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Lépjen be velünk a gyógynövények világába
AZ ENERGY KIZÁRÓLAG CSEH ALAPÍTÓK ÁLTAL LÉTREHOZOTT, NEMZETKÖZI TÁRSASÁG, 
AMELY NAPJAINKBAN MÁR A VILÁG SZÁMOS ORSZÁGÁBAN MŰKÖDIK. KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ 
TERMÉKEINEK KÖSZÖNHETŐEN KEZDETTŐL FOGVA, TEHÁT 1995-TŐL AZ ALTERNATÍV 
ORVOSLÁS ÚTTÖRŐJÉVÉ VÁLT – NEMCSAK CSEHORSZÁGBAN, HANEM MÁSUTT IS. 
A TERMÉKFOGYASZTÓKTÓL ÉS A SZAKMÁTÓL EGYARÁNT SZÁMTALAN ELISMERÉST KAPOTT. 
AZ ENERGY MÁRA STABIL HELYET VÍVOTT KI MAGÁNAK EURÓPÁBAN ÉS A VILÁG SZÁMOS 
ORSZÁGÁBAN, AHOL ELTERJEDT AZ ALTERNATÍV ORVOSLÁS.



Az ENERGY filozófiája szerint az 
ember teste, lelke és szelleme egyetlen 
energetikai rendszerben fonódik 
össze, ezért a szervezet egészséges 
működésének alapfeltétele az említett 
három sík optimális együttműködése. 
Ebből kiindulva nemcsak a betegségek 
kialakulásának megelőzését tartjuk 
fontosnak, hanem igyekszünk felhívni 
klubtagjaink és vásárlóink figyelmét az 
egészségmegőrzés komplex voltára.

Az ENERGY egyedülálló készítményei az 
alternatív tudományok legmodernebb 
ismeretei alapján készülnek. Jelenlegi 
kínálatunk rendkívül hatékony és tiszta, 
természetes alapanyagokból, a legkiválóbb 
minőségű gyógynövényekből és 
más természetes forrásokból készült 
étrend-kiegészítőkből, valamint 
kozmetikumokból áll. A készítmények 
a hagyományos kínai orvoslásból (hko) 
ismert alapelvekre épülnek, egyszersmind 
alkalmazzák a fitoterápia, a homeopátia, 
a kristályterápia, valamint a biofizika 
legújabb ismereteit.

Az Energy által kifejlesztett 
és széleskörűen alkalmazott 
Pentagram® regeneráció alapelve 

világújdonság az egészségvédelem 
és a betegségmegelőzés területén. 
A komplex gyógynövény-
koncentrátumokból álló, bioinformációkat 
is tartalmazó 5 alapkészítmény, 
valamint az alkalmazásukat előnyösen 
kiegészítő 5 komplex, bioinformációs 
gyógynövénykrém az 5 természeti  
elem működését tükrözi, illetve  
az 5 természeti elem energiáit  
használja fel, így az egészséghez vezető 
út 5 lépcsőfokát jelenti. Segítségükkel 
hatékonyan befolyásolhatjuk a szervezet 
méregtelenítő és regeneráló folyamatait, 
illetve a készítmények célzottan 
is képesek hatni egy-egy konkrét 
egészségi problémára. Ezek az alapelvek 
a koncentrátumok belső alkalmazásában 
ugyanúgy érvényesülnek, mint 
a Pentagram® krémek külső használatában. 
Az 5 regeneráló krém a gyógynövényeken, 
az erős hatóanyagokon és 
a bioinformációkon kívül a harmadkori 
Podhájska forrás energetikailag feltöltött 
vízét is tartalmazza. 

Az alapkészítmények mellett további 
kiváló minőségű étrend-kiegészítőket, 
valamint bőrápoló készítményeket is 
kínálunk.



TarTalom

Pentagram® gyógynövény-
koncentrátumok
Egyéb gyógynövény-
koncentrátumok
Pentagram® regeneráló krémek
Pentagram® samponok
Pentagram® természetes 
szappanok
Egyedülálló természeti források
További étrend-kiegészítők
Zöld élelmiszerek
Fertőtlenítő készítmények
Gyógyteák
Fogkrémek
Fürdőadalékok
Bőrápoló kozmetikumok

rENol
Termékleírás: 
Bioinformációs gyógynövény-
koncentrátum.
30 ml

Alkalmazása: urológiai panaszok, 
húgyúti gyulladások, vizelési és 
prosztataproblémák, vesekő, 
ödéma az alsó végtagokon és 
a szem környékén. Hasznos 
lehet magas vérnyomás, 
ekcéma, kiütések, akne esetén 
is. Nehézfém-mérgezésben 
elősegíti a szervezet 
méregtelenítését. Jótékony 
hatású lehet továbbá reuma, 
köszvény, ízületi gyulladás 
(arthritis) és más ízületi 
problémák, gerincfájdalom, 
a gerinc oldalirányú ferdülése 
(scoliosis), Bechterew-kór, férfi 
terméketlenségi problémák, 
korai őszülés esetén. Támogatja 
a vese, a nyirokrendszer és az 
immunrendszer működését.

GYNEX
Termékleírás:  
Bioinformációs gyógynövény-
koncentrátum.
30 ml

Alkalmazása: Nőknél 
– menstruációs görcsök, a 
hormonrendszer működési 
zavarai, rendszertelen ciklus, 
folyás, ciszták, petefészek-
gyulladás, csontritkulás, 
hőhullámok, klimax, csomók 
a mellben. Hasznos lehet a 
pajzsmirigy alulműködéséből 
eredő hajhullás esetén, kiválóan 
alkalmazható a mellrák és a 
méhnyakrák megelőzésére 
és kiegészítő terápiájára. 
Férfiaknál – terméketlenség, 
gyomorgyulladás, gyorsan romló 
fogak esetén. Hasznos lehet 
még alacsony spermaszám, 
prosztatagyulladás esetén és 
a tesztoszteron receptorok 
számának növelésében. Segít 
az öregedési folyamatok 
lassításában és javítja a szervezet 
energetikai egyensúlyát. 
Fogyókúra során a központi 
idegrendszerre hatva csökkenti 
az éhségérzetet, mérsékli 
az étvágyat, és stabilizálja a 
közérzetet.

KorolEN
Termékleírás:  
Bioinformációs gyógynövény-
koncentrátum.
30 ml

Alkalmazása: érbetegségek, 
agyvérzés, infarktus, 
érelmeszesedés, érszűkület, 
visszerek, magas koleszterinszint, 
elégtelen perifériás vérellátás, 
a vérképzés támogatása, 
különböző vérbetegségek 
(alacsony vörös- vagy 
fehérvérsejt-szám, leukémia), 
továbbá idegrendszeri 
problémák és epilepszia. Segít 
energiahiányban és a szervezet 
teljes kimerültségénél.
Antioxidáns hatású, elpusztítja 
a szabad gyököket, segíti 
a hormonrendszer, az 
immunrendszer, a csontvelő, a 
központi idegrendszer és az agy 
működését. Befolyásolja az agy 
tápanyagellátását, és gátolja az 
időskori szenilitás tüneteinek 
megjelenését. Gombaellenes 
hatású. A termék összetevői 
előnyösen hatnak a sejtek 
méregtelenítésére, továbbá 
a regenerációs folyamatokra 
daganatos betegek kiegészítő 
kezelésében.



rEGalEN
Termékleírás:  
Bioinformációs gyógynövény-
koncentrátum.
30 ml

Alkalmazása: emésztési 
nehézségek, elégtelen epehólyag-
működés (epepangás), epekő, 
ekcéma, pikkelysömör, allergia, 
asztma, étvágytalanság. Támogatja 
a fertőző májgyulladás vagy 
mononucleosis által károsított máj 
regenerálását, valamint a tavaszi 
fáradtság leküzdését. Hozzájárul 
a porcok regenerálódásához 
és javítja tápanyagellátásukast, 
valamint méregteleníti a sejteket.
A készítmény természetes 
összetevőinek méregtelenítő 
hatása felhasználható a 
szervezetben felhalmozódott 
salak- és méreganyagok 
eltávolítására, a sejtek 
regenerálására, a koleszterinszint 
csökkentésére, az immunrendszer 
megerősítésére, a daganatos 
megbetegedésekben alkalmazott 
orvosi terápia kiegészítésére, 
valamint hozzájárul a szervezet 
teljes regenerálásához, 
megfiatalításához.

VIroNal
Termékleírás:  
Bioinformációs gyógynövény-
koncentrátum.
30 ml

Alkalmazása: nemcsak 
megelőzésképpen, hanem olyan 
tünetek esetében is, amelyek a 
tüdő energiapályájával vannak 
kapcsolatban: légzési nehézségek, 
köhögés, légszomj, torokfájás 
stb. Előnyös hatású lehet az 
emésztőrendszer különféle 
gyulladásai, a vékonybél és a 
vastagbél gyulladása, gyomor- 
és nyombélfekély, colitis 
ulcerosa, Crohn-betegség, 
valamint malária esetén. 
Támogatja a lép működését, 
harmonizálja az immunrendszer 
és a nyirokrendszer működését, 
segíti a verejtékezést. Érdemes 
antibiotikum-kúra alatt is szedni, 
mivel szinergikus hatásba lép a 
gyógyszerrel, erőteljes vírusellenes 
hatású, emellett mérsékli az 
antibiotikum-kúra mellékhatásait. 

STImaral
Termékleírás:  
Bioinformációs gyógynövény-
koncentrátum.
30 ml

Alkalmazása: Tonizáló és 
adaptogén hatású készítmény, 
élénkíti, harmonizálja a 
testet. Támogatja a figyelem 
összpontosítását, az agyműködést, 
és enyhíti az öregedést kísérő 
memóriaproblémákat. Enyhe 
vágyserkentőként hat pszichikai 
eredetű potenciazavar 
esetén. Kiválóan alkalmazható 
másnaposság, energiahiány 
esetén, vagy akkor, ha késő 
éjszakáig meg kell őriznünk a 
fittségünket.

KING KoNG
Termékleírás:  
Bioinformációs gyógynövény-
koncentrátum.
30 ml

Alkalmazása: széles spektrumú 
regeneráló, teljesítménynövelő 
készítmény. Növényi összetevői 
hozzájárulnak a csontok, 
a porckorongok és a bőr 
állapotának javításához. 
Jótékony hatású műtét, baleset 
utáni gyengeségben. Elősegíti 
az izomtömeg és az izomerő 
növelését, valamint edzéssel 
kombinálva a zsírbontást. 
Segítséget nyújt szellemi és lelki 
kimerültség, csökkent szexuális 
aktivitás, bizonyos típusú ekcémák, 
izomsorvadás és bélbetegségek 
esetén. A gyógynövények és 
a bioinformációk együttese 
méregtelenítő hatású, javítja a 
sejtek és a vér működését.



rUTICElIT 
Krém
Termékleírás:  
Bioinformációs gyógynövénykrém.
50 ml

Alkalmazása: érgyulladás, 
aranyér, visszér, trombózis, 
elégtelen perifériás keringés, 
hajszálérgyengeség az arcon 
vagy a testen, vérömleny, 
lábszárfekély, felfekvés, zúzódás, 
csonttörés. Kiegészítő szerként 
használható a bőr daganatos 
megbetegedéseiben. 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 esetén. 
Használata javasolt még elégtelen 
vérkeringés esetén, továbbá 
az erek felfrissítéséhez hosszú 
álldogálás után, elnehezült, 
fáradt lábakra. A növényi anyagok 
előnyösen hatnak azokra a gombás 
megbetegedésekre, amely 
károsítják az érfalakat. A vastagbél, 
a máj, a vese, a csontvelő, az 
anyagcsere és az immunrendszer 
működésére is hat. Használata 
sportoláshoz ugyancsak javasolt.

CYToVITal 
Krém
Termékleírás:  
Bioinformációs gyógynövénykrém.
50 ml

Alkalmazása: Kiválóan alkalmazható 
a bőr sejtjeinek táplálására és 
regenerálására. Vírusellenes 
(herpesz vírus és cytomegalo 
vírusok), fertőtlenítő, gomba- és 
daganatellenes hatású. Alkalmazása 
az orvosi terápia kiegészítéseként 
segíthet melldaganatok, ciszták, a 
hormonrendszer működési zavarai, 
klimax és cukorbetegség esetén. 
Segíti a petefészkek működését, 
jótékonyan hat meddőségben, 
és támogatja a pajzsmirigy 
megfelelő működését. Daganatos 
betegségekben szenvedőknél 
elősegíti a sugárterápia 
miatt károsodott szövetek 
regenerálódását. Jótékonyan hat 
különböző bőrsérüléseknél (műtéti 
hegek gyorsabb gyógyulása, sebek, 
terhességi csíkok, horzsolások, 
cellulitisz, különböző sugárzások 
okozta károsodások, égések, 
gyulladások és herpesz). Használható 
festékhiányos bőr (vitiligo), 
scleroderma esetén. Arctisztítást 
követően – vizesen alkalmazva –, 
arcra kenve megfiatalítja a bőrt.

DroSErIN 
Krém
Termékleírás:  
Bioinformációs gyógynövénykrém.
50 ml

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

arTrIN 
Krém
Termékleírás:  
Bioinformációs gyógynövénykrém.
50 ml

Alkalmazása: Összetevői 
segítenek ízületi gyulladás, 
izom- és íngyulladás, reuma, 
gerincfájdalom, nyaktájéki 
izomfájdalom, fáradtság, 
hideg végtagok, a végtagok 
elégtelen vérellátása és további 
mozgásszervi problémák esetén. 
Előnyös lehet még köszvényes 
és migrénes panaszoknál, fájó 
derékra és fogakra, valamint 
ideiglenes izombénulás után. 
Kiválóan alkalmazható utazási 
betegség (kinetosis), különböző 
emésztési problémák, hasmenés, 
lép- és hasnyálmirigypanaszok 
esetében. Jótékonyan hat a 
törött csontok regenerációjára, 
támogatja a zúzódások, 
izom-, ín- és ideggyulladások 
gyógyulását. Segíthet továbbá 
veseelégtelenségben, 
húgyhólyaggyulladásban és más 
gyulladásos betegségekben, 
prosztatabetegségekben is.



ProTEKTIN 
Krém
Termékleírás:  
Bioinformációs gyógynövénykrém.
50 ml

Alkalmazása: Máj-, epehólyag-, 
gyomor-, lép- és hasnyálmirigy-
problémák esetén használatos. 
Ez a regeneráló krém erős 
fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő 
és tisztító hatású, emellett 
serkenti a vérkeringést. Kiválóan 
alkalmazható ekcémás, érzékeny, 
kiütésekre hajlamos bőrre, akne, 
herpesz, pikkelysömör, övsömör, 
allergiás kiütések, bőrgyulladás, 
nehezen gyógyuló sebek 
kezelésére. Nyugtatja a viszkető 
bőrt, megelőzi a gombásodást. 
Kiegészítő szerként festékhiányos 
bőrre (vitiligo) is használható. 
Növeli a bőr ellenálló képességét 
a különböző sugárhatásokkal, 
például napégéssel, túlzott 
szoláriumozással szemben. 
Daganatos betegségekben 
szenvedő emberek sugárterápiája 
előtt és után ugyancsak 
alkalmazható.

rUTICElIT 
SamPoN
Termékleírás: 
Gyógynövénykivonatokat, 
illóolajokat és termálvizet 
tartalmazó természetes sampon. 
200 ml

Alkalmazása: Elsősorban 
sötétebb hajra javasolt. 
Csökkenti a korpaképződést, 
megerősíti a hajszálakat, és a 
fejbőr vérellátásának javításával 
támogatja a haj megújulását az 
egész fejen. Ápolja a hajat és a 
fejbőrt, emellett a reflexzónák 
és az akupunktúrás pontok 
energetikai rendszerén keresztül 
előnyösen hat az ember egészségi 
állapotára, valamint az érzelmek, 
lelki problémák feldolgozására.

ProTEKTIN 
SamPoN
Termékleírás: 
Gyógynövénykivonatokat, 
illóolajokat és termálvizet 
tartalmazó természetes sampon. 
200 ml

Alkalmazása: Gyorsan zsírosodó, 
festett, szőkített hajra ajánlott. 
Jótékonyan hat hajhullás esetén. 
Javítja a környezetszennyezés és az 
ipari szennyezőanyag-kibocsátás 
miatt roncsolt haj minőségét. 
Ápolja a hajat és a fejbőrt, emellett 
a reflexzónák és az akupunktúrás 
pontok energetikai rendszerén 
keresztül előnyösen hat az ember 
egészségi állapotára, valamint 
az érzelmek, lelki problémák 
feldolgozására.

arTrIN 
SamPoN
Termékleírás: 
Gyógynövénykivonatokat, 
illóolajokat és termálvizet 
tartalmazó természetes sampon. 
200 ml

Alkalmazása: Minden természetes 
hajszín esetében használható, de 
inkább sötétebb hajra ajánlott. 
Használata száraz haj esetében 
javasolt, fékezi az ősz hajszálak 
megjelenését, valamint támogatja 
az új hajszálak növekedését, 
főleg férfiaknál. Ápolja a hajat és 
a fejbőrt, emellett a reflexzónák 
és az akupunktúrás pontok 
energetikai rendszerén keresztül 
előnyösen hat az ember egészségi 
állapotára, valamint az érzelmek, 
lelki problémák feldolgozására.



DroSErIN 
SamPoN
Termékleírás: 
Gyógynövénykivonatokat, 
illóolajokat és termálvizet 
tartalmazó természetes sampon. 
200 ml

Alkalmazása: Normál, 
egészséges és inkább világosabb 
hajra javasolt. Fokozza a hajszálak 
rugalmasságát, használata után a 
haj bársonyos fényt kap. Gátolja 
a fejtetőn jelentkező hajhullást. 
Ápolja a hajat és a fejbőrt, 
emellett a reflexzónák és az 
akupunktúrás pontok energetikai 
rendszerén keresztül előnyösen 
hat az ember egészségi 
állapotára, valamint az érzelmek, 
lelki problémák feldolgozására.

CYToVITal 
SamPoN
Termékleírás: 
Gyógynövénykivonatokat, 
illóolajokat és termálvizet 
tartalmazó természetes sampon. 
200 ml

Alkalmazása: Minden 
természetes hajszín esetében 
kiválóan alkalmazható, ám 
leginkább világos hajra javasolt. 
Regenerálja a töredező, könnyen 
szöszösödő hajat. Nyugtatja a 
fejbőrt, megszünteti a viszketést. 
Ápolja a hajat és a fejbőrt, 
emellett a reflexzónák és az 
akupunktúrás pontok energetikai 
rendszerén keresztül előnyösen 
hat az ember egészségi 
állapotára, valamint az érzelmek, 
lelki problémák feldolgozására.

NUTrITIVE
balSam
Termékleírás:  
Hajbalzsam. 
200 ml 

Alkalmazása: Serkenti a 
fejbőr keringését, valamint a 
hajhagymák tápanyagellátását, 
ezáltal támogatja a haj 
egészséges növekedését. 
Fényesebbé, ellenállóbbá és 
egyenletesen hidratálttá teszi a 
hajat, aminek köszönhetően a haj 
könnyen kifésülhető lesz, és nem 
töredezik. A balzsam óvja a hajat 
a környezet káros hatásaitól és 
mérsékli a korpásodást.

CYToSaN 
SamPoN
Termékleírás:  
Humát- és huminanyagokat, 
illóolajokat és termálvizet 
tartalmazó természetes sampon. 
200 ml

Alkalmazása: A humátok, 
amelyek a szerves anyagok 
fokozatos lebomlásával 
keletkeznek, igen bonyolult 
szerkezetű, magas kémiai 
reaktivitású, bioaktív anyagok. 
Rendkívül előnyösen hatnak a 
szervezetre és annak energetikai 
rendszerére. A huminanyagok 
hatására a bőrből távoznak 
a káros lerakódások, így 
megújulhat a bőr természetes 
funkciója. Nyugtatják a bőrt, 
csillapítják a viszketést, és erősítik 
a védő savköpenyt. Használata 
elsősorban fejbőrproblémák 
esetén ajánlott (korpa, ekcéma, 
pikkelysömör vagy egyéb 
bőrproblémák). Mélyrehatóan 
tisztítja és méregteleníti a fejbőrt, 
illetve a hajat. Zsírosodásra 
hajlamos és vékony szálú 
hajra ajánlott, mert alaposan 
tisztít és megerősíti a hajszálak 
szerkezetét.



rUTICElIT 
SzaPPaN
Termékleírás:  
Gyógynövénykivonatokat, 
illóolajokat és termálvizet 
tartalmazó, természetes glicerin 
szappan.
100 g

Alkalmazása: A Pentagram® 
szappanok közül a 
leguniverzálisabb hatású. 
Bármilyen eredetű bőrpír és 
bevérzés vagy épp fordítva, 
bőrsápadtság esetén kiválóan 
használható. Megakadályozza 
a vitiligo (pigmenthiányos bőr) 
továbbterjedését. Harmonizálja a 
bőr funkcióját. Minden bőrtípusra 
ajánlott.

CYToVITal 
SzaPPaN
Termékleírás:  
Gyógynövénykivonatokat, 
illóolajokat és termálvizet 
tartalmazó, természetes glicerin 
szappan.
100 g

Alkalmazása: Használata 
után a bőr puhává és selymes 
tapintásúvá válik. Növeli a bőr 
rugalmasságát és hidratáltságát. 
Lággyá varázsolja a hajat. Segíti 
a faggyúmirigyek kiürülését, 
biztosítja a bőr egyenletes 
zsírosodását és megakadályozza 
a faggyúcsomók kialakulását. 
Gátolja az akne kialakulását. 
Csillapítja a viszketést.

DroSErIN 
SzaPPaN
Termékleírás:  
Gyógynövénykivonatokat, 
illóolajokat és termálvizet 
tartalmazó, természetes glicerin 
szappan.
100 g

Alkalmazása: Növeli a bőr 
ellenálló-képességét a különböző 
bakteriális és vírusos eredetű 
kiütésekkel szemben. Gátolja a 
gombás fertőzések megjelenését 
és továbbterjedését. Rugalmassá 
teszi a bőrt, támogatja a 
bőrsejtek megérését, jótékonyan 
hat a szarusodási folyamatra. 
Használatával a bőr selymessé és 
ellenállóbbá válik.

arTrIN 
SzaPPaN
Termékleírás:  
Gyógynövénykivonatokat, 
illóolajokat és termálvizet 
tartalmazó, természetes glicerin 
szappan.
100 g

Alkalmazása: Növeli a 
bőr ellenálló-képességét 
a bakteriális fertőzésekkel 
szemben. Kiválóan használható 
nedves ekcéma kezelésére. 
Serkenti a verejtékmirigyek 
termelését, ezért jótékonyan 
hat száraz bőrre. Felgyorsítja az 
anyagcseretermékek (metabolitok, 
sók) bőrön át történő távozását. 
Felborult pH értékű (túl 
savas) bőr, köszvény és egyéb 
anyagcserezavarok esetében 
kifejezetten ajánlott. Kellemetlen 
szagú izzadás esetén ugyancsak 
javasolt.



ProTEKTIN 
SzaPPaN
Termékleírás:  
Gyógynövénykivonatokat, 
illóolajokat és termálvizet 
tartalmazó, természetes glicerin 
szappan.
100 g

Alkalmazása: Növeli a bőr 
ellenálló-képességét a gombás 
fertőzésekkel szemben. Kiválóan 
alkalmazható lábápolásra. 
Jótékonyan hat kiütésekre 
vagy enyhén vérző sérülésekre. 
Előnyös hatással van a hajszálerek 
és a felszíni erek gyulladásaira. 
Segít száraz ekcéma és vegyi 
anyagok által ingerelt bőr esetén. 
Elsősorban nedves vagy zsíros 
bőrre ajánljuk.

CYToSaN 
SzaPPaN
Termékleírás:  
Humátokat, illóolajokat 
és termálvizet tartalmazó, 
természetes glicerin  
szappan.
100 g

Alkalmazása: A humátok igen 
bonyolult szerkezetű, magas 
kémiai reaktivitású, bioaktív 
anyagok. Rendkívül előnyösen 
hatnak a szervezetre és annak 
energetikai rendszerére. A 
CYTOSAN szappan segíti a 
méregtelenítést, a regenerációt 
és a bőr megfiatalítását. Hatása 
mélyreható, segíti a felszín 
alatti hámrétegek gyógyulását. 
Kiválóan alkalmazható gyenge 
minőségű, belső betegségek által 
terhelt bőr esetében. Jótékonyan 
hat minden bőrfertőzésre.

DraGS 
ImUN SzaPPaN
Termékleírás:  
Amazóniai fa kaucsuktejét, 
illóolajokat és termálvizet 
tartalmazó, természetes glicerin 
szappan.
100 g

Alkalmazása: A Croton lechleri 
fa gyantája (Sangre de drago, 
„sárkányvér”) nagy mennyiségű 
antioxidánst, taspin alkaloidot, 
tannint és további olyan 
anyagokat tartalmaz, amelyek 
egyedülálló gyulladáscsökkentő 
és sebgyógyító hatásúak. A 
DRAGS IMUN szappan segíti a 
bőr regenerálódását, felgyorsítja 
a sebgyógyulás folyamatát, és 
megújítja a bőrt. Fertőtlenítő 
hatású egyes gombás 
bőrbetegségek, valamint vírusos 
eredetű bőrproblémák esetében, 
emellett kiválóan alkalmazható 
szemölcsökre. Enyhíti a bőr 
gyulladásos folyamatait. 
Jótékonyan hat első fokú égési 
sérülésekre, csillapítja a bőr 
allergiás reakcióit, valamint a 
rovarcsípés okozta kellemetlen 
tüneteket.

DraGS ImUN
Termékleírás:  
Amazóniai fa kaucsuktejét 
tartalmazó, bioinformációs 
készítmény. 
30 ml

Alkalmazása: A készítmény 
a Croton lechleri Muell. Agr. 
(ismertebb nevén Sangre de 
drago, sárkányvér) amazóniai 
fából származó, tiszta 
kaucsuktej. Baktérium-, vírus- 
és gombaellenes, antioxidáns 
hatású. Segít a homeosztázis 
helyreállításában, felgyorsítja 
a sebek, a szövetek, a bőr, az 
afták, a fekélyek, a különböző 
gyulladások gyógyulását. 
Támogatja a szervezet 
regenerálódását, erősíti 
védekezőképességét, valamint 
ösztönzi az immunrendszer 
működését. Jótékonyan 
hat a lázzal járó légzőszervi 
megbetegedésekben (például 
influenza), valamint egyéb 
gyulladásos betegségekben. 
Külsőleg és belsőleg egyaránt 
alkalmazható.



FYTomINEral
Termékleírás:  
Ásványi anyagokat kolloid 
formában tartalmazó, 
bioinformációs készítmény.  
100 ml

Alkalmazása: A legfontosabb 
ásványi anyagok, makro- és 
mikroelemek pótlására szolgáló 
készítmény. A Mengyelejev-
féle periódusos rendszer 64 
elemét koncentrált kolloid 
oldat formájában tartalmazza. 
A készítményben levő ásványi 
anyagok felszívódásának 
mértéke eléri a 98%-ot. 
Ezek az elemek segítenek 
fenntartani a szervezet optimális 
egyensúlyi állapotát, elősegítik 
a méregtelenítést, a vitaminok 
beépülését és hasznosulását 
a szervezetben, hozzájárulnak 
a hormontermeléshez, fontos 
szerepet játszanak a DNS-
szintézisben. A FYTOMINERAL több 
összetevője is antioxidánsként hat 
a szabad gyökökkel szemben.

CYToSaN 
FomENTUm Gél
Termékleírás:  
Bioinformációs humátpakolás. 
100 ml

Alkalmazása: Lignohumátot, 
kálium-humátot, szilimarint és 
borostyánkősavat tartalmazó, 
csak külsőleg alkalmazható 
bioinformációs készítmény. 
Elsősorban borogatásként, 
bőrpakolásként, fürdőadalékként 
és a sérült területek fürdőgéljeként 
javasolt a használata. A bőrön 
át segít megszüntetni a belső 
szervek gyulladásait, méregteleníti 
a szervezetet, felgyorsítja a 
sebgyógyulást. Kozmetikai 
célokra (bőrtisztítás és -fiatalítás), 
valamint bőrproblémák kezelésére 
(gyulladások, kiütések, sérülés, 
akne), továbbá kiegészítő 
kezelésként mozgásszervi 
panaszokra, nőgyógyászati 
megbetegedésekre, illetve belső 
szervek krónikus gyulladásaira 
egyaránt alkalmazható. Segít 
a salak- és méreganyagok 
eltávolításában, serkenti a 
vérkeringést, javítja a bőr, valamint 
a mélyebben fekvő szöveti 
szerkezetek vérellátását. 

CYToSaN
Termékleírás:  
Humáttartalmú bioinformációs 
készítmény. 
90 kapszula

Alkalmazása: A máriatövis 
terméséből nyert szilimarint 
és borostyánkősavat is 
tartalmazó kálium-humát (tőzeg) 
koncentrátum. Az immunrendszer 
működését serkentő legerősebb 
készítmények sorába tartozik. A 
tőzeg védi a sejteket, javítja az 
oxigénellátást, képes elpusztítani 
többféle baktériumot, vírust 
(főleg a herpesz vírust), gombát. 
Hozzájárul a szív- és érrendszeri 
betegségek megelőzéséhez. 
Óvja a bélrendszert és a májat. 
Előnyösen hat mozgásszervi 
megbetegedésekben, a csontok 
és az ízületek elváltozásai esetén. 
Erős és mélyreható méregtelenítő 
képességének köszönhetően 
segít megelőzni egyes daganatok 
kialakulását.

CYToSaN INoVUm
Termékleírás:  
Lignohumátot, kálium-humátot, 
zöld agyagot, szilimarint és 
borostyánkősavat tartalmazó, 
bioinformációs készítmény. 
90 kapszula

Alkalmazása: A humin anyagok 
biológiailag rendkívül aktívak, 
erőteljes felszíni kötőaktivitással, 
kelát- és ioncserével. A készítmény 
antioxidáns hatású, óvja a sejteket, 
segíti a szervezet méregtelenítését 
és jótékonyan hat a gyomorra, 
valamint a bélnyálkahártyára. 
Molekulaszerkezete révén védő 
filmréteget hoz létre, amely 
hozzájárul a szervezet ellenálló-
képességének fokozásához.



PEralGIN
Termékleírás:  
Gyógynövény- és 
gombakivonatokat tartalmazó, 
bioinformációs készítmény.
120 kapszula

Alkalmazása: Ez a készítmény 
bármilyen allergiás reakció 
esetén segíthet. Szénanátha, 
viszketés, bőrpír, allergiás 
kiütések (csalánkiütés és atípusos 
ekcéma) jelentkezésekor, 
továbbá ételallergia és asztma 
esetén egyaránt alkalmazható. 
Segítséget nyújt légzőszervi 
betegségekben. Mérsékelheti 
a migrént és a változókort 
(menopauza) gyakran kísérő 
hőhullámokat. Javítja a 
vérkeringést. Mivel támogatja az 
idegrendszer, az immunrendszer 
és az hormonrendszer 
működését, biztosítja a szervezet 
számára szükséges energiát.

CElITIN
Termékleírás:  
Páfrányfenyő (Ginkgo biloba) 
kivonatát és lecitint tartalmazó, 
bioinformációs készítmény.
90 kapszula

Alkalmazása: Összetevői 
elsősorban az agynak a 
hosszú távú tervezésért, 
a koncentrációért és a 
figyelemért felelős területeit 
befolyásolják. Javítják a 
memóriát, stresszellenes 
hatásúak, segítenek megelőzni a 
fáradtságot és a kimerültséget. 
Támogatja továbbá a készítmény 
a zsíranyagcserét, szabályozza 
a vér koleszterinszintjét, és 
táplálja az idegrostokat övező 
mielinhüvelyt. Segít megőrizni 
a haj egészségét, gátolja a 
hajhullást és a korpásodást. 
Jótékonyan hat a haj és a körmök 
anyagcseréjére.

GrEPoFIT
Termékleírás:  
Egyedülálló gyulladáscsökkentő 
kivonatokat tartalmazó, 
bioinformációs készítmény.
135 kapszula

Alkalmazása: A természetes 
hatóanyagok kombinációja 
segítséget nyújt akut vírusos 
vagy bakteriális eredetű 
fertőzésekben, serkenti az 
immunrendszer működését és 
lerövidíti a betegségek lefolyását. 
Jótékonyan hat nőgyógyászati és 
urológiai gyulladásokra, valamint 
gyomor- és bélgyulladásra. Segít 
megszüntetni a gombásodást 
a szervezetben és a bőrön. 
Támogatja a keringést, hozzájárul 
a visszerek, az érgyulladás, 
a trombózis és az aranyér 
megelőzéséhez. Segíti az 
allergia, az asztma és az ekcéma 
gyógyulását. Egyedülálló 
természetes antibiotikum jellegű, 
de mentes a hagyományos 
antibiotikumok mellékhatásaitól. 

VITamarIN
Termékleírás:  
Halolajat tartalmazó, 
bioinformációs  
készítmény.
90 kapszula

Alkalmazása: A tengerihal-olaj 
az ómega-3 telítetlen zsírsavak, 
valamint a jód, az A-vitamin és 
a D-vitaminok legfontosabb 
természetes forrása. Használata 
különösen javasolt szív- és 
érrendszeri betegségekben, 
allergiában, kiegészítő szerként 
daganatos betegségekben 
szenvedőknek, valamint magas 
koleszterinszint esetén. Erősíti 
az immunrendszert és az 
idegrendszert. Előnyösen hat 
az agyműködésre, és javítja az 
ember szellemi és lelki állapotát. 
Támogatja többek között a 
csontok, a haj, a bőr és az íny 
fejlődését, emellett jótékonyan 
hat a látásra.



SKElETIN
Termékleírás:  
Tintahal (szépia) csontját 
és kollagént tartalmazó, 
bioinformációs készítmény.
135 kapszula

Alkalmazása: Segít az ízületi 
porcok megóvásában és 
regenerációjában. Csont- és ízületi 
panaszok, valamint fájdalom, 
gyulladás esetén ajánlott. Kivételes 
összetételének köszönhetően 
gyermekkorban támogatja 
a csontanyag növekedését, 
időskorban, illetve a változókor 
után lassítja annak fogyását. 
Jótékonyan hat valamennyi 
kötőszövetre, nem csupán a 
porcokra és a csontokra. Javítja 
például az izmok, az ínak és a 
bőr rugalmasságát, ellenállóbbá 
teszi a körmöket, és segít a bőr 
megfiatalodásában.

rEVITaE
Termékleírás:  
Növények és termésük kivonatát 
tartalmazó, bioinformációs 
készítmény.
90 kapszula

Alkalmazása: Összetevőinek 
egyedülálló kombinációja segít 
az öregedéssel járó negatív 
tünetek mérséklésében. Magas 
flavonoid tartalma a páfrányfenyő 
(ginkgo) kivonattal együtt 
visszaszorítja a szabad gyökök 
sejtkárosító hatását, jótékonyan 
befolyásolja az érrendszer és a 
nyálkahártyák állapotát. A kudzu 
gyökér fokozza a melatonin és a 
szerotonin termelését, javítja a 
kedélyállapotot, megkönnyíti az 
elalvást, illetve jobb minőségűvé 
teszi az alvást. A hatóanyagok, 
beleértve a tökmagolajban 
található cinket, optimalizálják az 
anyagcsere-folyamatokat, ezáltal 
segítik a szövetek regenerálódását, 
életerővel és optimizmussal 
töltik fel a szervezetet. Előnyösen 
hat a gyomor működésére, a 
kiválasztásra, és javítja a látást. 

ProbIoSaN
Termékleírás:  
Chlorella algát és 
probiotikumkultúrát tartalmazó, 
bioinformációs készítmény.
90 kapszula

Alkalmazása: Az édesvízi Chlorella 
alga, az inulin és a probiotikumok 
páratlan kombinációja elsősorban 
az emésztésre, valamint a bél 
mikroflórájának regenerálódására 
hat, főként antibiotikum-
kúra vagy hormontartalmú 
fogamzásgátló szedése után. 
Hatékonyan méregteleníti a 
szervezetet, allergia és fáradtság 
esetén ugyancsak javasolt. 
Fogyókúra alatt, serdülőkorban, 
megnövekedett fizikai terhelés, 
vegetáriánus étrend, illetve 
hasmenés vagy rendszertelen 
székletürítés esetén kifejezetten 
ajánlott.

VITaFlorIN
Termékleírás:  
Növények és termésük kivonatát 
tartalmazó, bioinformációs 
készítmény.
90 kapszula

Alkalmazása: A természetes 
vitaminok, ásványi anyagok 
és biológiailag aktív anyagok 
kombinációja fokozza a szervezet 
stresszel, fertőző betegségekkel 
szembeni ellenálló-képességét, 
és ellensúlyozza a szennyezett 
környezet hatását. Javítja a szellemi 
és a kedélyállapotot, valamint 
segít megelőzni a fáradtságot és a 
kimerültséget. Magas antioxidáns 
tartalmának köszönhetően lassítja 
az öregedést. Védi a szívet és az 
ereket, segít megelőzni a keringési, 
valamint egyéb civilizációs 
betegségek kialakulását. 
Támogatja az emésztést, óvja az 
emésztőrendszer nyálkahártyáit. 



ImUNoSaN
Termékleírás:  
Rendkívül hatékony természetes 
hatóanyagokat tartalmazó, 
bioinformációs készítmény.
90 kapszula

Alkalmazása: Alkotóelemei 
erősítik a szervezet 
(specifikus és nem specifikus) 
védekezőképességét. Szedésével 
megakadályozhatjuk a fertőző 
betegségek kialakulását, illetve 
elősegíthetjük a fertőző és más 
betegségekből való gyorsabb 
felépülést, megelőzhetjük 
az újabb fertőzéseket. 
Betegségmegelőző és gyógyító 
hatásait számos civilizációs 
betegség esetén kiaknázhatjuk. 
Alkalmazása előnyös lehet a 
daganatos betegségek kiegészítő 
kezelésében. Összetevői 
hozzájárulnak testi és lelki 
egészségünk megőrzéséhez 
és visszaszerzéséhez, erősítik 
a szervezet stresszel szembeni 
ellenálló-képességét, mérséklik 
a fáradtságot. Megadják a 
szervezet számára szükséges 
életenergiát, eközben lassítják az 
öregedés folyamatát. 

FlaVoCEl
Termékleírás:  
Flavonoidokat és C-vitamint 
tartalmazó, bioinformációs 
készítmény.
150 tabletta

Alkalmazása: A C-vitamint, 
szudáni hibiszkusz koncentrált 
kivonatát és illóolajokat 
tartalmazó készítmény 
kiemelkedő módon óvja a 
sejteket. Több olyan enzim 
működését is támogatja, amelyek 
részt vesznek az antioxidáns 
védelemben. A benne található 
illóolajok baktérium- és 
vírusellenes hatásúak. Kiegészítő 
készítményként segítségünkre 
lehet megfázás és influenza 
esetén, valamint a gyors 
energiapótlásban. Cukorbetegek 
is szedhetik.

CHlorElla
Termékleírás:  
Édesvízi algát tartalmazó, 
bioinformációs készítmény. 
Gluténmentes!
200 tabletta

Alkalmazása: A Chlorella 
pyrenoidosa egysejtű zöld 
alga teljes értékű élelmiszer, 
amely hosszú távon is szedhető. 
Elsősorban klorofillban és 
CGF növekedési faktorban, 
továbbá vitaminokban, ásványi 
anyagokban, aminosavakban 
és nukleinsavakban gazdag. 
Ösztönzi az immunrendszer 
működését, regenerálja 
a szöveteket, eltávolítja a 
szervezetből a méreganyagokat, 
segíti a sebgyógyulást, illetve 
összességében a szervezet 
gyógyulását. Hatékonyan 
tisztítja a bélrendszert, 
kiválóan alkalmazható allergia, 
bőrproblémák, szívpanaszok, 
reumás és emésztőrendszeri 
betegségek kezelésében. 
Kiváló étrend-kiegészítő 
vegetáriánusoknak. 
Lisztérzékenyek is szedhetik, 
gluténmentes.

barlEY
Termékleírás:  
Zöldárpát tartalmazó, 
bioinformációs készítmény. 
Gluténmentes!
100 g por

Alkalmazása: A zöldárpa az 
ökológiai mezőgazdasági 
szabályoknak megfelelően 
termesztett és feldolgozott, 
tisztán természetes növény. 
Könnyen hasznosítható formában 
tartalmazza a szervezet számára 
fontos vitaminokat, ásványi 
anyagokat, aminosavakat és 
értékes enzimeket. Az enzimek 
működésének köszönhetően a 
zöldárpa hozzájárul a szervezet 
méregtelenítéséhez, lassítja az 
öregedés folyamatát, valamint 
óvja a testet a külső környezet 
káros hatásaitól. Kiválóan 
alkalmazható bőrbetegségekben. 
Segít a túlsúlyosoknak és a 
székrekedéssel küszködőknek. 
Lassítja a daganatos sejtek 
növekedését. Szedése a 
betegségekből való lábadozás 
idején kifejezetten javasolt. 
Lisztérzékenyek is szedhetik, 
gluténmentes.



bETaFIT
Termékleírás:  
Céklát és csalánt tartalmazó, 
bioinformációs készítmény. 
Gluténmentes!
200 tabletta

Alkalmazása: Mindkét fő 
összetevője (a cékla és a 
csalán) természetes úton 
erősíti és tisztítja a szervezetet. 
Magas ásványianyag- és 
vitamintartalmának köszönhetően 
megnövekedett terhelés 
esetén, valamint mindennapi 
étrend-kiegészítőként is 
ajánlott. Bizonyítottan erősíti 
az immunrendszert, erős 
antioxidáns. Civilizációs 
betegségek, immunzavarok, 
elégtelen vérképzés esetén 
javasolt a használata, emellett az 
említett problémák kialakulását 
is segít megelőzni. Ösztönzi a 
káros anyagok kiválasztását, 
ezért hatékony a vese-, húgyúti, 
máj-, esetleg epebetegségek 
kezelésében. Kitűnő választás 
betegségmegelőző célú 
tisztítókúrákhoz, a végtagok 
elégtelen vérellátása, reumatikus 
panaszok és túlsúly esetén, 
valamint jót tesz a bőrnek. 
Lisztérzékenyek is szedhetik, 
gluténmentes.

SPIrUlINa 
barlEY
Termékleírás:  
Spirulina édesvízi algát és zöldárpát 
tartalmazó, bioinformációs 
készítmény. Gluténmentes!
200 tabletta

Alkalmazása: Kiválóan egyesíti 
magában a zöldárpa enzimjeit 
a Spirulina édesvízi alga magas 
tápértékű anyagaival, vitaminjaival 
és ásványi anyagaival. Hatékonyan 
támogatja az anyagcsere-
folyamatokat, a keringési 
rendszer működését, erősíti a 
szervezet ellenálló-képességét. 
Szabályozza a vércukorszintet, 
csökkenti a koleszterinszintet, és 
jótékonyan hat magas vérnyomás 
esetén. Védi a szervezetet a káros 
sugárzásoktól, előnyösen hat 
a vérképzésre. Kiegészítőként 
kiválóan alkalmazható allergia, 
gyulladások és fertőzéses 
betegségek kezelésében. 
Műtét előtt, lábadozás alatt 
és a daganatos betegségek 
hagyományos kezelését 
követően javasolt a használata. 
Lisztérzékenyek is szedhetik, 
gluténmentes. 

balNEol
Termékleírás:  
Bioinformációs humátfürdő.
110 ml

Alkalmazása: Ez a 
huminanyagokat és válogatott 
illóolajokat magában foglaló, 
aromatikus fürdőolaj olyan 
hatékony összetevőket tartalmaz, 
amelyek befolyásolják a bőr 
felszíni rétegeit és a tüdőn át 
bejutnak a vérbe. Harmonizálják 
az egyes szervek működését és 
hozzájárulnak a szervezet teljes 
regenerálódásához. Az illóolajok 
elősegítik a bőr és az ízületek jobb 
vérellátását, ennek köszönhetően 
felgyorsul a sérült szövetek 
regenerálódása. Közvetlenül 
hatnak az anyagcserére és az 
idegrendszer működésére. A 
fürdőolaj méregtelenít, serkenti 
a vérkeringést, ösztönzi az 
immunrendszer működését, 
segíti a sejtek oxigénellátását, 
antioxidánsként hat.

bIoTErmal
Termékleírás:  
Bioinformációs fürdősó.
350 g

Alkalmazása: A podhájskai 
hőforrásból származó sót 
tartalmazó készítményt felső légúti 
betegségekben, megfázás, asztma, 
hörghurut esetén alkalmazhatjuk. 
Kiegészítő terápiaként hasznos 
csonttörések utókezelésekor és 
fájdalomcsillapításra. A belőle 
készült, rendszeres fürdő jót 
tesz a reumában, érrendszeri 
és ízületi problémákban, 
illetve gerincbántalmakban 
szenvedőknek. Emellett stabilizálja 
a csontritkulásban, ízületi 
kopásban és ízületi gyulladásban 
szenvedők állapotát. Hatékony 
segítséget nyújt az ekcéma, 
különböző kiütések és egyéb 
bőrbetegségek kiegészítő 
kezelésében. A szervezet 
teljes energetikai rendszerét 
harmonizálja. 



GrEEN TEa
– Gaba
Termékleírás:  
Gamma-amino-vajsav (GABA) 
tartalmú zöld tea.
105 g

Alkalmazása: A gamma-amino-
vajsav (GABA) képes csökkenteni 
a magas vérnyomást, gátolja 
az izomgörcsök kialakulását, 
bizonyos esetekben az aritmiát, 
emellett szabályozza a 
hormontermelést. Javítja az agy 
vérkeringését, oxigénellátását, 
valamint az agysejtek 
anyagcseréjét. Segítséget 
nyújthat továbbá szélütés vagy 
fejsérülés következményeinek 
gyógyításában, fejfájás, fülzúgás 
vagy zavart viselkedés esetén. 
Megszünteti a stresszt és a 
szorongást, hozzájárul a nyugodt 
alváshoz. Javítja a koncentrációt. 
Erősíti az immunrendszert, lassítja 
az öregedés folyamatát. Segít a 
túlsúly csökkentésében, valamint 
a véralkohol lebontásában. 
Pihenteti az izmokat, és oldja az 
izomfeszülést.

laPaCHo
Termékleírás:  
Ipéfa belső kérgét tartalmazó 
gyógytea.
105 g

Alkalmazása: Az indiánok 
különböző belső és külső 
gyulladások esetén előszeretettel 
fogyasztották a lapachót (más 
néven: Pau d’Arco). Antibiotikum 
jellegű hatásainak köszönhetően 
használhatjuk különféle 
baktériumok és gombák 
ellen. Több szakértő szerint az 
orvosi terápia kiegészítéseként 
jótékony hatású daganatos 
megbetegedésekben, beleértve 
a leukémiát. Előnyös az 
alkalmazása kemoterápia után 
és pszichofarmatikumok hosszan 
tartó szedése esetén.

lYCIUm 
CHINENSE
Termékleírás:  
Ördögcérna termését tartalmazó 
gyógytea.
105 g

Alkalmazása: A kínai ördögcérna 
aminosavakat, vitaminokat, 
ásványi anyagokat tartalmaz, a 
béta-karotin egyik leggazdagabb 
forrása. Jótékonyan hat a máj és 
a vese működésére, nedvesíti 
a tüdőt, aminek köszönhetően 
előnyösen befolyásolja az 
asztmát és egyes allergiás 
megbetegedéseket. Javítja 
és élesíti a látást, nyugtatja az 
irritált szemet. Táplálja a vért, 
és csökkenti a vérnyomást. 
Beállítja a szervezet hormonális 
egyensúlyát, erősíti az 
immunrendszert, és lassítja az 
öregedés folyamatát.

maYTENUS 
IlICIFolIa
Termékleírás:  
Maytenus ilicifolia növény leveleit 
tartalmazó gyógytea.
105 g

Alkalmazása: Erdős és füves 
területen egyaránt előfordul 
Brazíliában, Paraguayban, 
Uruguayban és Argentínában. 
Elsőként a guarani indiánok 
használták, főleg emésztési 
zavarokra, gyomorfekélyre, 
emellett sebek gyógyítására, 
kiütések és bőrbetegségek 
kezelésére. Levelei 
fitoösztrogéneket tartalmaznak, 
amelyek jótékonyan befolyásolják 
a hormonrendszer működését, 
harmonizálják a menstruációs 
ciklust, és enyhítik a változókor 
hőhullámait. Csökkentik a 
csontritkulás kialakulásának 
veszélyét, és lassítják az 
öregedést. Kalciumban és 
magnéziumban gazdagok, 
ezért jótékonyan befolyásolják 
a csontok keménységét, a 
porcok rugalmasságát, valamint 
mérséklik az ödémaképződést az 
alsó végtagokon.



SmIlaX 
oFFICINalIS
Termékleírás:  
Szárcsagyökér tartalmú gyógytea.
105 g

Alkalmazása: A szárcsagyökér 
(Smilax officinalis) támogatja 
az immunrendszer működését, 
gyulladáscsökkentő, tonizáló, 
anabolikus és antioxidáns 
hatású. Harmonizálja a vese- 
és a húgyhólyag-meridián 
működését. Elősegíti a felesleges 
sók eltávolítását a szervezetből, 
jótékonyan hat pikkelysömör, 
reuma, ízületi gyulladás (arthritis), 
valamint a húgyutak és a nemi 
szervek gyulladásai esetén.

TrIbUlUS 
TErrESTrIS
Termékleírás:  
Királydinnyét tartalmazó gyógytea.
105 g

Alkalmazása: Természetes 
szteroid (fitoszterolok) 
tartalmának köszönhetően 
serkenti a szervezet tesztoszteron 
és ösztrogén termelését. 
Meddőség és a nemi szervek 
betegségei esetén használatos. 
Megnagyobbodott prosztata 
és a változókorral kapcsolatos 
problémák kezelésében ugyancsak 
segítséget nyújt. Vesebetegségek 
és húgyhólyagproblémák esetén 
is alkalmazható, emellett javítja 
az emésztést, és mérsékli a vér 
koleszterinszintjét. Hozzájárul 
a keringési betegségek 
megelőzéséhez. Jótékonyan 
befolyásolja az anyagcserét, 
és megakadályozza a víz 
felhalmozódását a testben. 
Javítja a szervezet regenerálódó 
képességét betegségek után vagy 
kimerültség esetén.

UNCarIa 
TomENToSa
Termékleírás:  
Macskakarom (vilcacora) kérgét 
tartalmazó gyógytea.
55 g

Alkalmazása: A macskakarom 
(Uncaria tomentosa, vilcacora) 
számos alkaloidot, szterolt, 
aminoglikozidot, terpént, 
tannint, flavonoidot és további 
fontos anyagokat tartalmaz. 
Nagymértékben segíti az 
immunrendszer megfelelő 
működését, és jól használható 
daganatos betegségek 
kiegészítő kezelésében. Kiválóan 
alkalmazható vírusfertőzések, 
bakteriális és gombafertőzések, 
valamint szív- és érrendszeri 
betegségek esetén.

CHaNCa 
PIEDra
Termékleírás:  
Kőtörőfű tartalmú gyógytea.
105 g

Alkalmazása: Nagy mennyiségben 
tartalmaz a simaizmokat 
ellazító alkaloidokat, ezért segít 
az epe- és a veseköveknek a 
szervezetből történő természetes 
eltávolításában. Vizelethajtó 
hatású. Ugyancsak hasznos 
emésztési panaszok, hasmenés, 
székrekedés vagy felfújódás 
esetén. Támogatja a máj 
működését. Csökkenti a magas 
vérnyomást, valamint a vér 
koleszterinszintjét.



DIamaNT, SIlIX,  
balSamIo
Termékleírás:  
Bioinformációs fogkrémek.
120 g

Alkalmazásuk: A fogkrémek egyik 
alapösszetevője a podhájskai 
termálforrás harmadkori 
tengervizéből származó gyógyvíz. 
Mindhárom fogkrém összetételét 
gyógynövények speciális keveréke, 
valamint baktérium-, vírus- és 
gombaellenes hatású, válogatott 
illóolajok gazdagítják. Gátolják 
a fogszuvasodást, frissítik a 
leheletet, és gyulladáscsökkentő 
hatásúak. Kiválóan alkalmazhatók 
afta, herpesz, valamint szájüregi 
gyulladások esetén. Segítenek 
ínyvérzésben, fogágybetegségben 
(parodontitis), valamint szabaddá 
vált fognyak gyógyításában. 
Homeopátiás szerek szedése 
idején ugyancsak alkalmazhatók.

GrEPoFIT SPraY
Termékleírás:  
Grépfrútmag, fokhagyma és 
propolisz kivonatát tartalmazó, 
bioinformációs készítmény.
14 ml

Alkalmazása: A természetes 
hatóanyagok kombinációja 
segítséget nyújt akut vírusos 
vagy bakteriális eredetű 
szájüregi fertőzések kezelésében, 
és lerövidíti a betegségek 
lefolyását. Mikrobaellenes és 
gyulladáscsökkentő hatása miatt 
hatékonyan alkalmazható orrgarat-
gyulladás, torokgyulladás, esetleg 
fertőző mononucleosis kiegészítő 
kezelésében, továbbá ínyvérzés és 
afták esetén. Felgyorsítja a sebek 
gyógyulását. A spray összetevői 
nem ingerlik és nem is „égetik” a 
gyulladt nyálkahártyát. Kellemes, 
enyhén mentolos ízű.

aUDIroN
Termékleírás:  
Külső használatra szolgáló, 
bioinformációs készítmény.
30 ml

Alkalmazása: E-vitamint, 
7-féle gyógynövényt, 
gyulladáscsökkentő, 
baktérium- és vírusellenes 
hatású illóolajokat tartalmazó, 
bioinformációs készítmény. 
Segíthet középfül-gyulladásban, 
herpesz, sőt fogfájás és egyes 
szemölcsök jelentkezésekor. 
Kiválóan alkalmazható továbbá 
bőrgombásodás (főleg a lábon), 
bőrgyulladás, fülzúgás és 
hallászavarok esetén. Hatékony 
lehet még a kulcscsont és 
a váll izmainak, valamint 
inainak megerőltetésekor és 
felkarfájdalom esetén.

SPIroN
Termékleírás:  
Illóolajokat tartalmazó, 
bioinformációs spray.
50 ml

Alkalmazása: A legtisztább 
illóolajok és bioinformációk 
harmonikus kombinációját 
tartalmazza. Belélegzésével 
az illóanyagok igen gyorsan 
bekerülnek a véráramba, és 
eljutnak a szervezet szinte minden 
részébe, ezért a készítményt 
sokféle céllal alkalmazhatjuk. 
Elsősorban a tüdő, a szív, a 
vastagbél, a gyomor és további 
szervek energetikai pályáját 
harmonizálja. Használata 
fejfájás, depresszió, idegeskedés 
(neuraszténia), idegkimerültség, 
fertőzéses tüdőbetegség és 
influenza esetén javasolt. 
Utazások során különböző tárgyak 
fertőtlenítésére ugyancsak 
használható. 



CaraloTIoN
Termékleírás:  
Testápoló tej.
200 ml

Alkalmazása: Bioinformációs 
hidratáló készítmény, erőteljes 
regeneráló hatású a test teljes 
bőrfelületén. Erős antioxidáns, 
könnyen adagolható és kenhető. 
A benne található anyagok 
antioxidáns hatása kiegészíti 
egymást, gátolva a bőr idő előtti 
öregedését. A podhájskai hőforrás 
harmadkori tengervizéből 
származó, természetes ásványi 
anyagok sokaságát tartalmazza. 
Bőrtápláló, melegítő és védő 
hatású.

CYToVITal 
rENoVE
Termékleírás:  
Hidratáló arckrém.
50 ml

CYToVITal 
ClEaNSING mIlK
Termékleírás:  
Arclemosó tej.
200 ml

CYToVITal 
loTIoN
Termékleírás:  
Arctisztító tonik.
200 ml

Alkalmazásuk: A Cytovital Beauty termékcsalád valamennyi készítménye gyógynövénykivonatokat, növényi eredetű 
hatóanyagokat és a podhájskai hőforrás termálvizét tartalmazza. A kivételes regeneráló képességű, bioinformációs 
hidratáló arckrémet kifejezetten a ráncok eltüntetésére fejlesztették ki. A folyékony kristályoknak, valamint az 
egyedülálló összetételnek köszönhetően a készítmény óvja a bőrt a napsugárzás káros hatásaitól, valamint az időjárás 
viszontagságaitól, lassítja a bőrsejtek öregedését, hidratálja és bársonyossá varázsolja a bőrt. Az arclemosó tej a 
bőrünkhöz hasonlóan enyhén sós, ezért kíméletesen tisztít, és ezzel párhuzamosan serkenti az arcbőr vérellátását.  
Az enyhén sós arctisztító tonik hasonlóképpen hidratál és regenerál. A készítmények kölcsönösen kiegészítik egymás 
hatásait. A megszokott, általános módon használhatók.



arTrIN balm
Termékleírás:  
Nők és férfiak számára egyaránt 
ajánlott, természetes ásványi 
anyag tartalmú készítmény.
50 ml

Alkalmazása: Borotválkozás, 
epillálás és depillálás után 
alkalmazható, természetes ásványi 
anyag tartalmú készítmény. 
A balzsamot urak és hölgyek 
egyaránt alkalmazhatják. 
Az Artrin krémből ismert 
gyógynövénykivonatokat, a 
podhájskai termálforrás vizét, 
esszenciális olajokat, teacserjét és 
Aloe verát tartalmaz. Sebgyógyító, 
gyulladáscsökkentő és 
bőrnyugtató hatású. Rugalmassá 
teszi és hidratálja a bőrt. Az 
általa nyújtott hűsítő érzés 
sokáig megmarad. Kellemes 
állagának köszönhetően könnyen 
szétkenhető, frissítő hatású, 
természetes illatú.

DErmaToN oIl
Termékleírás:  
Regeneráló testápoló olaj.
100 ml

Alkalmazása: Mindennapos 
regenerációt kínál a száraz és 
a normál bőrűeknek egyaránt. 
Rizscsíra-, homoktövis-, valamint 
jojobaolajat, továbbá lecitint 
és illóolajokat tartalmaz. Az 
utóbbiak közül a legfontosabb a 
levendulaolaj, illetve a kakukkfű 
illóolaja. Nyugtatja a bőrt, és 
enyhíti a külső környezet vagy a 
napsugárzás kellemetlen hatásait. 
Felgyorsítja a bőr mélyebb 
rétegeinek regenerálódását, és 
védi a túlzott kiszáradástól.

DErmaToN GEl 
Termékleírás:  
Bőrregeneráló gél.
100 ml  

Alkalmazása: Elsősorban napozás 
utáni bőrápolásra szolgál, 
emellett kiválóan alkalmazható a 
napsugárzás következtében vagy 
egyéb oknál fogva sérült, esetleg 
túlérzékeny bőr kezelésére. Lassítja 
a bőr öregedését, és gátolja a 
ráncok kialakulását. Optimalizálja 
a zsírsejtek egyenletes lebomlását, 
hatékonyan alkalmazható 
narancsbőr ellen. Az Aloe verából 
származó természetes anyagok, 
a gránátalma, az Echinacea, a 
sztévia, a zöld tea és a barbadosi 
cseresznye kivonatai hidratáló, 
hűsítő, gyulladásellenes és 
nyugtató hatásúak. A karité vaj és 
a jojobaolaj puhává, selymessé és 
rugalmassá varázsolja a bőrt.

DErmaToN SPF 6 
Termékleírás:  
Napozókrém.
100 ml  

Alkalmazása: A napozáshoz 
ajánlott, új generációs 
termékcsalád maximális 
kíméletességgel ható 
készítménye, amely védi a bőrt 
a napsugárzás nem kívánatos, 
kellemetlen hatásaitól. Óvja 
a bőrt a leégéstől, és segít 
megelőzni a bőr öregedését. 
Olyan ártalmatlan fizikai és 
kémiai szűrők találhatók benne, 
amelyeket az új technológiának 
köszönhetően különleges üveg 
mikrogolyókba „zártak be”. Így a 
szervezetre semmiféle veszélyt 
nem jelentenek, nem szívódnak 
fel, miközben tökéletesen eleget 
tesznek védelmi feladatuknak. A 
kis üveggolyók hipoallergének, 
biológiailag inaktívak, és 
természetes úton távoznak a bőr 
felszínéről.
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