpesz, pikkelysömör, övsömör,
allergiás kiütések, bőrgyulladás,
nehezen gyógyuló sebek kezelésére.
Nyugtatja a viszkető bőrt, elősegíti
a gombásodás megelőzését.
Kiegészítő szerként festékhiányos
bőr (vitiligo) esetén is jótékony
hatású. A benne levő tőzegkivonat
növeli a bőr ellenálló képességét
a különböző sugárhatásokkal,
például napégéssel, túlzott
szoláriumozással vagy a daganatos
betegeknél alkalmazott sugárterápia
káros hatásaival szemben.
Segítséget nyújt ínfájdalomban,
az inak megerőltetésében vagy
sérüléseiben. Javítja a hangszálak
működését.

Alkalmazása: Különböző
érbetegségek, érgyulladás, aranyér,
visszér, trombózis, elégtelen perifériás
vérellátás, hajszálérgyengeség az
arcon vagy a testen, vérömleny,
lábszárfekély, felfekvés, zúzódás,
csonttörés esetén használatos.
Kiegészítő szerként használható a bőr
daganatos megbetegedéseiben,
csillapítja a sugárterápia kellemetlen
következményeit. Enyhíti a napégés
okozta fájdalmat, és gyorsítja a bőr
regenerálódását. Jótékony hatású
továbbá bőr- és ideggyulladás,
duzzanatok, nehezen gyógyuló
sebek és fekélyek, akne, az allergia
egyes fajtái és migrén, valamint lelki
feszültség esetén. Használata javasolt
még elégtelen vérkeringésben,
elnehezült, fáradt lábakra. A növényi
anyagok előnyösen hatnak bizonyos
gombás megbetegedésekre.
A vastagbél, a máj, a vese,
a csontvelő, az anyagcsere és az
immunrendszer energia-háztartására
hat. Használata sportoláshoz is
javasolt.

Alkalmazása: Kiválóan alkalmazható
a bőr sejtjeinek táplálására és
regenerálására. Vírusellenes (herpesz
vírus és cytomegalo vírusok),
fertőtlenítő, gombaellenes és
rákellenes hatású. Fiatalítja a bőrt,
regenerál és méregtelenít. Jótékonyan
hat különböző bőrsérüléseknél (műtéti
hegek gyógyulása, sebek, terhességi
csíkok, horzsolások, narancsbőr,
sugárzások okozta károsodások,
égések, gyulladások és herpesz).
Alkalmazása segíthet melldaganatok,
a hormonrendszer működési
zavarai és változókori tünetek
esetében. Kiegészítő terápiaként
használható festékhiányos bőr
(vitiligo), scleroderma, cukorbetegség
esetén, daganatos betegségekben
szenvedőknél támogatja
a sugárterápia miatt károsodott
szövetek regenerálódását. Segíti
a petefészkek működését, jótékonyan
hat meddőségben, támogatja
a megfelelő pajzsmirigyműködést.
Használhatjuk cisztákra és
bőrviszketésre is.

Alkalmazása: Harmonizálja
az energetikai pályákat nátha,
influenza, torokgyulladás, megfázás,
arcüreggyulladás, homloküreggyulladás, köhögés, szívtájéki
fájdalom, egyes mikrobák és gombák
okozta bőrbetegségek, lábszárfekély
esetén. Előnyös hatású lehet továbbá
a máj, a gyomor, a vékonybél és
a vastagbél gyulladásaiban, az
immunrendszer csökkent működése
esetén, továbbá nehézlégzés, asztma,
tüdő- és hörgőbetegségek, a szaglás
elvesztése és középfülgyulladás
során. Csillapíthatja a nyaki és a háti
gerinc, a váll, valamint a kulcscsont
tájékán fellépő fájdalmat is.

Alkalmazása: Összetevői
segítséget nyújtanak ízületi
gyulladás, izom- és íngyulladás,
reuma, gerincfájdalom, nyaktájéki
izomfájdalom, nyirokrendszeri
problémák, fáradtság, a végtagok
elégtelen vérellátása és további
mozgásszervi problémák esetén.
Előnyös lehet még köszvény, migrén,
derékfájás, fogfájás esetében és
ideiglenes izombénulás után.
Kiválóan alkalmazható utazási
betegség (kinetosis) és felfúvódás,
gyomorfájdalom, hasmenés,
lép- és hasnyálmirigypanaszok,
valamint emésztési problémák
kezelésében. Jótékonyan hat
a törött csontok regenerációjára,
hozzájárul a zúzódások,
izom-, ín- és ideggyulladások
gyógyulásához. Segíthet
továbbá veseelégtelenségben,
húgyhólyaggyulladásban és más
gyulladásos betegségekben,
prosztatabántalmaknál is.
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