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(az 5 elem a hagyományos kínai orvostudomány szerint)
Minden élet és minden életjelenség az energia állandó áramlásán alapul. Ezt az energiát a hagyományos
kínai orvoslás (hko – vagy angol rövidítéssel: TCM) qi-nek, azaz ki-nek vagy csi-nek nevezi. A qi folyamatos
mozgásban van, és a legkülönbözőbb formákban megnyilvánulva anyagi (testi), valamint lelki és szellemi
szinten egyaránt kifejezésre jut.
A régi kínaiak szerint a kozmoszban 5 olyan energiafajta létezik, amely befolyásolja a világűr összetételét,
a bolygók energetikai együttműködését, következésképpen hat a Föld működésére is. A hko úgy tartja, hogy
életünk és a természet minden jelensége, megnyilvánulása 5 jellegzetes, egymással folyamatos
kölcsönhatásban álló elem (5 fázis) – a Fa, a Tűz, a Föld, a Fém és a Víz –, valamint 6-féle energia (6 qi) –
a Szél, a Meleg, a Forróság, a Nedvesség, a Szárazság és a Hideg – működéseként írható le. Az 5 elem és
a 6 energia az anyagi világ legkülönbözőbb jelenségeiben tükröződik, és megnyilvánul az ember életében,
szerveinek működésében is. Az ember (mikrokozmosz) a világűr (makrokozmosz) részeként, bizonyos
kombinációban mind az 5 elemet magában hordozza. Ezek befolyásolják lelki egyensúlyát, érzelmi és
egészségi állapotát.
A teljes egész tökéletes harmóniájának és egyensúlyának eléréséhez mindegyikükre szükség van. Az egyik
elem legyengülése a többi elemre is kihat. Ha a rendszer nincs egyensúlyi állapotban, tehát valamelyik elem
túl erős vagy túl gyenge, akkor ez az állapot pontosan meghatározható jelenségekben nyilvánul meg,
amelyeket a hko több ezer éves fejlődése alatt figyeltek meg.
Az Energy kutatói ezt a több évezredes tudást is figyelembe vették a Pentagram® termékcsalád
megalkotásakor. Minden elemhez tartozik egy-egy szervpár, tulajdonság, érzékelés, évszak – valamint az
Energy Pentagram® valamelyik koncentrátuma, illetve komplex gyógynövénykrémje. Ezek az egészséghez
vezető út 5 lépcsőfokát jelentik, segítségükkel hatékonyan befolyásolhatjuk a szervezet méregtelenítő és
regeneráló folyamatait. A készítmények a hko több ezer éves tudására építve, mind a 12 pár alapvető
energiavezetékre, valamint a kormányzó és a befogadó meridiánra, továbbá a meridiánokhoz kapcsolódó
szervekre kifejtik hatásukat.

Öt bioinformációs krém
A Protektin, a Ruticelit, a Cytovital, a Droserin és az Artrin segít Önnek,
hogy jobban érezze magát.
Az egyes szervek regenerálásakor, valamint az adott szerv elégtelen működésével összefüggő
egészségi problémák kezelésekor a Pentagram® infokozmetikai készítményeit érdemes kombinálni
a Pentagram® gyógynövénytartalmú bioinformációs készítményeinek belsőleg történő alkalmazásával.
Protektin – Regalen – Fa:
máj, epehólyag
Ruticelit – Korolen – Tűz:
szív, agy
Cytovital – Gynex – Föld:
gyomor, lép, hasnyálmirigy
Droserin – Vironal – Fém:
tüdő, vastagbél
Artrin – Renol – Víz:
vese, húgyhólyag
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Regeneráció a krémek segítségével
A Pentagram® regeneráció rendszere 5 gyógynövénytartalmú bioinformációs koncentrátumból és 5
gyógynövénytartalmú bioinformációs krémből (infokozmetika) áll.
Az 5 regeneráló krém a hagyományos kínai orvostudomány (hko) 5 eleméhez tartozik. Használatuk számos
előnnyel jár:
–	A krémek széles körben alkalmazhatók, hatásaikkal „lefedik” valamennyi fontos szerv működését, ezáltal
minden általánosan jelentkező egészségi problémát is.
–	Egyszerre több krém is használható a test különböző pontján, azaz segítségükkel egyszerre több panasz is
kezelhető.
– A krémek tetszés szerint kombinálhatók gyógyszerek szedésével vagy étrend-kiegészítők alkalmazásával.
– Nagy előnyük, hogy terhesség, illetve szoptatás alatt is használhatók.
–	Az étrend-kiegészítők valamely összetevőjére (pl. méhviasz) allergiás emberek egészségének
visszanyeréséhez megfelelő alternatívát jelentenek a gyógynövénytartalmú krémek.
Mivel a Pentagram® krémek gyógynövényi hatóanyagait illóolajok egészítik ki, könnyedén bejutnak a bőr
mélyebb rétegeibe és onnan a szövetekbe. A bioinformációs krémek használata tehát nemcsak a bőr
állapotára kedvező hatású, hanem az energetikai pályák közvetítésével a belső szervek működését is
jótékonyan befolyásolja.

Az infokozmetika használatának módja
–
–
–
–
–

akut esetben, megelőzésképpen;
évszakok szerint;
az adott szerv vagy az adott energetikai pálya (meridián) fölött;
a reflexzónákon vagy az akupunktúrás pontokon;
a Pentagram® gyógynövénytartalmú koncentrátumaival végzett regeneráló kúra támogatásaként.
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A gyógynövényes infokozmetika
egyedülállósága
A Pentagram® regeneráló krémei egyedülálló módon 50%-ban tartalmaznak gyógynövénykivonatokat.
A gondosan összeállított kompozíciókat emellett bioinformációk gazdagítják, amelyek felerősítik a növényi
hatóanyagok jótékony hatását. A krémek zsíros hordozóanyaga természetes növényi olajokból készül,
amelyek vitathatatlan előnye a magas tápanyag- és vitamintartalom (ricinus-, lenmag-, szója-, mák- vagy
kendermag-olaj). Hatóanyagaik közé tartoznak továbbá a liposzómák, az AHA savak és a lecitin, amelyek
jelentős mértékben hozzájárulnak a kiváló minőséghez. Elválaszthatatlan alkotórészük a Podhájska forrásból
(Szlovákia) származó termálvíz. Ez a harmadkori, energiadús tengervíz magas nyomáson, 80 °C
hőmérséklettel tör a felszínre, számos ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz. Regenerációs, fertőtlenítő,
tisztító, gyulladásgátló, vérbőséget keltő hatása tartósabb és mélyebb, mint a Holt-tenger vizéé. A krémek
alkotórészei még az erős gyulladásellenes hatású kálium-humát, valamint a ritka, értékes gyantákból vett
kivonatok (mirha, tömjén, sárkánycserje), amelyek biztosítják a krémek maximális regeneráló hatását.
A Pentagram® krémek kizárólag természetes alapanyagokból készülnek, nem tartalmaznak stabilizátorokat
vagy szintetikus illatanyagokat, ezért nem okoznak kellemetlen bőrreakciókat.

Tippek a Pentagram® krémek használatához
–	A bőr mélyebb regenerációjához bármelyik krémből készíthető pakolás pár csepp Fytomineral
hozzáadásával. A pakolást hagyja 15-20 percig hatni, majd langyos vízzel mossa le. Ezt követően
alkalmazza valamelyik krémet.
–	A krémek felhasználhatók emulziós fürdő készítéséhez is (tegyen a kádba 2-3 cm-nyi krémet). Ez a fürdő
a Biotermal fürdősóval együtt még hatékonyabb. A krémek fürdés utáni használatával támogatja a bőr jobb
vérellátását.
–	Általában a krémeket vékony rétegben kenje a bőrfelületre, konkrét panasz esetén azonban vastagabb
réteget vigyen fel.
–	A bioinformációs krémekkel bármilyen más, természetes olaj (pl. nerc-, csarab-, olíva- vagy kendermagolaj)
feljavítható.
–	Aromaterápiás masszázshoz a bioinformációs krémet olyan illóolajjal kombinálja, amely megtalálható
a készítményben (l. az egyes krémek összetételét).
–	A krémek mindennapos nappali és/vagy éjszakai használatra alkalmasak. Óvják a bőrt az UV sugárzástól,
és táplálják.
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A hko szerint a Fa elem a szél energiájával áll kapcsolatban. A zöld szín, a savanyú íz és az égtájak közül
a kelet, az évszakok közül pedig a tavasz tartozik hozzá. Az emberi élet tekintetében a gyermekkor – kb. 15
éves korig, a pubertáskor előtti időszakban – meghatározó eleme (uralkodója). A Fa gyors növekedést,
fejlődést, tervezést jelent, valamint az ezzel kapcsolatos eredetiséget és kreativitást, de negatív értelemben
megnyilvánulhat kapkodásként, haragként, esetleg az eltervezett dolgok befejezésének képtelenségeként.
Az emberi szervek közül a máj és az epehólyag tartozik a Fa elemhez. Ezek a szervek felelnek a táplálékból
nyert energia elosztásáért és felhasználásáért, valamint a salak- és méreganyagok vérből történő
kiválasztásáért. A máj ellenőrzi a szemet és a látást, továbbá az izomtónust, az inakat és a körmöket.
A szervezetben elsősorban a máj felel az egyenletes energiaáramlásért, valamint a vér megfelelő
mennyiségéért és minőségéért.
Májbetegség esetén csökken az életenergia és az életkedv. A máj energetikai zavarai szembetegségben,
könnyezésben, gyulladásban és főleg viszketésben nyilvánulnak meg. Az izmok feszessége, valamint
a körmök töredezése és az elégtelen vérképzés szintén a máj energiahiányára utalnak. Energetikailag
legyengült máj esetén az ember nem képes megkülönböztetni a hasznosat a károstól – legyen szó akár az
anyagi, akár a szellemi szintről. Ez az egészségtelen ételek túlzott fogyasztásához, túl élénk fantáziához,
elérhetetlen célok kergetéséhez, főként pedig a kiegyensúlyozott érzelemvilág elvesztéséhez vezethet. A máj
páros szerve az epehólyag, amelynek az állapotában leginkább megnyilvánul az elnyomott harag és
agresszió. Ezt az energiát az ember gyakran nem engedi felszabadulni, így az epehólyagban „megszilárdulva”
epekő lesz belőle.

A FA FELFRISSÍT ÉS DINAMIZÁL
A Protektint felhasználhatjuk a Fa valamennyi testi, lelki és érzelmi megnyilvánulására.
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A PROTEKTIN SEGÍT A MÉREGTELENÍTÉSBEN
A bioinformációs Protektin krém gyógynövénytartalmát tekintve a Fa elemhez tartozik. A Fa
elsősorban a máj és az epehólyag energetikai pályáját harmonizálja.

Ekcéma, akne és száraz, viszkető bőr
A fő terület, ahol a Protektin gyógyhatásait kiválóan alkalmazhatjuk, a máj és az epehólyag energetikai
egyensúlyzavarából adódó, a bőr felületén jelentkező tünetek. Ilyen például az ekcéma, a száraz arc és a
jellegzetesen pikkelyes felületű, viszkető bőrkiütések. Általánosságban elmondható, hogy ha a test bármely
részén bőrviszketés lép föl, és különösen ha az adott terület a máj és az epehólyag meridiánjainak vonala
mentén van, akkor a hko szerint az úgynevezett „szél a májban” jelenségről van szó, ez pedig minden esetben
a Protektin használatát helyezi előtérbe. A Protektinben található gyógynövények közül a mezei zsurló,
a füstike, a gólyaorrfű és a virginiai varázsmogyoró hat leginkább az ekcémára, hiszen csillapítják a viszketést.
Az aknés bőr gyógyításában a nagy bojtorján, a százszorszép, a közönséges gyujtoványfű és a csarab
kivonata játszik nagy szerepet.
A máj és az epehólyag energetikai egyensúlyzavarának jellegzetes tünete a száraz és hamuszürke arcbőr.
A száraz, pikkelyes bőr olykor csak a máj és az epehólyag reflexzónáinak területén látható. Az egyszer
megjelenő viszkető kiütéssel (pl. a kézujjak között) a Protektin viszonylag egyszerűen elbánik, ha azonban
hosszan tartó problémáról van szó, mint pl. a felnőttkori pikkelysömör vagy akne, akkor a Protektin használatát
mindenképpen érdemes a Regalen belső alkalmazásával kombinálni. A Regalennel való kombináció csak
előnyös lehet, mert ennek segítségével felgyorsítható a bőr gyógyulása.
Akár Regalennel, akár nélküle alkalmazzuk a Protektint – visszacsapási (reverz) reakcióval kell számolnunk. Ez
íratlan szabály, amely alátámasztja, hogy a szennyezett környezet hatására minden embernek kisebb-nagyobb
mértékben megterhelt a mája. A Protektin ugyanis felszínre „húz” mindent, ami rossz, így tehát ha a rendszeres
használata során azt tapasztaljuk, hogy az ekcéma még szárazabb és még jobban viszket, illetve az akne már
olyan méreteket ölt, hogy alig merünk kilépni az emberek közé, ne hagyjuk abba a Protektin alkalmazását,
amíg a tünetek meg nem szűnnek. Ez természetesen mindenkinél eltérő ideig tarthat, lehet 10 vagy 15 nap
(a Regalennel való együttes használatkor), vagy akár több hónap is.
Ezért a Protektin elsősorban a türelmes embereknek segít. Támogatja a salak- és méreganyagok eltávolítását
a szervezetből, és amikor ezek a bőrön keresztül a felszínre jutnak, természetesen ingerlik a hámréteget.
Ezzel a negatív reakcióval mindenkinek számolnia kell, és érdemes a szervezetet előre felkészíteni a várható
terhelésre, pl. Cytosannal vagy valamelyik bioinformációs koncentrátummal. Ha a koncentrátumokkal és
bőséges folyadékbevitellel támogatjuk a belső szervek működését, és megakadályozzuk, hogy például
a vastagbélből további méreganyagok raktározódjanak el a szervezetben, sikeresen megelőzhetjük a
kellemetlen reverz reakció kialakulását.
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Teltségérzés, esetleg ismétlődő böfögés, csuklás esetén a Protektint a máj fölötti területre, azaz a jobb oldali
bordaív alá kell kenni. Kiváló kiegészítő készítmény az epehólyag különböző problémáinak kezelésében,
esetleg epekő-betegségben. A májat és az epehólyagot elsősorban a bajkáli csukóka, a tejoltó galaj és a
füstikefű védi. Ezekben az esetekben kézenfekvő a Regalennel való kombinált használat.

Allergiás kiütések és rovarcsípés
Az allergiaellenes hatású gyógynövényeknek köszönhetően (háromszínű árvácska, kálmos, japánakác és igazi
édesgyökér) a Protektin gátolja az allergének bőrön keresztül történő bejutását a szervezetbe. Az allergiás
eredetű, vörös bőrfoltok kezelésére ugyancsak kiválóan használható. A viszketéssel járó bőrproblémák
azoknak az allergiás reakcióknak a kísérő tünetei, amelyek a testben régóta halmozódó méreganyagok miatt
alakultak ki. Ha pedig mindemellett még a Fém elemhez tartozó szervek is terhelés alatt vannak (pl. az
asztmásoknál), vagyis a tüdő és a vastagbél sem működik megfelelően, akkor a méreganyagok a bőrön
keresztül igyekeznek távozni. Minden viszketéssel és könnyezéssel járó allergiás tünet arra utal, hogy a máj
nem működik tökéletesen, és hogy a szervezetben túl sok a méreganyag (toxin).
A Protektin kitűnő készítmény csaláncsípésre, bármilyen rovarcsípésre, és kiválóan alkalmazható akkor is, ha
a bőrt valamilyen szúrós növény vagy agresszív növényi nedv ingerli.

Szemölcs
A Protektinnel esetleg eltüntethetők a szemölcsök, mivel a készítmény vírusellenes hatású – némely szemölcs
megjelenéséért a humán papillomavírus (HPV) felel –, és vérehulló fecskefű is van benne. Hogy a kezelés
a lehető legsikeresebb legyen, kenje be először a szemölcsöt Drags imunnal, majd ha megszáradt, kenje rá
a Protektint. A teljes gyógyulás legalább 6 hétig tart, mert ezeknek a bőrkinövéseknek rendszerint nagyon
mély gyökereik vannak.

Gomba
A krém gyógynövénytartalma kifejezetten gombaellenes (antimikotikus) hatású. A bevörösödött, gyulladt és
hámló bőr gomba jelenlétére utal, amelynek terjedését a Protektin képes megállítani. Ha a lábak túlzottan
izzadnak (de nem csak azok), akkor érdemes Biotermalos fürdőt venni, majd a lábakat Protektinnel bekenni.
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Sugárzás elleni védelem
A Protektinben található hatóanyagok megvédhetik a bőr mélyebb rétegeit az ultraibolya (UV) sugárzás és az
ionizáló sugárzás káros hatásaitól is. Elsősorban az érzékeny helyekre, a pigment foltokra és az anyajegyekre
(oda, ahol sérült a bőr védelme) kenjük a Protektint. Használatát kombinálhatjuk a Cytovitallal.

PROTEKTIN – A MÁJ ÉS AZ EPEHÓLYAG TÁMOGATÓJA
Energetikai pályák
A Protektin elsősorban a máj, az epehólyag, a gyomor, a lép-hasnyálmirigy és a kormányzó meridiánt, valamint
a jang deréköv energetikai pályáját befolyásolja, illetve harmonizálja.
Reflexzónák
A máj és az epehólyag reflexzónái: a két szemöldök közötti terület, a szem alatti mély körök, a homlok
hajvonala, a halánték, a fül mögötti és fölötti terület, a szemfogak tájéka, a hátgerinc középső része és a nyak
hátsó része.
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Közönséges gyujtoványfű – Kitűnő hatású különböző kiütésekre, gennyes sebekre, aranyérre, furunkulusra.
Kedvezően hat bőrproblémák esetén, regenerálja a sejteket.
Vérehulló fecskefű – Fokozza az epe- és a hasnyálmirigynedv-elválasztást, javítja a májműködést, nyugtat.
Reuma, köszvény, bőrkiütés, szemölcs, ekcéma, allergia és penészgombák esetén szintén hasznos.
Nyúlszapuka (réti nyúlhere) – Kitűnő hatása van nehezen gyógyuló sebekre, lábszárfekélyre, törésre és
fagyásra, felfekvésre, égési sérülésre és a bőr gyulladásaira.
Mezei zsurló – Szilícium (kovasav) tartalmának köszönhetően erős regeneráló hatást fejt ki a szövetekre.
Vérzés, reuma, nehezen gyógyuló sebek, ekcéma és kiütések esetén használják.
Tejoltó galaj – Gyulladásgátló, görcsoldó, vizelethajtó, izzasztó, előnyösen befolyásolja a nyirokrendszer,
valamint a pajzsmirigy és a lép működését. Kedvezően hat a daganatokra, a bőr gyulladásaira és a
fekélyekre.
Háromszínű árvácska – Külsőleg alkalmazva kedvező hatást gyakorol az ekcémára és az allergiás jellegű
kiütésekre.
Fekete nadálytő – Regenerálja a sérült szöveteket. Felgyorsítja a csontok forradását, az izmok, ízületek és a
rándulások esetén fellépő gyulladásokat gyógyítja. Kiváló friss és nehezen gyógyuló sebekre, fekélyekre,
sérülésekre, csonttörésekre és -sérülésekre, segít megszüntetni a váladékozást és a gennyesedést.
Nagy bojtorján – Vizelethajtó, izzasztó, epe- és vesekőoldó, epehajtó, vértisztító. Reuma, köszvény, húgykő,
krónikus ekcéma és az emésztőrendszer gyulladásai esetén ugyancsak alkalmazzák. Jó hatású aknéra és
problémás bőrre.
Virginiai varázsmogyoró – Régi indián gyógyfű. Jótékonyan befolyásolja a vérkeringést, vérzéscsillapító,
gyulladáscsökkentő hatású és erősíti az érfalakat. Ekcémánál megszünteti a viszketést, mérsékli a gyulladást
és összehúzza a bőrt.
Kálmos – Serkentő, szélhajtó, görcsoldó, köptető, hánytató. Külsőleg alkalmazva nyugtató, idegcsillapító,
emellett hatásos szer az élősködők, tetvek és a rüh ellen. Segíti az ekcéma gyógyulását, fokozza a bőr
vérellátását. Reumaellenes hatású, fájdalomcsillapító; izomgörcsnél, fáradtságnál jó szolgálatot tesz.
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Gólyaorrfű (nehézszagú gólyaorr) – Bélhurut, gyomor- és bélvérzés, aranyeres bántalmak,
pajzsmirigytúltengés, férfi és női terméketlenség esetén alkalmazzák. Vérzéscsillapító, sebgyógyító,
összehúzó, vírusellenes hatású.
Füstikefű – Erősíti a májat, epehajtó, görcsoldó, és a bőrbetegségek leghatékonyabb gyógynövényeinek
egyike. Csökkenti a migrénes fájdalmat. A legkiválóbb vértisztító növények közé tartozik, fokozza a bőr
kiválasztását.
Japánakác – A virágaiban található keringésjavító és érfalregeneráló rutin jótékony hatást gyakorol az
allergiára, a magas vérnyomásra, valamint fokozza a hajszálerek szilárdságát. Gyulladásgátló, kitűnő
bőrbetegségekre, jól hat allergiára, herpeszre, aranyérre.
Bajkáli csukóka –Immunmoduláns, nyugtató, hűtő, erősítő (tonizáló), antioxidáns, gyulladáscsökkentő és
allergiaellenes tulajdonságú. Vizelethajtó, hashajtó, lázcsillapító, vérzéscsillapító, összehúzó. Kedvezően hat
a májra, a központi idegrendszerre, csillapítja az allergiát.
Kecskeruta – Csökkenti a vércukorszintet, vizelethajtó, izzasztó hatású, szoptató anyáknak tejszaporító szer.
Hatékonyan alkalmazható húgyúti gyulladásoknál és kiütésekkel, lázzal járó megbetegedésekben. Jótékony
hatású egyes ekcémákra, regenerálja a bőrt.
Százszorszép – Nyálkaoldó, vizelethajtó, izzasztó, vértisztító, vérnyomáscsökkentő. Külsőleg különböző
kiütésekre, ekcémákra, sömör és akne esetén alkalmazzák.
Igazi édesgyökér – Nyákoldó, elősegíti a sűrű hörghurut felszakadozását, köptető, csillapítja a köhögést.
Gyulladáscsökkentő, görcsoldó, vértisztító, nyugtató, fiatalító (a női ivarszervekre). Erős regeneráló, fiatalító
hatást gyakorol a bőrre; jó ekcémára, kiütésekre, reumás fájdalmakra.
Csarab (seprővirág) – Vizelethajtó és vizeletfertőtlenítő, összehúzó, erősítő, nyugtató, vértisztító, izzasztó és
lázcsillapító hatású. Vesekő és -homok, húgyhólyag-gyulladás, prosztatamegnagyobbodás, reuma, ízületi
fájdalom és ödéma esetén ugyancsak hasznos. Jótékonyan hat bőrkiütésekre és aknéra.
Mandzsu arália – Serkenti a központi idegrendszert, javítja az immunrendszer működését, és jótékonyan
hat az egész szervezetre.
Sárkányfa – A Dracaena draco (sárkányfa) gyantája, az indiánok szent növénye. Hatékony
gyulladáscsökkentő, antioxidáns és antibakteriális hatású. Javítja az immunrendszer és a szív működését.
Elősegíti a bőr regenerációját.
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A Protektin növényi olajokat tartalmaz – mint pl. gyermekláncfű-, lenmag-, ricinus-, szója-, napraforgó-, teafaés gyömbérolaj –, továbbá A- és E-vitamin, lecitin, perubalzsam, valamint ásványok és más természetes
anyagok bioinformációi vannak benne.
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A Tűz elemhez tartozik a hko szerint a hő és az izzás energiája. A Tűzre jellemző továbbá a piros szín, a
keserű íz, az égtájak közül a dél, az évszakok tekintetében természetesen a nyár. Az emberi életben a Tűz a
fiatalkor meghatározó eleme (uralkodója) a pubertás éveitől kezdve a családalapításig. A Tűz időszaka az
intenzív lelki fejlődéssel, a kíváncsisággal, az intuícióval és a felhőtlen vidámsággal, a nevetéssel függ össze,
valamint a boldogság külső tényezőktől független átélése jellemzi. Negatív megnyilvánulása a zavarodottság
és a kifejezésképtelenség.
A szervek közül a szív és annak párja, a vékonybél, valamint a szívműködés és a keringés szabályozásáért
felelős szívburok, továbbá a hármas melegítő tartozik a Tűzhöz. A szív a nyelvet és az azzal összefüggő
kifejezőképességet (beszéd) is ellenőrzése alatt tartja. Így a szív energetikájának egyensúlyzavara a lassú –
vagy éppen ellenkezőleg gyors, korlátokat nem ismerő – beszédben nyilvánul meg (forróság a szívben). A
szívproblémák és az elégtelen vérellátás szorosan összefügg az álmatlansággal. Elsősorban a stressz okoz
forróságot a szívben, ami alvászavart idéz elő.
A szív páros szerve a vékonybél, ez képes elvezetni a felesleges forróságot a húgyhólyag felé (l. a kínai
szervórát a 48. oldalon), ahol az fájdalmat, égető érzést vagy baktériumok jelenléte nélküli gyulladást okozhat.
A szív egyszersmind a természetes bölcsesség központja, és szerves kapcsolatban áll az érzésekkel és az
érzelmekkel. Pontosan azon a helyen található, ahová az ember rámutat, amikor önmagára utal. A szív a
szeretet, a szerelem és az egység jelképe; akarattal nem befolyásolható szervünk. Ha valami zavarja vagy
felingerli, azonnal a tudtunkra adja, azt sugallva, hogy inkább a „szívünkre hallgassunk”.

A TŰZ VÉRREL TELÍT ÉS MELEGÍT
A Ruticelitet felhasználhatjuk a Tűz valamennyi testi, lelki és érzelmi megnyilvánulására.
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A RUTICELIT ERŐSÍTI AZ EREKET
A bioinformációs Ruticelit krém gyógynövénytartalmát tekintve a Tűz eleméhez tartozik, amely
elsősorban a szívet, a vékonybelet, a szívburkot és hármas melegítőt ellenőrzi.

Aranyér és a hajszálerek feszessége
A Ruticelit a magas, természetes antioxidáns hatású rutintartalma után kapta a nevét, mivel az jótékonyan hat
a hajszálerek állapotára, rugalmasságára, feszességére. A hajszálerek töredezése a bőr felszínén azonnal
észrevehető. Elsősorban az arcon, az orr környékén vagy az alsó végtagokon jelennek meg, de a test bármely
más részén is láthatóvá válhatnak. A megterhelt erek azonban nem csak töredeznek. Az érfalak kóros
tágulása visszértágulásban, vénás problémákban, például aranyeres csomók jelentkezésében, vérző
aranyérben is megnyilvánulhat. Ezt az egészségi problémát azonnal, már az első jelek észlelésekor kezelni
kell, mert ha elhanyagoljuk, vérzés és érgyulladás is kialakulhat. Az érfalak feszességére főleg a növényi
flavonoidok hatnak, amelyek a hajdina, a japánakác, a páfrányfenyő, a virginai varázsmogyoró, a vadgesztenye
és a somkóró kivonatában találhatók meg.

A szövetek vérellátása és az asztma
A Ruticelit a legmélyebb rétegekben is képes biztosítani a szervezet megfelelő vérellátását, méghozzá a
páfrányfenyőnek, a kerti rutának és a vadgesztenyének köszönhetően. Ezt a tulajdonságát kiválóan
kihasználhatjuk hideg végtagok, izomfáradtság vagy a kimerült láb fájdalmai esetén. Előnyösen hat a feszült,
fáradt izmok miatt elnehezült lábakra. Előnyös a sportolás előtti használata, mert elősegíti az izmok megfelelő
oxigénellátását, valamint az izomfáradtságot és görcsöket okozó salakanyagok elvezetését. Akut asztmás
rohamban vagy hirtelen nyomás- és hőmérséklet-változás esetén elsősorban az asztmás vagy az elégtelen
tüdőműködésű embereknél összehúzódhatnak, sőt el is záródhatnak a gázcseréért felelős kisebb erek és
hajszálerek. A többször, vastag rétegben felkent Ruticelit ilyenkor segítheti a gázcserét. Regenerálja a
károsodott szöveteket.

Égési és forrázási sebek
A hő felhalmozódásával kapcsolatos minden bőr- vagy bőr alatti problémánál (égési és forrázási sebek, a bőr
túlmelegedése napozás közben, a szervezet túlmelegedése és felfekvések) ajánlatos a Ruticelit alkalmazása,
perubalzsam tartalmának köszönhetően ugyanis képes a felesleges hő eltávolítására. Emiatt jó lázcsillapítás
kiegészítésére is. A nehezen gyógyuló sebeket a gyógyulás utolsó fázisában szintén érintheti a hő
felhalmozódása. Általánosságban elmondható, hogy a Ruticelit minden be nem gyógyult sebre használható.
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A Ruticelit – különösen a Korolennel kombinálva – javítja az erek rugalmasságát, gátolja a vérrögök
képződését. Ezért kitűnően alkalmazható visszértágulat kezelésére, valamint a trombózis megelőzésére (pl.
repülőút során). A terhesség utolsó szakaszában a Ruticelit segít megakadályozni a visszértágulatok
kialakulását.

A bőr regenerálása és a ráncok
A Ruticelit magas antioxidáns tartalmának köszönhetően támogatja a hámréteg felső rétegeinek
regenerációját. Napozás után ez a lehető legjobb krém, de hathatós segítséget nyújt a sugárterápián áteső
daganatos betegeknek is. Mindemellett kiváló ránctalanító, és lassítja a bőr öregedését. Napsütötte napokon,
napozás vagy szoláriumozás után kiváltképpen előnyös a használata. A bőr regenerációjához a körömvirág, a
hegyi árnika, az aranyvesszőfű és a mezei zsurló járul hozzá leginkább. A Ruticelit használata minden olyan
esetben előnyös, amikor a sérült bőrfelület vérbőség miatt bepirosodik, majd rendszerint begyullad.

Migrén és érzelmi feszültség, idegek
A kerti rutának, a vadgesztenyének és az orbáncfűnek köszönhetően, valamint mivel támogatja a helyi
vérellátást, így a salak- és méreganyagok elvezetését, a krém hatékony migrén, lelki-érzelmi feszültség, labilitás
és idegesség esetén. A krémet ilyenkor a halántékra, a homlokra és a tarkóra kell kenni, ezzel elősegíthető az
agy megfelelő oxigénellátása. Hosszan tartó lelki probléma esetén a Ruticelitet a Korolennel együtt érdemes
használni. A Ruticelit hozzájárul továbbá az idegek megfelelő táplálásához, ezért eredményesen
alkalmazhatjuk az idegszövetek gyulladásos megbetegedéseiben.

A szív, a lép és a hasnyálmirigy működésének támogatása
A Ruticelit védi a szívet, a lépet és a hasnyálmirigyet. Támogatja megfelelő működésüket, illetve elősegíti a
regenerálódásukat. Használata különösen az említett szervek fölötti területeken ajánlatos. A szív fölé
ritmuszavar, szívbillentyű-probléma esetén vagy infarktus után, a lép területére az immunrendszer és a
vérképzés erősítése céljából, a hasnyálmirigy fölé pedig cukorbetegségben, valamint a zsírok, a cukrok és a
fehérjék megemésztésének támogatására érdemes felkenni.

Daganatellenes hatás
A Ruticelit kiegészítő készítmény lehet a daganatos betegségek gyógyításában, ám alkalmazását mindig meg
kell beszélni egy tapasztalt terapeutával. Támogatja a gyakori vérvétel, a kemoterápia vagy a katéterezés miatt
sérült erek regenerációját. A test középső részén, a fejtől a köldökig terjedő területen képes leginkább kifejteni
hatását.
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RUTICELIT – A KERINGÉS SEGÍTŐJE
Energetikai pályák
A Ruticelit elsősorban a szív, a lép-hasnyálmirigy, a vékonybél, a máj és a vese energetikai pályáját
befolyásolja és harmonizálja.
Reflexzónák
A szív reflexzónái: orr, fejtető, a „nyolcas” fogak területe, a 7. nyakcsigolya, a szív magasságában lévő
gerinccsigolyák.
A vékonybél reflexzónái: homlok, orr alatti terület, „nyolcas” fogak területe, ágyéki gerinc.
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Japánakác – A virágaiban található keringésjavító és érfalregeneráló rutin jótékony hatást gyakorol az
allergiára, a magas vérnyomásra, valamint fokozza a hajszálerek szilárdságát. Gyulladásgátló, kitűnő
bőrbetegségekre, jól hat allergiára, herpeszre, aranyérre.
Fekete ribizli – Támogatja az anyagcserét. Magas vérnyomás, vese- és hólyagbántalmak, reuma, ízületi
panaszok, légzőszervi megbetegedések ellen és izzasztónak is jó.
Aranyvesszőfű (közönséges aranyvessző) – Növeli a vizelet mennyiségét, elősegíti a húgysav kiürülését.
Magas vérnyomás, vese-, hólyag-, epe- és májbántalmak, reumás és ízületi fájdalmak ellen hatásos. Segít a
férfi nemi szervek (prosztata, herék) regenerálásában. Jótékonyan hat az ekcémákra, daganatokra, gennyes
sebekre, valamint a véraláfutásokra, csökkenti a hajszálerek törékenységét.
Vérfű (őszi vérfű) – Hasmenés, gyomor- és bélvérzés, erős havi vérzés ellen jó, valamint antiszeptikus,
antibakteriális, gyulladásgátló, összehúzó és lázcsillapító hatású. Jó vesebántalmakra, vérnyomáscsökkentő.
Külsőleg elősegíti a gennyező sebek, a fekély és az aranyér gyógyulását.
Kerti ruta – Idegerősítő, serkenti és szabályozza a menstruációt, féreghajtó. Külsőleg az árnikához hasonló
hatású, vagyis jó vérömlenyekre, ínhúzódásokra, égési sérülésekre, reumára, duzzanatokra. Kiválóan
alkalmas ideg- és más görcsök kezelésére, feszült izmok és inak ellazítására.
Hajdina (pohánka) – Hasznos cukorbetegeknek, külsőleg pedig ekcéma, a bőr viszketése, a hajszálerek
törékenysége, visszerek és aranyér esetén alkalmazzák.
Páfrányfenyő (Ginkgo biloba) – Ősi kínai fafaj, jótékony hatású agyi, illetve perifériás érbetegségek, visszér,
valamint gyengült hallás, szédülés és fülzúgás esetén. Hasznos még memóriazavarokra, fejfájásra és
szenilitásra, lassítja az öregedést.
Mezei zsurló – Szilícium (kovasav) tartalmának köszönhetően erős regeneráló hatást fejt ki a szövetekre.
Vérzés, nehezen gyógyuló sebek, ekcéma és kiütések esetén használják. Reuma és mészlerakódások ellen
is jó.
Virginiai varázsmogyoró – Régi indián gyógyfű. Jótékonyan befolyásolja a vérkeringést, vérzéscsillapító,
gyulladáscsökkentő hatású és erősíti az érfalakat. Ekcémánál megszünteti a viszketést, mérsékli a gyulladást
és összehúzza a bőrt.
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Árnika – Gyulladásgátló, flavonoid tartalmánál fogva mikroba- és gombaellenes hatású. Krémként
alkalmazva különösen ütések, húzódások, zúzódások, véraláfutások, csonttörések, valamint sebek,
horzsolások és bőrkiütések esetén segít.
Vadgesztenye – Regenerálja az érfalat, erősíti a visszerek falának szilárdságát, rugalmasságát, csökkenti
törékenységüket, megszünteti gyulladásukat és a kis erek körüli vérzéseket. Hasznos lehet aranyér,
lábszárfekély, érgyulladás, migrén, ízületi fájdalom kezelésére, a perifériás vérellátás zavarainál.
Orbáncfű – Nyugtató, gyulladáscsökkentő, depresszióellenes (antidepresszáns) hatású. Alkalmazzák még
neuralgia, farkcsonti fájdalmak, reumás és ízületi fájdalmak, valamint idegsérülések kezelésére is. Magas
vérnyomás, belső és külső vérzések, vesebántalmak ellen is jó. Gyorsítja a sérült szövetek gyógyulását.
Külsőleg elsősorban fagyási és enyhébb égési sebekre, fekélyre, migrénre, vérömlenyre használják.
Fekete nadálytő – Regenerálja a sérült szöveteket. Felgyorsítja a csontok forradását, az izmok, ízületek
gyulladását és a rándulások esetén fellépő gyulladásokat gyógyítja. Kiváló friss és nehezen gyógyuló
sebekre, fekélyekre, sérülésekre, csonttörésekre és -sérülésekre, segít megszüntetni a váladékozást és
a gennyesedést.
Somkóró – Visszértágulat, vénafal-gyulladás, nyirokpangás és poszttraumás tünetek kezelésére
alkalmazzák, gyulladásgátló hatású, valamint növeli a hajszálerek rugalmasságát. Csökkenti a duzzanatokat,
puhítja a bőrt, csillapítja a fájdalmakat, gyógyítja a gennyes sebeket.
Körömvirág – Sebgyógyító, görcsoldó, baktériumellenes, vértisztító. Menstruációs fájdalmak
megszüntetésére is jó. Nőgyógyászati megbetegedésekben, gyulladásokban, hasnyálmirigy- és
májbetegségekben, érgyulladásnál, felfekvésnél, zúzódásnál, daganatoknál, bőrregenerációnál, fáradt
izmoknál alkalmazzák.
Nyúlszapuka (réti nyúlhere) – Erősítő, hatékony vese-, hólyag- és cukorbetegségben. Kitűnő hatása van
nehezen gyógyuló sebekre, lábszárfekélyre, törésre és fagyásra, felfekvésre, enyhébb égési sérülésre és
a bőr gyulladásaira.
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ILLÓOLAJOK ÉS EGYÉB ANYAGOK
A Ruticelit illóolajokat (pl. cickafarkfű-, levendulaolaj), valamint lenmag-, szója-, ricinus-, szezámolajat,
perubalzsamot, valamint egyéb növények, gombák és ásványok bioinformációit is tartalmazza. Az ásványok
közül a következők rezgéseit hordozza: fluorit, antimon, malachit, purpurit, galenit, adamin, kobaltokalcit,
kalkopirit és disztén.
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A hko szerint a Föld elemhez a nedvesség energiája társul. A Földet a sárga szín, az édes íz és a középpont
jellemzi. Egy év alatt a Föld időszaka egymás után többször is eljön, méghozzá januárban, áprilisban, júliusban
és októberben – de a legerősebb a hatása a nyárutó idején. Az emberi életet tekintve a Föld az érettség
időszakához kötődik, ami a hölgyeknél a szülés után kezdődik és a változás kora előtt ér véget. A Föld
időszaka a legtöbb embernél a családalapítás és a karrierépítés idejére esik. Hozzá kötődik egyfelől az
önmegvalósítás, a stabilitás, a nyugalom, a biztonság és az empátia, másfelől viszont negatív értelemben a
bizalmatlanság, a határozatlanság és a lustaság is.
A Föld elemhez a következő szervek tartoznak: lép, hasnyálmirigy és gyomor. A lép és a hasnyálmirigy a hko
szerint egy energetikai körbe tartozik, és a gyomorral együtt az a feladatuk, hogy a táplálékból energiát
vegyenek fel és alakítsanak át. A lép felel a testnedvek (folyadékok) elosztásáért, az izmok és a szövetek
megfelelő táplálásáért, valamint bizonyos véralkotók termeléséért. Az édességek iránt érzett leküzdhetetlen
vágy, a narancsbőr, a nyálcsorgás, a hideg kéz és a sápadt arc rendszerint lépproblémára utal. A lép és a
hasnyálmirigy pályájának krónikus meggyengülése vérproblémákhoz, érzelmi labilitáshoz, végül teljes
kimerüléshez vezet. A megfelelően működő lép ezzel szemben idősebb korban is lelki-érzelmi frissességet,
stabilitást és egyensúlyt biztosít.
Az emberi szervek közül a gyomornak van a legerősebb védelmi energiája, ez egyfajta pajzsként működik.
Kínában úgy tartják, hogy ha a Földhöz tartozó szervek egészségesek, akkor bármilyen betegségből
kigyógyulhatunk, mert ezeknek a szerveknek a harmonikus működése a legjobb feltételeket teremti meg a
szervezet megfelelő védekezőképességének kialakításához. A gyomor energetikai vagy testi szintű gyengülése
nem azonnal mutatkozik meg. Tünetei között nemcsak a gyomortáji fájdalmat, de a kellemetlen szájszagot,
állandó böfögést, székrekedést és a szüntelen szomjúságot is meg kell említeni.
A gyomrot gyakran érik lelki megterhelések, amelyekkel tudatosan nem kívánunk foglalkozni, nem akarjuk
elfogadni őket, sőt a megoldás sem érdekel minket. A gyomor ezért anyagi, testi szinten igyekszik megoldani a
„megemésztetlen” érzelmi problémákat – azzal, hogy rendkívül erős, maró hatású sósavat termel. Minél több a
feldolgozatlan probléma, annál több sav keletkezik, a gyomor egyre savasabbá válik, és ez egészségi
problémákhoz (pl. fekélybetegséghez) vezet.

A FÖLD MEGTART ÉS TÁPLÁL
A Cytovitalt felhasználhatjuk a Föld valamennyi testi, lelki és érzelmi megnyilvánulására.
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A CYTOVITAL FIATALÍT
A kímélő, bioinformációs Cytovital krém gyógynövénytartalmát tekintve a Föld elemhez tartozik.
A Föld a nedvességet, a védelmet és a táplálást jelképezi, és elsősorban a gyomor, a lép és a hasnyálmirigy energetikai pályáját harmonizálja.

A sejtek fiatalítása és regenerálása, UV sugárzással szembeni
védelem
Valószínű, hogy a Cytovital azért olyan népszerű, mert jelentős mértékben regenerálja és láthatóan fiatalítja
a bőrsejteket. Megfelelő nedvességtartalmat ad, illetve védi a sejteket a kedvezőtlen hatásoktól. Ideális nappali
és éjszakai krém is egyben: hatékony a ráncosodással szemben, mert véd az UV sugaraktól és a szabad
gyököktől, ráadásul megfelelő mértékben hidratál. Ezek a tulajdonságok a Cytovital összetételének
köszönhetők. Vitaminok és illóolajok mellett borostyánkősavat tartalmaz, amelyet az emberiség évezredek óta
nagyra értékel fiatalító hatása miatt. Ezenkívül gombakivonatok is vannak benne, amelyek védik a sejteket
a különböző sugárzásoktól (ezért érdemes Cytovitalt használni a napsütéses napokon, illetve szoláriumozás
után), valamint vanília-, orvosi levendula- és közönséges gyujtoványfű-kivonat, amelyek tovább erősítik
a Cytovital regeneráló képességét. Ezzel a krémmel halványíthatók a pigmentfoltok, az úgynevezett májfoltok,
amelyek többnyire a kézen vagy az arcon jelennek meg. A Cytovital ösztönzi a pigmentek optimális eloszlását,
antioxidáns hatása a bőr mélyebb rétegeiben is érvényesül.
Kiválóan hat az intenzív regeneráló bőrpakolás is. Először tisztítsa meg a bőrét Protektin és víz elegyével, majd
vastag rétegben kenje fel a Cytovitalt, és ha lehet, keverjen hozzá néhány csepp Fytomineralt. A regeneráló
pakolást hagyja legalább 15-20 percig hatni, majd langyos vízzel mossa le, végül vékonyan kenje be a bőrét
Cytovitallal. Nézzen a tükörbe, meg fog lepődni, mert a különbség első pillantásra is szembetűnő.

Hegek és narancsbőr
A Cytovital mindenféle bőrkinövésre és hegre jótékony hatású. A heges szövet gyógyulását elsősorban
a salamonpecsét és az orvosi levendula kivonata segíti elő. A Cytovital alkalmazásakor kisimul a bőr, és
mélyebb rétegei is regenerálódnak. Ez utóbbi hatása okán kiválóan alkalmazható narancsbőr (cellulitisz) ellen
is, ami nem más, mint a bőr alatti zsírszövetekben lévő, zsírban oldódó anyagok (nehéz fémek, peszticidek,
élelmiszer-ipari adalékanyagok) lerakódása.

Gyulladásellenes hatás
Igazi édesgyökér, gyömbér és sárkányfa tartalmának köszönhetően a Cytovitalnak jelentős a gyulladásellenes
hatása is. Ezért remekül használható gyógyuló seb, var és horzsolás kezelésére, megakadályozza
a hegesedést. Krónikus gyulladásoknál a károsodott területen kívül érdemes a pajzsmirigy területét is
bekenegetni, mert a gyulladást okozó anyagok hosszan tartó jelenléte hátrányosan befolyásolja a működését.
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A Cytovital másik, rendkívül fontos tulajdonsága, hogy a bőrön keresztül közvetlenül képes harmonizálni a
hormonrendszer (a belső elválasztású mirigyek) működését. Ezt a tulajdonságát a vanília-, a salamonpecsét-,
az ázsiai gázló-, a szecsuáni bors- és az ánizskivonatnak köszönheti. Segít rendbe hozni a pajzsmirigy, a
mellékpajzsmirigy és további belső elválasztású mirigyek tevékenységét.
A Cytovital alkalmazásával kapcsolatban jó tapasztalatokat szereztek azok a nők, akik fájdalmas vagy
rendszertelen menstruációtól szenvednek vagy a ciklusuk előtt emlőfájdalmat éreznek. Ha a krémet az alhas
tájékára kenjük, előnyösen hat a női szervek gyulladásaira. A Cytovital külsőleg és a Gynex, illetve a Cytosan
belsőleg történő használata ebben az esetben ideális kombináció. Többször bizonyult hatékonynak a cikluson
kívüli erős vérzéssel, esetleg cisztával vagy miómával (méhben vagy a petefészkekben) kísért, diagnosztikailag
tisztázatlan eseteknél is. Jótékony hatása van továbbá azon cukorbetegeknél, akiknek túlságosan vékony és
száraz a bőrük.

Felkészülés a terhességre, illetve a terhesség támogatása
A tervezett terhesség előtt érdemes Cytovitallal aktiválni a hormonrendszert. A szaporító szervek fölé, valamint
a mellekre kell kenni. Gynexszel kombinálva növelhető a teherbe esés esélye. A Cytovital a terhesség alatt
támogatja a méh működését, ezzel hozzájárul a gondtalan terhességhez.

Lipómák (zsírdaganatok) és bőr alatti ciszták
A Cytovital tartós használata segíthet eltüntetni a bőr alatti jóindulatú zsírdaganatokat (lipómákat) és a
cisztákat.

Daganatellenes hatások
Végül, de nem utolsósorban meg kell említeni, hogy a magas kálium-humát és gyógygomba tartalmának
köszönhetően a Cytovital daganatellenes hatású is. Ezért a Cytosannal együtt kiegészítő szerként kiválóan
alkalmazható daganatos betegek gyógyítása során, sugárkezeléskor vagy kemoterápia alatt és után.
Használata leginkább mell- és méhrák esetén ajánlott. Minden esetben alkalmas a sugárterápia vagy a
kemoterápia következtében sérült szervek regenerálására.
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CYTOVITAL – A HORMONHÁZTARTÁS ŐRE
Energetikai pályák
A Cytovital elsősorban a befogadó, a tüdő, a szív, a gyomor, a lép-hasnyálmirigy, a húgyhólyag és a hármas
melegítő meridiánt, valamint a jin deréköv energetikai pályáját befolyásolja, illetve harmonizálja.
Reflexzónák
A gyomor reflexzónái: felső ajak, a hátgerinc alsó része.
A lép és a hasnyálmirigy reflexzónái: a két szemöldök alatti belső terület, a zápfogak területe, a hátgerinc alsó
része.
A kormányzó meridián reflexzónái: áll, tarkó (a hipofízis területe), ádámcsutka.
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Vanília – Enzim jellegű összetevői regenerálják a bőrt. Jó hatású a hormonrendszerre és a központi
idegrendszerre.
Orvosi levendula – Olyan anyagokat tartalmaz, melyek gátolják a baktériumok növekedését. A sejtekre
fiatalító hatást gyakorol, felgyorsítja a sérült szövetek regenerációját.
Salamonpecsét – Tápláló, erősítő, gyulladáscsökkentő, összehúzó, fiatalító. Az egész hormonrendszert
előnyösen befolyásolja, és regenerálja a sérült szöveteket.
Igazi édesgyökér – Gyulladáscsökkentő, görcsoldó, nyugtató, fiatalító (a női ivarszervekre), vértisztító,
erősítő. Hasznos gyomor– és patkóbélfekélyben. Erős regeneráló, fiatalító hatást gyakorol a bőrre; jó
ekcémára, kiütésekre, reumás fájdalmakra.
Édeskömény – Oldja a simaizom görcseit, segíti az anyatej kiválasztását, oldja az orrváladékot,
parazitaellenes hatású.
Ázsiai gázló vagy tigrisfű (Gotu kola) – Regenerálja a sejteket, segít különböző bőrbetegségekben. Javítja
a keringést, erősíti az erek közötti kötőszöveteket, és védi az érfal rugalmasságát. Különböző vénás keringési
elégtelenségek (törékeny hajszálerek, dagadt, ödémás lábak, aranyér) esetén, a sebgyógyulás gyógyítására
(hegesedés) és bőrbetegségek kezelésére is használják.
Szecsuáni bors (fagara) – Mikrobaellenes és penészgátló hatású. Energiát ad, jótékonyan befolyásolja a
hormonrendszer és az idegrendszer aktivitását, a vér összetételét, a máj, a hasnyálmirigy és a tüdő
működését, javítja a bőr minőségét.
Gyömbér – Serkentő, izzasztó, nyákoldó, szélhajtó, hányinger elleni és fájdalomcsillapító hatású.
Gyomorerősítő, étvágyjavító. Fertőtlenítő, testmelegítő, lázcsillapító, féregűző hatása ugyancsak figyelemre
méltó. Javítja a perifériás vérellátást. Külsőleg hatásos duzzanatok, ízületi fájdalom ellen.
Ánizs – Elsőrendű köptető szer, görcsoldó, emésztésjavító, szélhajtó. Hasznos a légzőszervek kóros
váladéktermelődése esetén. Javítja a bőr rugalmasságát és a hormonrendszer működését.
Muira puama – Ismert indián szépítőszer. Energiát biztosít, tonizálja a szervezetet, regenerálja a sejteket, és
jótékony hatású a központi idegrendszerre, a hasnyálmirigyre, a vesére. Lassítja az öregedést, afrodiziákum,
potencianövelő.
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Szekliceimola (Leuzea carthamoides) – Erősítő (tonikum) és öregedésellenes hatású (geriátrikum). Óvja
a májat, regenerálja és méregteleníti a sejteket. Előnyösen alkalmazható bőrbetegségek kezelésében.
Közönséges gyujtoványfű – Kitűnő hatású különböző kiütésekre és gennyes sebekre. Segíthet még
duzzanatok, aranyér, fisztula, furunkulus és más bőrproblémák esetén.
Bajkáli csukóka – Erősítő (tonizáló), antioxidáns, gyulladáscsökkentő és allergiaellenes tulajdonságú.
Vizelethajtó, hashajtó, lázcsillapító, vérzéscsillapító, összehúzó. Májvédő, kedvezően hat a központi
idegrendszerre, csillapítja az allergiát.
Sárkányfa – A Dracaena draco (sárkányfa) gyantája. Az indiánok szent növénye, hatékony
gyulladáscsökkentő, antioxidáns és antibakteriális hatású, elősegíti a bőr regenerációját.

ILLÓOLAJOK ÉS EGYÉB ANYAGOK
A Cytovital növényi és illóolajakat, mint pl. kender-, napraforgó-, mák-, len-, szezám-, ricinus-, borostyán-,
muskátli-, gyömbér-, levendula- és tujaolaj, továbbá A- és E-vitamint, lecitint, valamint ásványok bioinformációit
(antimon, purpurit) és további természetes anyagokat tartalmaz.
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Artrin
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A hko szerint a Fém eleme a szárazság energiájával áll kapcsolatban. A fehér szín, valamint az erős, csípős íz,
az évszakok közül az ősz, az égtájak közül pedig a nyugat tartozik hozzá. Az ember életében a Föld
termékeny időszaka után veszi át a hatalmat, azaz az emberi élet legaktívabb szakaszában, úgy 55-60 éves
korban (általánosságban elmondható, hogy az átmeneti kor után). A Fém érája a „beérés”, majd a hervadás és
kiszáradás (ráncok) ideje, ám uralma alatt növekszik meg bennünk az empátiás, felelősségteljes és határozott
önérvényesítés ereje. Másfelől viszont a Fém időszakában erősödik fel az ember harci kedve, amely akár az
agresszióig is elfajulhat, valamint a sírásra való hajlam, a szomorúság, a rossz alkalmazkodó képesség és a
szőrszálhasogatás.
Az emberi szervek tekintetében a tüdő és a vastagbél tartozik a Fémhez. A hko szerint a tüdő párja a
szervezetben a vastagbél, és mindkettőnek rendkívül fontos szerepe van, mivel mindkét irányban ezek a
szervek közvetítik és irányítják a külvilággal való kommunikációt. Nemcsak a külső anyagok és ingerek
(levegő, szagok, illatok) befogadásáért felelnek, hanem a salakanyagok és gázok eltávolítása is az ő feladatuk.
A tüdő és a vastagbél kölcsönösen hat egymásra. Ismeretes például, hogy a mély lélegzetvétel jó hatású a
bélmozgásra. Gondoljuk csak meg, hogy a székrekedésben szenvedők többnyire gyengén, felszínesen
lélegeznek. Maga a légzés is azt jelképezi, hogy képesek vagyunk adni és kapni, és a lélegzet szó több
kultúrában is a lélek szinonimája. (Lélek – lélek-zet – lélegzet. A szerk.) A légzés tehát nem csupán az élet
alapfeltétele, több annál: egyben metafizikai síkon a világegyetemmel való kommunikáció csatornája is.
A tüdő és a vastagbél állapota pontosan megmutatkozik a bőrön, amely az egyik legfontosabb állomás a
külső környezettel való kommunikációban. Ha a tüdő és a vastagbél nem képes megfelelően eltávolítani a
salak- és méreganyagokat, akkor azok a bőrön át ürülnek ki – ami természetesen meg is mutatkozik rajta.
Amit nem választ ki a bélrendszer, azt a bőrnek kell kiválasztania, mondják Kínában.

A FÉM HŰSÍT, SZÁRÍT ÉS SZILÁRDABBÁ TESZ
A Droserint felhasználhatjuk a Fém valamennyi testi, lelki és érzelmi megnyilvánulására.
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A DROSERINTŐL ISMÉT FELLÉGEZHET
A bioinformációs Droserin krém gyógynövénytartalmát tekintve a Fém elemhez tartozik. A Fém
elsősorban a tüdő és a vastagbél energetikai pályáját harmonizálja.

Elsősegély a tüdőnek, a légcsőnek és a toroknak
A Droserin egyik fő alkalmazási területe a torok és a légcső fölötti terület – köhögés, torokfájás, meghűlés
vagy felső légúti gyulladás esetén. A Droserin csillapítja a torokban jelentkező kaparó vagy égető érzést, illetve
a gyömbér- és kakukkfűtartalmának köszönhetően melegíti a beteg területeket, erősíti a vérellátásukat.
A benne lévő ökörfarkkóró, martilapu és édesgyökér segíti a letapadt nyák felköhögését. Elsősorban
a baktérium- vagy vírusfertőzés kezdetén érdemes használni (pl. duzzadt mandulák). Emellett
betegségmegelőző céllal is alkalmazható, különösen akkor, ha állandó mozgásban vagyunk, és gyakran
tartózkodunk sok emberrel együtt, zsúfolt helyeken.
Mivel megkönnyíti a légzést, dohányosoknak ajánlatos, hogy megelőzésképpen használják a Droserint (ideális
esetben a Ruticelittel kombinálva). A cigarettafüstben levő vegyi anyagok (pl. kátrány és formaldehid)
nagymértékben terhelik a tüdőt, ezért érdemes odafigyelni a tüdő, valamint a kapcsolódó szervek
regenerálására. A dohányosoknak rendszerint a szaglásuk is rossz, ami ugyancsak azt támasztja alá, hogy
nincs rendben a tüdőműködésük.
A Droserin szebbé teszi a hangot és a küllemet is, ezért kiválóan alkalmazható koncert, interjú vagy randevú
előtt. Ilyenkor a hangszálak fölötti területet és az arcot kell vele könnyedén bekenni. A Droserin valóban képes
megkönnyíteni a külvilággal való kommunikációt. Segítségével hasonló módon támogatható a többi,
információt közvetítő érzékünk működése is – gondoljunk csak a hallásra és a szaglásra!

Az arc és az orr, a Fém reflexzónái
Tartós nátha esetén és akkor, ha ennek következtében orrmelléküreg-gyulladás (pl. arcüreggyulladás) veszélye
fenyeget, a Droserint az arcra és az orr környékére kell kenni (illetőleg valamennyi orrmelléküreg fölé). Az
izsópnak és az izlandi zuzmónak köszönhetően a Droserin gyulladásellenes hatású, és olyan illóolajakat
tartalmaz, amelyek megkönnyítik a légzést. Kiválóan alkalmazható lázcsillapításra is, mert a benne levő
sáfrány- és kininfa-kivonat mérsékli a lázat.
A hideg nemcsak náthával (megfázással) keseríti meg az életünket, hanem gyakran ingerli az arcbőrt is, amely
állandóan ki van téve a fagynak, illetve az időjárás változásainak, és rendszerint védelem nélkül marad.
A hideg kiszárítja az érintett bőrfelületet, és piros foltokban is megmutatkozik, elsősorban az arcon. A Droserin
ezekre a problémákra kedvezően hat.
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Gyermekbetegségek
A Droserin gyermekeknél elsősorban a felső légúti betegségek kezdeti szakaszában hatékony. A légcső fölötti
területre kell bemasszírozni (csakúgy, mint a régebben használt kutyazsírt). A regenerációt érdemes
kiegészíteni a Drags imun (gyerekeknél inkább a Vironal) belső használatával. A vírusos gyermekbetegségek
kezdeti szakaszában a Droserint érdemes többször egymás után alkalmazni. Enyhíti a betegség tüneteit és
lerövidíti a lefolyását, megelőzi a magas láz kialakulását, valamint a bőrön látható következményeit, és elősegíti
az ellenanyag-termelést. Ez utóbbi elengedhetetlen az immunrendszer megfelelő védekezőképességéhez.

Allergiás tünetek
A Droserin kiválóan alkalmazható a testben hosszabb ideje felgyülemlett vírusok és méreganyagok által
okozott allergiás tünetek csillapítására (a legyengült tüdő és vastagbél ugyanis nem választja ki megfelelően a
salakanyagokat, és a szükségesnél kisebb mértékben véd a külső környezet „támadóival” szemben). Asztmás
roham esetén a kezelés kiegészítéseként először a Droserint kell rákenni a mellkasra, majd használatát a
Ruticelit krémmel érdemes kombinálni.

A has masszírozása
A Droserin alkalmas az alhasi fájdalmak csillapítására is, hiszen ott jut érvényre a vastagbélre kifejtett hatása.
Felfúvódás vagy bélszelek esetében körkörös mozdulatokkal kenje fel a Droserint az alhasi területre (a jobb
oldalon felfelé kezdve, majd balra, végül lefelé haladva – mert ez a béltartalom haladási iránya a
vastagbélben). Az említett panaszok csillapítására a Droserint a Vironallal együtt használja.

Szívcsakra
Szomorúsággal, nyugtalansággal, sírással és szorongással kísért lelki állapotok esetén a Droserint a negyedik,
vagyis a szívcsakra (ánáháta) területére kell felkenni. A mandzsu aráliának köszönhetően a Droserin a
szegycsont mögött található csecsemőmirigy közvetítésével támogatja az immunrendszer működését. A heves
szívdobogásérzés vagy az összeszorult torok („gombócérzés a torokban”) szintén a Droserin használatát
feltételezi, mivel a krém szurokfűtartalmának köszönhetően nemcsak az idegeket, hanem a szívet is erősíti.

Nem csupán száraz kezekre
A Droserin minden száraz bőrfelület kezelésére alkalmas. A szárazság ugyanis éppen a Fém elemhez tartozik.
A Droserin kiváltképpen jótékonyan hat a száraz tenyérre (ne feledjük, hogy a kéz a külvilággal való
kommunikáció fontos eszköze). A Droserin azonban távolról sem tekinthető luxus kézkrémnek, mivel az útifű, a
japánakác és a mezei zsurló sebgyógyító tulajdonságának, illetve más összetevők gyulladásellenes hatásainak
köszönhetően jól alkalmazható herpeszre vagy pikkelyes kiütésekre is.
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Gombás és gennyesedő kiütések
A Droserin minden olyan esetben előnyösen használható, amikor a bőrön láthatóan pigmentes, nedves
felületű kiütések jelennek meg. Rendszerint bőrgombáról van szó – ellene a Droserin kiváló fegyver.
Nedvedző, ekcémás és gennyesedő, fertőző kiütések esetén is javasolt.

Alapozó krém
A Droserint bármilyen más regeneráló krém vagy egyéb kozmetikai készítmény alá fel lehet vinni alapozóként.
Javítja a többi krém felszívódását, és megakadályozza az olyan kellemetlen tüneteket, mint például a bőr
kiszáradása. A legfontosabb azonban, hogy támogatja a bőr vérellátását, és ezzel biztosítja a tápanyagokkal
és oxigénnel való ellátását.

DROSERIN – ERŐS VÉDŐPAJZS
Energetikai pályák
A Droserin elsősorban a tüdő, a vastagbél, a vékonybél, a szív, a máj és a gyomor energetikai pályáját
befolyásolja, illetve harmonizálja.
Reflexzónák
A tüdő reflexzónái: az orr és az arc környéke, a fej fül fölötti területe, zápfogak területe, az első négy
nyakcsigolya.
A vastagbél reflexzónái: homlok, alsó ajak, zápfogak területe, az utolsó derékcsigolya.
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Tüdőfű – Kitűnő hatású a légzőszervekre, hasznos tüdőbetegségekben, asztmában, rekedtségben. Külsőleg
lágyító és gyulladásgátló hatású.
Szurokfű – Görcsoldó, javítja a perifériás vérellátást, és segíti a szív működését. Köhögéscsillapító,
étvágyjavító, idegnyugtató. Hasznos reumás és idegi eredetű panaszoknál.
Útifű – Asztma és köhögés esetén jól használható. Külsőleg alkalmazva kedvezően hat nehezen gyógyuló
sebekre és többféle bőrproblémára.
Ökörfarkkóró – Nyákoldó, izzasztó, vizelethajtó, vértisztító. Segít a felső légúti problémák leküzdésében,
köptető, asztmában is hasznos.
Igazi édesgyökér – Nyákoldó, elősegíti a sűrű hörghurut felszakadozását, köptető, csillapítja a köhögést.
Gyulladáscsökkentő, görcsoldó, nyugtató, fiatalító (a női ivarszervekre), erősítő. Erős regeneráló, fiatalító
hatást gyakorol a bőrre; jó ekcémára, kiütésekre, reumás fájdalmakra.
Japánakác – A benne található keringésjavító és érfalregeneráló rutin jótékony hatást gyakorol az allergiára,
a magas vérnyomásra, fokozza a hajszálerek szilárdságát. Gyulladásgátló, kitűnő bőrbetegségekre, jól hat
allergiára, herpeszre, aranyérre.
Martilapu – Keserűanyagai csillapítják az erős köhögési ingert, oldják a görcsös köhögést. Köptető,
nyálkahártya-bevonó, gyulladáscsökkentő, összehúzó. Asztmánál, köhögés csillapítására és a felső légutak
hurutos megbetegedéseiben használják.
Nagy sarkantyúka – A légzőrendszer és a húgy-ivarrendszer fertőző betegségeiben alkalmazható.
Hatóanyaga mustárolaj-glikozid, széles hatásspektrumú a Gram-pozitív és Gram-negatív baktériumokra,
valamint különböző gombákra, egyfajta természetes antibiotikumként működik.
Citvárgyökér – A gyömbérfélék családjába tartozik. Erős antibakteriális hatású, emellett csökkenti a lázat.
Külsőleg nehezen gyógyuló fekélyekre alkalmazható, és csökkenti a bőr viszketését.
Izsóp – Természetes antibiotikumként hat, fokozza a verejtékezést, lázcsillapító, vízhajtó, szélhajtó, féreghajtó,
mérsékli az izomfeszültséget és az ízületi fájdalmakat. Alkalmas tüdőbetegek éjszakai izzadásának
csökkentésére is.
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Kínakéreg (kininfű) – Lázcsillapítónak, összehúzó és fertőtlenítő szernek, étvágygerjesztőnek, hajbetegségek
gyógyítására használják. Hatóanyagai különböző fertőző betegségek kórokozói ellen hatásosak. Lázzal és
hidegrázással járó megbetegedések esetén is hasznos. Jól alkalmazható szívaritmiában.
Izlandi zuzmó – Erős antibiotikus és vírusellenes hatású. A felső légutak hurutja, makacs köhögés és tbc
esetén alkalmazzák. A légzőszervek és a belek nyugtató, erősítő szere.
Kerti kakukkfű – Antibakteriális hatású, gátolja a penészgomba kialakulását, görcsoldó. Hörghurut esetén is
alkalmazható.
Kenderkefű – Tbc, húgyúti problémák és gyulladások esetén használják.
Százlevelű rózsa – Tbc, torokfájás, köhögés, nátha és hörghurutproblémák során használatos. Többféle
jótékony hatása van a bőrre: rugalmassá teszi, fiatalítja, kozmetikumokban is gyakran alkalmazzák.
Mandzsu arália – Serkenti a központi idegrendszert, javítja az immunrendszer működését, és jótékonyan hat
az egész szervezetre.
Gyömbér – Serkentő, izzasztó, nyákoldó, szélhajtó, görcsoldó, hányinger elleni és fájdalomcsillapító hatású.
Gyomorerősítő, étvágyjavító. Fertőtlenítő, testmelegítő, lázcsillapító, féregűző hatása ugyancsak figyelemre
méltó. Javítja a perifériás vérellátást, külsőleg hatásos duzzanatok, ízületi fájdalom ellen.
Mezei zsurló – Szilícium (kovasav) tartalmának köszönhetően erős regeneráló hatást fejt ki a szövetekre.
Vérzés, nehezen gyógyuló sebek, ekcéma és kiütések esetén használják.
Mályvarózsa – Nyugtatja a köhögést, hörgőgyulladásban is hasznos. Bőrbetegségekben ugyancsak
alkalmazzák; lágyítja a bőrt, valamint hasznos gyulladásokra, irritált bőrre, fekélyekre, fekélyes sebekre.
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A Droserin teafa-, muskátli-, mirha-, cédrus-, szezám-, ricinus-, lenmag-, kendermag-, mákolajat, valamint
növények, gombák és ásványok bioinformációit is tartalmazza. Ilyenek például: harmatfű, antimon, rózsakvarc,
purpurit, réz stb.

A Pentagram® krémes regeneráció

VÍZ

39

A hko szerint a Víz eleme a hideg energiájával áll kapcsolatban. A kék és a fekete szín, a sós íz, az égtájak
közül az észak, az évszakok közül pedig a tél tartozik hozzá. Az emberi életet tekintve annak utolsó fázisát, az
öregkort irányítja, és nagyjából a 60. életévünk után veszi át a hatalmat. A Víz elemét a bölcsesség, az intuíció,
a szerénység, a kitartás, az állandóság és az élettel, valamint a halállal való megbékélés jellemzi. Másfelől a
Víz elem negatív megnyilvánulása lehet a félelem, a depresszió, a merevség és a folytonos aggódás.
Szerveink közül a vese és – annak párjaként – a húgyhólyag tartozik a Víz elemhez. A vese rendkívül fontos
szerepet tölt be az ember energetikai rendszerében, mert benne tárolódik a szülőktől kapott, úgynevezett
veleszületett energia. Ezenkívül a vese ellenőrzi a csontokat, a csontvelőt, a fogakat, a hajat és a fület, valamint
döntő szerepe van a szervezet ásványianyag-gazdálkodásában is. Nagymértékben befolyásolja továbbá a
szaporító-képességet, a szexuális aktivitást és a libidót. Szoros kapcsolatban áll a nyirokrendszer
működésével, hiszen az a vese segítségével tisztul meg az „összegyűjtött” salak- és méreganyagoktól. A
gyenge veseműködés hátfájásban, éjszakai vizeletürítésben, félelemben, depresszióban, álmatlanságban,
agresszivitásban, terméketlenségben vagy akár csontritkulásban nyilvánulhat meg.
Pszichoszomatikus szempontból a vese reprezentálja a partnerkapcsolatokat, valamint az ellentmondó
jellemvonások személyiségen belüli integrációját. Az erős veseműködés merész viselkedésre, egészséges
kockázatvállalásra sarkallja az embert. Sajnos ritkán tudatosítjuk, hogy ez a folyamat fordítva is működik: a
bátorság és az önfegyelem erősíti a vesét, ezért képes támogatni a harmonikus kapcsolatok kialakítását.

A VÍZ HŰSÍT ÉS ELŰZI A FÉLELMET
Az Artrint felhasználhatjuk a Víz valamennyi testi, lelki és érzelmi megnyilvánulására.
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AZ ARTRIN MEGSZABADÍT A FÁJDALOMTÓL
A bioinformációs Artrin krém gyógynövénytartalmát tekintve a Víz elemhez tartozik. A Víz energiája
elsősorban a vese és a húgyhólyag működésért felelős.

Fájdalomcsillapítás
Az Artrin egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy képes csillapítani a fájdalmat. Legyen szó akár sérült
ízületekről, beteg gerincről, akár megterhelt izmokról, illetve sérült, törött csontokról, fejfájásról vagy bármilyen
gyulladásos betegséget kísérő fájdalomról, az Artrin a segítségünkre van. Nem csupán enyhíti a fájdalmat,
hanem a fájdalom közvetlen okát igyekszik megszüntetni, és éppen ebben rejlik hatalmas ereje.
A fájdalmat gyakran okozza a sejtszövet sérülése (pl. izom, porc vagy ideg). A fekete nadálytőnek, a
somkórónak és a gyömbérnek köszönhetően az Artrin kiváló hatással van a szövetek természetes
regenerációjára (beleértve az idegszöveteket is!). Tudományos kísérletekkel is bebizonyították, hogy a gyömbér
hat leginkább a fájdalom ellen, méghozzá azzal, hogy serkenti a szövetek vérellátását, ezáltal segít eltávolítani
a fájdalmat okozó gyulladásos anyagokat. Több más, gyulladásellenes hatásáról ismert gyógynövény is
megtalálható ebben a krémben. A gyulladások igen gyakran okoznak fájdalmat, a fájdalom pedig
egyértelműen az Artrin használatára irányítja a figyelmet. A fájó területeket addig kell Artrinnal kenegetni, amíg
a fájdalom meg nem szűnik.

Fejfájás
A fejfájás igen különleges probléma, amelynek eredete rendszerint folyadék-, oxigén- vagy tápanyaghiányban
keresendő. Akut fejfájás esetén a halántékot, a homlokot és végig a hajvonalat érdemes Artrinnal bekenni.

Friss sebek
Természetgyógyászaink tapasztalatai alapján az Artrin bátran belekenhető a friss, nyílt sebbe. Az ily módon
kezelt seb, legyen bármilyen mély is, nem gennyesedik be, mivel a fehérvérsejteknek nem lesz mit
megsemmisíteniük. Ezt a munkát ugyanis a koncentrált kálium-humát, az igazi édesgyökér, a vadgesztenye és
a görögszéna elvégzi helyettük. Azt is érdemes megemlíteni, hogy a seb a krém regeneráló hatásának
köszönhetően teljes értékű szövetként gyógyul be. A benne levő tujakivonat elállítja a vérzést, védi a nyílt
sebet a baktériumokkal és a vírusokkal szemben, és jelentősen lerövidíti a gyógyulás folyamatát. Mindehhez
csak az kell, hogy az Artrint a sérülés bekövetkezte után mielőbb használjuk – annál is inkább, mert az
úgynevezett sérülés utáni sokkot is csillapítja.

Csontok és ízületek
Az Artrin kifejezetten hatékony minden mozgásszervi probléma kezelésében. Jótékonyan hat ízületi gyulladás
és kopás (arthrosis és arthritis) esetén, emellett mérsékli a növekedéssel járó fájdalmat, és elősegíti a sérülés
vagy törés miatt károsodott porc- és csontszövet regenerációját. Ha a mozgásszervi problémák krónikus
jellegűek, az Artrint érdemes kombinálni a belsőleg alkalmazott Renollal.
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Rendkívül hatékony gyulladásellenes hatását az Artrin elsősorban a koncentrált kálium-humát és a
megfelelően összeválogatott gyógynövény tartalmának köszönheti. Akárhol jelenjen is meg a gyulladás, a test
felszínén vagy belsejében, tisztában kell lennünk azzal, hogy ez a szervezet természetes reakciója a külső
környezet negatív hatásaira. Az Artrin alkalmazása minden esetben hasznos, mert a hatóanyagok képesek
mélyen behatolni a bőr belsejébe, a szövetekbe, és így alapvetően felgyorsítják a gyógyulás folyamatát.
Kiválóan használható epehólyag-, lép-, hasnyálmirigy-, izom-, ín-, ér-, tüdő-, vese- vagy középfülgyulladás,
hasmenéssel kísért bélgyulladás, továbbá a fog, a pajzsmirigy, az arcüreg, a homloküreg gyulladása, valamint
olyan gyulladások esetében, amelyek baleset vagy műtéti beavatkozás következtében alakultak ki. Az Artrin
gyulladásellenes hatásait gennyes ízületi-gyulladás esetén is ki lehet használni. Ebben az esetben rendkívül
sűrűn, félóránként kell a sérült területre kenni – egészen addig, amíg a gyulladás vissza nem húzódik.
Ezenkívül kitűnő nappali és éjszakai krém, főleg problémás és gyulladt bőrre.

Krónikus gyulladások a húgyhólyag energiapályája mentén
A krém jótékony hatása kiváltképpen érezhető a húgyhólyag energiapályájának vonalán, ahova a nemi szervek
is tartoznak. Petefészek-, petevezeték-, méh- vagy húgyhólyaggyulladás, illetve prosztatagyulladás esetén
kenjük a krémet az alhasra. Főleg a férfiaknak érdemes az Artrint a Renollal kombinálva használniuk. Az Artrin
támogatja az ivarsejtképződést és a spermiumok optimális minőségét is.

Vizenyők és a nyirok
A vizenyők (ödémák) a szövetekben vagy a szervekben felhalmozódott víz következtében alakulnak ki. Az
adott szövetet, illetve szervet megnagyobbítják, és megzavarhatják működését. A vizenyő kialakulásának
hátterében rendszerint a hajszálerek megnövekedett áteresztőképessége, esetleg a nyirokkeringés romlása
vagy szív-, illetve vesebetegség áll. Az Artrin hatékonyan támogatja a nyirokrendszert, amely nemcsak a víz,
hanem az ionok, a fehérjék és a méreganyagok szövetekből való elvezetéséért is felelős.

A vese energiájának támogatása
Az Artrin felhasználható a veseműködés és a veseenergia fokozására is. A vese az emberi élet tűzhelye. A hko
szerint a két vese között, illetve a jobb vesében lakozik a ming men, az élet lángja (vese jang vagy
gyökérenergia). Az Artrint leginkább a deréktájékra (veseműködési zavarnál az ágyéki gerinc felső részére)
kenhetjük; a méh, a prosztata, a húgyvezeték, a húgyhólyag és a húgycső problémáinál az ágyéki gerinc alsó
szakaszán, egészen a keresztcsontig masszírozhatjuk be. A krém alkalmazása az említett reflexzónákon
nemcsak a fájdalmat és a csigolyaproblémákat szünteti meg, hanem előnyösen hat a velük idegi kapcsolatban
álló szervekre is.
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ARTRIN: ELSŐSEGÉLY HELYETT
Energetikai pályák
Az Artrin elsősorban a lép-hasnyálmirigy, a gyomor, a vastagbél, a vékonybél, a máj, a vese, a húgyhólyag és a
hármas melegítő energetikai pályáját, valamint a kormányzó és a befogadó meridiánt befolyásolja és
harmonizálja.
Reflexzónák
A vese és a húgyhólyag reflexzónái: szem alatti karikák, arcüregek, a fültől kicsit távolabb eső területek,
nyirokcsomók a fejen és a nyakon, a metszőfogak területe, a hátgerinc középső része, az ágyéki gerinc felső
szakasza, a farokcsont.
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Fekete nadálytő – Kitűnő regeneráló hatása van a sérült szövetekre. Felgyorsítja a csontok forradását, az
izmok, ízületek és a rándulások esetén fellépő gyulladásokat gyógyítja. Kiváló friss sebekre, fekélyekre,
sérülésekre, csonttörésekre és -sérülésekre.
Kálmos – Serkentő, szélhajtó, görcsoldó, köptető, hánytató, fájdalomcsillapító. Külsőleg alkalmazva
nyugtató, idegcsillapító, emellett hatásos szer az élősködők, tetvek és a rüh ellen. Segíti az ekcéma
gyógyulását, erősíti az idegrendszert, hatékony az allergiával szemben, és fokozza a bőr vérellátását.
Kanadai tuja – Használható krónikus reumánál, köszvénynél, a húgyutak gyulladásos problémáinál,
ekcémánál, övsömörnél, elállítja a vérzést, és erős gyulladásellenes hatású.
Fehér akác – Görcsoldó hatású, gyomor- és bélgörcs esetén alkalmazzák. Megakadályozza a túlzott
gyomorsavképződést, köhögéscsillapító, vizelethajtó. Jótékonyan hat az ízületekre.
Legyezőfű – Láz, reuma és ízületi gyulladás esetén használják. Izzasztó, vizelethajtó, lázcsillapító, enyhíti
a görcsöket és a duzzanatokat.
Árnika – Gyulladásgátló, mikroba- és gombaellenes hatású. Krémként alkalmazva különösen ütések,
húzódások, zúzódások, véraláfutások, csonttörések, valamint sebek, horzsolások és bőrkiütések esetén
segít.
Kapor – Jó fertőtlenítésre, görcsoldásra, nyákoldásra, vizelethajtásra, a test melegítésére. Javítja a szív
vérellátását, használják szívtájéki szorító fájdalom, koszorúér-elégtelenség esetén, infarktus után, fejfájásnál.
Külsőleg zúzódásokra hatásos.
Vadgesztenye – Regenerálja az érfalat, erősíti a visszerek falának szilárdságát, rugalmasságát, csökkenti
törékenységüket, megszünteti gyulladásukat és a kis erek körüli vérzéseket. Hasznos lehet aranyér,
lábszárfekély, érgyulladás, migrén, ízületi fájdalom kezelésére, a perifériás vérellátás zavarainál.
Közönséges gyujtoványfű – Kitűnő hatású különböző kiütésekre és gennyes sebekre. Segíthet még
duzzanatok, aranyér, fisztula, furunkulus és más bőrproblémák esetén, sejtregeneráló.
Igazi édesgyökér – Nyákoldó, elősegíti a sűrű hörghurut felszakadozását, köptető, csillapítja a köhögést.
Gyulladáscsökkentő, görcsoldó, nyugtató, fiatalító (a női ivarszervekre), erősítő. Erős regeneráló, fiatalító
hatást gyakorol a bőrre; jó ekcémára, kiütésekre, reumás fájdalmakra.
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Aranyvesszőfű (közönséges aranyvessző) – Vizelethajtó, elősegíti a húgysav kiürülését, magas vérnyomás,
vese-, hólyag-, epe- és májbántalmak, reumás és ízületi fájdalmak ellen hatásos. Az egyik legjobb vese- és
hólyagtisztító, emellett segít a férfi nemi szervek (prosztata, herék) regenerálásában. Jótékonyan hat az
ekcémákra, daganatokra, gennyes sebekre, valamint a véraláfutásokra, csökkenti a hajszálerek
törékenységét.
Babér – Szélhajtó, serkentő, nyákoldó. Viszkető kiütéseknél, a bőr gombás megbetegedéseinél, reumánál,
használatos. Külsőleg eredményesen alkalmazható hörghurut, köhögés enyhítésére, reumás és ízületi
fájdalmakra, megdagadt ízületekre, rándulásra.
Görögszéna (lepkeszeg) – Serkentő, erősítő, nyákoldó, fiatalító. Univerzális tonizáló szer, segíti a genny
ürülését. Használják duzzanatnál, gyulladásnál, véraláfutásnál, cukorbetegségnél és megnagyobbodott
nyirokcsomóknál.
Somkóró – Visszértágulat, vénafal-gyulladás, nyirokpangás és poszttraumás tünetek kezelésére
alkalmazzák, gyulladásgátló hatású, valamint növeli a hajszálerek rugalmasságát. Csökkenti a duzzanatokat,
puhítja a bőrt, csillapítja a fájdalmakat, gyógyítja a gennyes sebeket. Lágyító hatású kelésekre, fekélyekre.
Gyömbér – Serkentő, izzasztó, nyákoldó, szélhajtó, hányinger elleni és fájdalomcsillapító hatású.
Szívbetegségek, fejfájás, aranyér, ízületi gyulladás, görcsök, influenza esetén is alkalmazható.
Gyomorerősítő, étvágyjavító. Fertőtlenítő, testmelegítő, lázcsillapító, féregűző hatású. Külsőleg hatásos
duzzanatok, ízületi fájdalom ellen.
Tőzeg – Természetes anyag, az egész mozgásrendszerre kiváló hatású. Javítja a bőr vérellátását,
regenerálja az ízületeket, daganatellenes és erős gyulladásgátló.
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Az Artrin tuja-, kámfor-, benzoin- és ricinusolajat, valamint különféle növények, ásványi anyagok és kristályok –
fluorit, malachit, ezüst, szfalerit, antimonit, kalcit –, továbbá hangyasav és borostyánkő bioinformációit
tartalmazza.
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TÁBLÁZAT A PENTAGRAM® INFOKOZMETIKAI
KÉSZÍTMÉNYEINEK ALKALMAZÁSÁHOZ
EGÉSZSÉGI PROBLÉMA	

JAVASOLT PENTAGRAM® KRÉM

Akne

Protektin, Ruticelit, Cytovital, Artrin

Allergia, ekcéma, kiütések

Protektin, Droserin

Aranyér

Ruticelit

Asztma

Ruticelit, Droserin

Bőr regenerációja, ráncok

Cytovital, Ruticelit, Artrin

Ciszták és miómák

Cytovital, Artrin

Emésztés (bélproblémák)

Droserin, Artrin

Emésztés (gyomorproblémák)

Protektin, Artrin

Égési sérülések (enyhe)

Ruticelit, Cytovital, Artrin

Érrendszer és szív

Ruticelit, Droserin

Fejfájás, lelki-érzelmi feszültség

Artrin, Ruticelit, Protektin

Festékhiányos bőr

Protektin, Cytovital

Friss sebek

Artrin, Protektin

Gomba

Protektin

Gyermekbetegségek

Droserin

Gyulladások

Artrin, Ruticelit

Haj és körmök

Artrin, Protektin

Hangszálak

Droserin

Hegek

Cytovital, Artrin (friss hegek)

Herpesz és fájó szájsarok

Cytovital, Droserin

Hormonrendszer

Cytovital

Horzsolások

Cytivital, Artrin

Idegrendszer

Ruticelit, Artrin, Cytovital
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Izmok és inak

Ruticelit, Artrin

Kiválasztó rendszer, vese

Artrin

Korpa

Protektin, Droserin

Láz

Droserin, Ruticelit, Artrin

Légutak, légcső, köhögés, nátha

Droserin, Artrin

Lép, hasnyálmirigy

Ruticelit, Artrin

Máj és epehólyag

Protektin

Menstruáció

Cytovital, Ruticelit

Mozgásszervek

Artrin, Ruticelit

Napsugárzás (UV)

Ruticelit, Cytovital, Protektin

Narancsbőr

Cytovital, Ruticelit, Artrin

Nehezen gyógyuló sebek

Artrin, Ruticelit

Nyirokrendszer

Artrin, Cytovital

Petefészek, petevezeték, méh

Cytovital

Prosztata és húgyutak

Artrin

Rovarcsípés (méh, darázs, szúnyog)

Protektin

Száraz kéz, száraz bőr

Droserin

Szemölcs, tyúkszem

Protektin, Ruticelit

Szövetek vérellátása

Ruticelit, Artrin

Tüdő

Droserin, Ruticelit

Véraláfutás

Ruticelit, Artrin

Visszértágulás

Ruticelit

Zúzódás

Artrin
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hg
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17
18

v
k

csp
hg

orrmelléküregek
fül
Eustach-kürt
szem
tüdő
máj
szív
gyomor
fej, központi idegrendszer

v – váll
k – könyök
csk – csukló
csp – csípőízület
t – térd
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jobb kéz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.

csk

nycs

bal kéz
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

agyalapi mirigy
vese
hasnyálmirigy
lép
pajzsmirigy
vastagbél
vékonybél
húgyhólyag
ülőideg

b – boka
nycs – nyakcsigolyák
hg – háti gerinc
ács – ágyéki csigolyák, keresztcsont
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A LÁB REFLEXZÓNÁI
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27

21

22
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35

4

17

6

9

15
18

4
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13

bal láb

38
9

1. orrmelléküregek
2. bal szem
3. bal fül
4. csuklyásizom
5. váll
6. máj
7. vese
8. felszálló vastagbél
9. térdízület
10. vakbél
11. homloküreg
12. agy, fej
13. orr
14. agyalapi mirigy
15. arc és trigeminus
16. kisagy
17. tarkó
18. pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy
19. tüdő, hörgők
20. mellékvese
21. napfonat
22. gyomor
23. nyombél
24. hasnyálmirigy
25. haránt vastagbél
26. húgyvezeték
27. vékonybél
28. felszálló vastagbél
29. húgyhólyag
30. végbél
31. ülőideg
32. ivarmirigyek
33. aranyér
34. jobb szem
35. jobb fül
36. szív
37. kardiostimulátor
38. leszálló vastagbél
39. szigmabél
40. epehólyag
41. lép

CYT
KOROLEN
RUTICELIT

Pentagram®
Rózsa – az 5 elem
összefüggései

REGALEN
PROTEKTIN

GYNEX
CYTOVITAL

VIRONAL
DROSERIN

RENOL
ARTRIN
VIRONAL
DROSERIN

RENOL
ARTRIN

VÍZ

hűvös
félelem
hallás
sós
Észak
húgyhólyag
(15.00–17.00)
vese
(17.00–19.00)

VÍZ

hűvös
félelem
hallás
sós
Észak

FA

FA

szél
düh
húgyhólyaglátás
(15.00–17.00)
savanyú
vese
(17.00–19.00)
Kelet

szél
düh
látás
savanyú
Kelet
epehólyag
(23.00–1.00)
máj
(1.00–3.00)

epehólyag
(23.00–1.00)
máj
(1.00–3.00)

TŰZ

öröm
TŰZ
meleg

beszéd
meleg
keserű
Dél
öröm
beszéd
szív
(11.00–13.00)
keserű
vékonybél
(13.00–15.00)
Dél

szívburok
(19.00–21.00)
hármas melegítő
(21.00–23.00)

szív
(11.00–13.00)
vékonybél
(13.00–15.00)
szívburok
(19.00–21.00)
hármas melegítő
(21.00–23.00)

FÖLD

nedvesség
empátia
ízlelés
édes
Közép

FÉM

szorongás
FÖLD

szárazság

szaglás
nedvesség
pikáns
empátiaNyugat
ízlelés tüdő
gyomor
(7.00–9.00)
édes(3.00–5.00)
vastagbél
lép-hasnyálmirigy Közép
(5.00–7.00)
(9.00–11.00)

gyomor
(7.00–9.00)
lép-hasnyálmirigy
(9.00–11.00)

FÉM

szárazság
szorongás
szaglás
pikáns
Nyugat
tüdő
(3.00–5.00)
vastagbél
(5.00–7.00)

