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Ahol a természet 
gyógyít
A természet iránti tisztelet és a 
tiszta, jó szándék tette lehetővé 
számunkra, hogy megalkossunk 
egy olyan kivételesen hatékony 
és időtálló koncepciót, amely 
támogatja a test regenerálódását, 
valamint a lélek és a szellem 
kiegyensúlyozott működését. 
Az emberi szervezetre egységes 
egészként tekintünk. Nem 
létezik benne sem egészség, sem 
betegség, csakis harmónia vagy 
diszharmónia. Az egyensúlyi 
állapotból való kibillenés okát 
keressük, és gyengéd, kíméletes 
hatással adjuk vissza a test 
természetes erejét és vitalitását.

Valamennyi készítményünket mélységes felelősségtudattal, 
valamint a fitoterápia, az aromaterápia, a homeopátia 
legújabb ismereteinek felhasználásával és a hagyományos 
kínai orvoslás alapelvei iránti tisztelettel állítjuk elő.

Kínálatunk gerincét a rendkívül hatékony Pentagram® 
regeneráció módszere alapján kifejlesztett és összeállított 
készítmények alkotják. Öt termék, amely az öt fő természeti 
elemet képviseli: a Fát, a Tüzet, a Földet, a Fémet és a Vizet.  
Bár az egyes készítmények az emberi szervezet egy-egy 
területére koncentrálnak leginkább, hatásaik kölcsönösen 
kiegészítik, kiegyensúlyozzák egymást, és közösen, egységben 
alkotnak olyan rendszert, amely hatékonyan regenerálja az 
emberi testet.

Meggyőződésünk, hogy készítményeink olyannyira kivételesek, 
hogy a fogyasztókhoz vezető útjuknak is kivételesnek, 
egyedülállónak kell lennie. Az Energy Klubokban olyan 
környezetet teremtünk, amely lehetővé teszi a készítmények 
potenciáljának tökéletes kihasználását, segít továbbá 
klubtagjaink igényeinek maradéktalan megértésében. A klubok 
mindemellett elegendő időt és megfelelő helyet kínálnak 
a kölcsönös megértéshez.

Tiszteletben tartjuk mások idejét, és figyelmesen hallgatjuk 
ügyfeleinket. Az okokat keressük, hogy hosszú távú, hatékony 
megoldásokat javasolhassunk. Nagy hangsúlyt fektetünk az 
okok minőségi feltárására, tanácsot adunk az egészségügyi 
szakemberek által előírt terápia kiegészítéséhez.



Minősítése:  
bioinformációs gyógynövény-
koncentrátum 
Tartalom: 30 ml

 »  MÉREGTELENÍTÉS *
 »  MÁJ ÉS EPEHÓLYAG**
 »  EMÉSZTÉS ÉS EMÉSZTŐRENDSZER***
 » BŐR****

Alkalmazási területei: a Regalen 
a Pentagram regeneráción belül 
a Fa elemhez tartozó készítmény. 
Hatóanyagai támogatják a szervezet 
méregtelenítését / megtisztulását* 
(lándzsás útifű), normalizálják a máj 
és az epehólyag működését** 
(közönséges párlófű), harmonizálják 
az emésztést és az emésztőszervek 
funkcióit*** (lándzsás útifű). A 
vérontó pimpó segít megőrizni a 
bőr**** egészségét. 
A fokozottabb hatás elérése 
érdekében javasolt a készítményt a 
Protektin Pentagram® krémmel együtt 
használni.

Minősítése:
bioinformációs gyógynövény-
koncentrátum
Tartalom: 30 ml

 » SZÍV- ÉS ÉRRENDSZER*
 » VÉRNYOMÁS **
 » AGY ***
 » LELKI EGYENSÚLY ****

Alkalmazási területei: a Korolen 
a Pentagram® regeneráción 
belül a Tűz elemhez tartozó 
készítmény. Hatóanyagai 
elsősorban a szív- és érrendszer* 
működését (közönséges orbáncfű), 
valamint a keringést támogatják 
(vadgesztenye).
A lapacho normalizálja a 
vérnyomást**, a fokhagyma 
pedig jótékonyan hat a 
koleszterinszintre. A 
páfrányfenyő hozzájárul a normál 
agyműködés*** és a lelki 
egyensúly**** megőrzéséhez. 
A fokozottabb hatás elérése 
érdekében javasolt a készítményt 
a Ruticelit Pentagram® krémmel 
együtt használni.

Minősítése:
bioinformációs gyógynövény-
koncentrátum
Tartalom: 30 ml

 » HORMONRENDSZER *
 » PAJZSMIRIGY **
 » SZAPORÍTÓ SZERVRENDSZER ***
 » PREMENSTRUÁCIÓS ÉS 

VÁLTOZÓKÓRI PROBLÉMÁK ****

Alkalmazási területei: A Gynex a 
Pentagram® regeneráción belül a 
Föld elemhez tartozó készítmény. 
Hatóanyagai elsősorban a 
hormonrendszer*, valamint 
a pajzsmirigy** működését 
harmonizálják (hólyagmoszat), 
segítenek megőrizni a szaporító 
szervek*** egészségét (igazi 
édesgyökér), és segítenek leküzdeni 
a premenstruációs, valamint 
a változókori kellemetlen 
problémákat**** (réti here). 
Az édeskömény támogatja az 
emésztést, az igazi édesgyökér 
pedig hozzájárul a szellemi és lelki 
egészség megőrzéséhez.
A fokozottabb hatás elérése 
érdekében javasolt a készítményt 
a Cytovital Pentagram® krémmel 
együtt használni.

Minősítése:
bioinformációs gyógynövény-
koncentrátum
Tartalom: 30 ml

 » IMMUNRENDSZER *
 » LÉGZŐRENDSZER **
 » EMÉSZTÉS ***
 » BŐR ****

Alkalmazási területei: A Vironal 
a Pentagram® regeneráción belül a 
Fém elemhez tartozó készítmény. 
Hatóanyagai támogatják az 
immunrendszer* működését 
(ökörfarkkóró), segítenek megőrizni 
a légzőrendszer**(kislevelű hárs), 
az emésztés*** (benedekfű) 
és a bőr**** (igazi édesgyökér) 
egészségét.
A fokozottabb hatás elérése 
érdekében javasolt a készítményt 
a Droserin Pentagram® krémmel 
együtt használni.

Minősítése:
bioinformációs gyógynövény-
koncentrátum
Tartalom: 30 ml

 » HÚGYUTAK – VESEMŰKÖDÉS*
 » PROSZTATA **
 » PORCOK ÉS ÍZÜLETEK ***
 » BŐR ****

Alkalmazási területei: A Renol a 
Pentagram® regeneráción belül a 
Víz elemhez tartozó készítmény. 
Hatóanyagai segítenek megőrizni 
a húgyutak és a vesék* (tövises 
iglice), valamint a prosztata** 
(kisvirágú füzike) egészségét. 
Regenerálják a porcokat és 
az ízületeket*** (közönséges 
bojtorján), egyúttal óvják a bőr**** 
egészségét (közönséges bojtorján)
A fokozottabb hatás elérése 
érdekében javasolt a készítményt az 
Artrin Pentagram® krémmel együtt 
használni.

REGALEN KOROLEN GYNEX VIRONAL RENOL

Pentagram®
gyógynövény-koncentrátumok
A Pentagram® gyógynövény-koncentrátumok 
alkotják kínálatunk alappillérét.  
A koncentrátumok hatásmechanizmusa 
holisztikus látásmódon alapul, azaz a 
koncentrátumok előállításakor szem előtt 
tartjuk, hogy a test, a lélek és a szellem 
kölcsönösen összefonódik. Összetételüket 
tekintve a jin és a jang, valamint az 5 elem ősi 
elméletéből indulunk ki, és a készítményeket 
gyártásuk során a modern tudomány 
ismereteivel gazdagítjuk. A készítmények 
két szinten hatnak az emberi szervezetre. 
Hatóanyagaik a fitoterápiás alkotóelemek 
segítségével közvetlenül befolyásolják az egyes 
szerveket, a bioinformációs összetevők pedig 
az agykéreg alatti irányító központokra hatnak, 
így befolyásolják a betegség közvetlen okát.

A készítmények megfelelnek az öt természeti alapelem energiáinak: Vironal – 
Fém, Regalen – Fa, Renol – Víz, Gynex – Föld, Korolen – Tűz, és segítenek abban, 
hogy az életfolyamatokat egyensúlyi állapotban tartsuk.



Minősítése:
bioinformációs regeneráló krém
Tartalom: 50 ml, 250 ml

 » ALLERGIÁS BŐRREAKCIÓK, GOMBÁS 
FERTŐZÉSEK, EKCÉMA

 » EMÉSZTÉSI PANASZOK, PUFFADÁS
 » RUGALMAS ÍNAK ÉS ÍNSZALAGOK
 » RUGALMASSÁG ÉS ELÉGEDETTSÉG

Alkalmazási területei: Máj-, 
epehólyag-, gyomor-, lép- és 
hasnyálmirigyproblémák esetén 
használatos. Erős fertőtlenítő, 
gyulladáscsökkentő, valamint 
tisztító hatású, és serkenti 
a vérkeringést. Kiválóan alkalmazható 
ekcémás, érzékeny, kiütésekre 
hajlamos bőr, akne, herpesz, 
pikkelysömör, övsömör, allergiás 
kiütések, bőrgyulladás, nehezen 
gyógyuló sebek kezelésére. 
Nyugtatja a viszkető bőrt, elősegíti 
a gombásodás megelőzését. 
Segítséget nyújt ínfájdalomban, 
az inak megerőltetésében vagy 
sérüléseiben. Javítja a hangszálak 
működését.

Minősítése:
bioinformációs regeneráló krém
Tartalom: 50 ml, 250 ml, 500 ml

 » VISSZÉR, ARANYÉR, SEPRŰVÉNÁK
 » ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK, 

KIDÖRZSÖLŐDÖTT BŐR, 
LÁBSZÁRFEKÉLY

 » FÁRADT IZMOK, PSZICHÉS 
FÁRADTSÁG, FEJFÁJÁS ÉS 
IDEGGYULLADÁS

 » NÖVELI AZ ÉLETERŐT ÉS AZ 
ÉLETKEDVET

Alkalmazási területei: Különböző 
érbetegségek, érgyulladás, 
aranyér, visszér, trombózis, 
elégtelen perifériás vérellátás, 
hajszálérgyengeség az arcon vagy 
a testen, vérömleny, lábszárfekély, 
felfekvés, zúzódás, csonttörés esetén 
használatos. Enyhíti a napégés 
okozta fájdalmat, és gyorsítja a bőr 
regenerálódását. Használata javasolt 
még elégtelen vérkeringésben, 
elnehezült, fáradt lábakra. A növényi 
anyagok előnyösen hatnak bizonyos 
gombás megbetegedésekre. 
Használata sportoláshoz is javasolt.

Minősítése:
bioinformációs regeneráló krém
Tartalom: 50 ml, 250 ml

 » BŐRREGENERÁLÁS, SEBGYÓGYÍTÁS, 
BŐRFIATALÍTÁS

 » HORMONRENDSZER, PAJZSMIRIGY
 » NÖVELI AZ EMPÁTIÁT, ERŐSÍTI A 

HARMÓNIÁT

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

Minősítése:
bioinformációs regeneráló krém
Tartalom: 50 ml, 250 ml

 » FELSŐ ÉS ALSÓ LÉGÚTI BETEGSÉGEK
 » INFLUENZA, TOROKGYULLADÁS, 

ORRÜREG, ARCÜREG, MEREV NYAKI 
GERINC

 » FERTŐZŐ GYERMEKBETEGSÉGEK
 » EKCÉMA, AKNE, SZÁRAZ BŐR
 » BÁTORSÁGOT ÉS ÉLETERŐT AD

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

Minősítése:
bioinformációs regeneráló krém
Tartalom: 50 ml, 250 ml, 500 ml

 » SÉRÜLÉSEK, FÁJDALOM, 
SEBGYÓGYULÁS, GYULLADÁSOK

 » NYIROKRENDSZER, KÖSZVÉNY, 
REUMA

 » MOZGÁSSZERVI PANASZOK
 » NÖVELI A MAGABIZTOSSÁGOT ÉS 

FOKOZZA AZ ÉLETKEDVET

Alkalmazási területei: Összetevői 
segítséget nyújtanak ízületi 
gyulladás, izom- és íngyulladás, 
reuma, gerincfájdalom, nyaktájéki 
izomfájdalom, nyirokrendszeri 
problémák, fáradtság, a végtagok 
elégtelen vérellátása és további 
mozgásszervi problémák esetén. 
Előnyös lehet még köszvény, migrén, 
derékfájás, fogfájás esetében 
és átmeneti izombénulás után. 
Kiválóan alkalmazható utazási 
betegség (kinetosis) és puffadás 
kezelésében. Jótékonyan hat 
a törött csontok regenerációjára, 
hozzájárul a zúzódások, 
izom-, ín- és ideggyulladások 
gyógyulásához. Segíthet 
továbbá veseelégtelenségben, 
húgyhólyaggyulladásban és 
prosztatabántalmakban is.

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

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

PROTEKTIN KRÉM RUTICELIT KRÉM CYTOVITAL KRÉM DROSERIN KRÉM ARTRIN KRÉM



MYCOHEPAR MYCOCARD MYCOPAN MYCORENMYCOPULM
Minősítése:
természetes étrend-kiegészítő
Tartalom: 90 kapszula

 » EGYEDÜLÁLLÓ GYÓGYGOMBÁK 
ÉS GYÓGYNÖVÉNY-KIVONATOK 
ELEGYE

 » A HKO SZERINT A FA ELEMHEZ 
TARTOZÓ KÉSZÍTMÉNY

 » ELSŐSORBAN A MÁJ ÉS AZ 
EPEHÓLYAG ENERGETIKAI PÁLYÁJÁT 
HARMONIZÁLJA

Alkalmazási területei:  
A Mycohepar egyedülálló 
gyógygombák és gyógynövények 
kivonatait kiegyensúlyozott 
arányban tartalmazó természetes 
készítmény. A Pentagram® 
regeneráción belül a Fa elemhez 
tartozik. A Mycohepar hatásai 
hozzájárulnak a máj és az epehólyag 
meridiánjának megerősítéséhez. 
A készítmény segít harmonizálni a 
szóban forgó szervek és a hozzájuk 
kapcsolódó szövetek anyagában 
jelentkező problémákat, miközben 
táplálja és megerősíti a májat, 
valamint az epehólyagot.

Minősítése:
természetes étrend-kiegészítő
Tartalom: 90 kapszula

 » EGYEDÜLÁLLÓ GYÓGYGOMBÁK 
ÉS GYÓGYNÖVÉNY-KIVONATOK 
ELEGYE

 » A HKO SZERINT A TŰZ ELEMHEZ 
TARTOZÓ KÉSZÍTMÉNY

 » ELSŐSORBAN A SZÍV ÉS A 
VÉKONYBÉL ENERGETIKAI PÁLYÁJÁT 
HARMONIZÁLJA

Alkalmazási területei: A Mycocard 
egyedülálló gyógygombák 
és gyógynövények kivonatait 
kiegyensúlyozott arányban 
tartalmazó természetes készítmény. 
A Pentagram® regeneráción 
belül a Tűz elemhez tartozik. A 
Mycocard hatásai hozzájárulnak a 
szív és a vékonybél meridiánjának 
megerősítéséhez. A készítmény 
segít harmonizálni a szóban forgó 
szervek és a hozzájuk kapcsolódó 
szövetek anyagában jelentkező 
problémákat, miközben táplálja 
és megerősíti a szív, valamint a 
vékonybél működését.

Minősítése:
természetes étrend-kiegészítő
Tartalom: 90 kapszula

 » EGYEDÜLÁLLÓ GYÓGYGOMBÁK 
ÉS GYÓGYNÖVÉNY-KIVONATOK 
ELEGYE

 » A HKO SZERINT A FÖLD ELEMHEZ 
TARTOZÓ KÉSZÍTMÉNY

 » ELSŐSORBAN A LÉP-
HASNYÁLMIRIGY ÉS A GYOMOR 
ENERGETIKAI PÁLYÁJÁT 
HARMONIZÁLJA

Alkalmazási területei: A Mycopan 
egyedülálló gyógygombák 
és gyógynövények kivonatait 
kiegyensúlyozott arányban 
tartalmazó természetes készítmény. 
A Pentagram® regeneráción 
belül a Föld elemhez tartozik. A 
Mycopan hatásai hozzájárulnak 
a lép-hasnyálmirigy és a gyomor 
meridiánjának megerősítéséhez. 
A készítmény segít harmonizálni 
a szóban forgó szervek és a 
hozzájuk kapcsolódó szövetek 
anyagában jelentkező problémákat, 
miközben táplálja és megerősíti 
a lép-hasnyálmirigyet, valamint a 
gyomrot.

Minősítése:
természetes étrend-kiegészítő
Tartalom: 90 kapszula

 » EGYEDÜLÁLLÓ GYÓGYGOMBÁK 
ÉS GYÓGYNÖVÉNY-KIVONATOK 
ELEGYE

 » A HKO SZERINT A FÉM ELEMHEZ 
TARTOZÓ KÉSZÍTMÉNY

 » ELSŐSORBAN A TÜDŐ ÉS A 
VASTAGBÉL ENERGETIKAI PÁLYÁJÁT 
HARMONIZÁLJA

Alkalmazási területei: A Mycopulm 
egyedülálló gyógygombák 
és gyógynövények kivonatait 
kiegyensúlyozott arányban 
tartalmazó természetes készítmény. 
A Pentagram® regeneráción 
belül a Fém elemhez tartozik. A 
Mycopulm hatásai hozzájárulnak a 
tüdő és a vastagbél meridiánjának 
megerősítéséhez. A készítmény 
segít harmonizálni a szóban forgó 
szervek és a hozzájuk kapcsolódó 
szövetek anyagában jelentkező 
problémákat, miközben táplálja 
és megerősíti a tüdőt, valamint a 
vastagbél működését.

Minősítése:
természetes étrend-kiegészítő
Tartalom: 90 kapszula

 » EGYEDÜLÁLLÓ GYÓGYGOMBÁK 
ÉS GYÓGYNÖVÉNY-KIVONATOK 
ELEGYE

 » A HKO SZERINT A VÍZ ELEMHEZ 
TARTOZÓ KÉSZÍTMÉNY

 » ELSŐSORBAN A VESE ÉS A 
HÚGYHÓLYAG ENERGETIKAI 
PÁLYÁJÁT HARMONIZÁLJA

Alkalmazási területei: A Mycoren 
egyedülálló gyógygombák 
és gyógynövények kivonatait 
kiegyensúlyozott arányban 
tartalmazó természetes készítmény. 
A Pentagram® regeneráción 
belül a Víz elemhez tartozik. A 
Mycoren hatásai hozzájárulnak a 
vese, a prosztata és a húgyhólyag 
meridiánjának megerősítéséhez. 
A készítmény segít harmonizálni a 
szóban forgó szervek és a hozzájuk 
kapcsolódó szövetek anyagában 
jelentkező problémákat, miközben 
táplálja és megerősíti a vesék, 
valamint a húgyhólyag működését.

Mycosynergy
A Mycosynergy termékcsalád születését 
a mikoterápia ihlette. A család termékei 
a gondosan összeválogatott gyógyító 
gombák egyedülálló, áldásos tulajdonságait 
hasznosítják, amelyek a fitoterápiás 
összetevőkkel szinergikusan hatnak az 
emberi szervezetben. A célzottan kiválasztott 
növényi kivonatok egyrészt fokozzák a 
gyógyító gombák kívánt hatásait, másrészt 
segítenek megerősíteni a szervezet azon 
területeit, amelyeket a gombák, ilyen magas 
koncentrációban, hajlamosak lehetnek 
legyengíteni.

A rendkívüli hatások rendkívüli megközelítést igényelnek. Készítményeink magas 
minősége és tisztasága kizárólag rendkívül felelős hozzáállással biztosítható, 
illetve tartható fenn. Az általunk gondosan kiválasztott beszerzési területeken 
nyomon követjük az alapanyagok gyűjtési és tárolási ciklusait, és független 
laboratóriumokkal gondosan ellenőriztetjük a lehetséges mikrobiológiai, 
valamint kémiai szennyeződéseket.
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Minősítése: bioinformációs 
gyógynövény- koncentrátum 
Tartalom: 30 ml

 » MAGAS KONCENTRÁCIÓJÚ KIVONAT
 » PERU TRÓPIKUS TERÜLETEI
 » HAGYOMÁNYOS INDIÁN ORVOSLÁS

Alkalmazási területei: A dél-
amerikai őslakosok által használt 
Annona muricata növényből nyert, 
koncentrált kivonatot tartalmaz. 
A növény minden részében 
megtalálható legfőbb hatóanyag az 
ún. annona acetogenin. Ez
a hatóanyag képes szelektíven, 
kizárólag a daganatos sejtekre
hatni, ezért kiegészítő terápiaként
és másodlagos prevencióként 
kiválóan alkalmazható onkológiai 
betegségeknél (az onkológiai 
kezelés után segít megvédeni a 
szervezetet a betegség kiújulásától). 
Vírusölő, antimikrobiális és 
parazitaellenes hatásai is vannak. 
Csökkenti a vérnyomást, előnyös 
hatású a cukorbetegségre. 
Használata depresszió, stressz és 
idegi problémák esetén is javasolt.

Minősítése:
bioinformációs gyógynövény-
koncentrátum
Tartalom: 30 ml

 » MAGAS KONCENTRÁCIÓJÚ KIVONAT
 » NEMISZERVEK ÉS 

HORMONHÁZTARTÁS*
 » HÚGYÚTI RENDSZER**

Alkalmazási területei: Ez a 
figyelemreméltó apró, szőrös 
gyógynövény eredetileg Kína és 
Japán homokos tengerpartjairól 
származik, de mára az egész 
világon elterjedt. Annak ellenére, 
hogy tipikus gyomnövény, a 
gyógyszeripar számára nagy 
mennyiségben termesztik, mivel 
széles körben alkalmazható, és 
számtalan jótékony hatása van 
az emberi szervezetre. A tribulus 
terrestris rendkívüli népszerűsége 
a nemiszervek működésére, 
valamint a hormonháztartásra* 
(királydinnye) kifejtett egészen 
kivételes pozitív hatásainak 
köszönhető. Segít megőrizni és 
visszaállítani a húgyúti rendszer** 
(királydinnye) normál működését.

Minősítése:
bioinformációs gyógynövény-
koncentrátum
Tartalom: 30 ml

 » FIZIKAI TELJESÍTMÉNY ÉS FIZIKAI 
KONDÍCIÓ*

 » A TEST FELFRISSÍTÉSE, AZ ÉLETERŐ 
NÖVELÉSE**

 » HORMONÁLIS EGYENSÚLY***
 » EREKCIÓ****

Alkalmazási területei: 
A természetes King Kong 
rendkívül hatékony természetes 
anyagokat tartalmaz, méghozzá 
tökéletesen kiegyensúlyozott 
arányban. A ginzeng növeli a 
fizikai teljesítményt, és javítja 
a test fizikai kondícióját*, segít 
lebontani a tejsavat, megerőltető 
tevékenységek, pl. sportolás után. 
A szudáni hibiscus felfrissíti a 
testet, és fokozza az életerőt**, 
a muira puama segít megőrizni 
a hormonális egyensúlyt***. A 
ginzeng kivonat jótékonyan hat 
merevedési zavarokban****.

Minősítése:
bioinformációs gyógynövény-
koncentrátum
Tartalom: 30 ml

 » A KIEGYENSÚLYOZOTTSÁG ÉS A 
BOLDOGSÁG KÉSZÍTMÉNYEKÉNT 
SZOKTÁK EMLEGETNI

 » LILIOMFA ÉS A KUDZU KIVONATOK 
EGYEDÜLÁLLÓ KOMBINÁCIÓJA

 » NEM TARTALMAZ KOFFEINT ÉS NEM 
OKOZ FÜGGŐSÉGET

Alkalmazási területei:  
A természetes Relaxin két rendkívül 
hatékony gyógynövény egyedülálló 
kombinációja. A liliomfa (magnólia) 
kérgének és a kudzu gyökerének 
kivonatát tartalmazza. A liliomfa 
a hagyományos kínai és japán 
orvoslásban évszázadok óta 
használatos növény. Legfőbb 
hatóanyagai a magnolol és 
a honokiol. A kudzu gyökere 
akár 12%-ban is tartalmazhat 
izoflavonoidokat, elsősorban 
daidzint, daidzeint és diacetil-
puerarint. Túlnyomórészt 
azonban – akár 80%-ban is – 
értékes puerarin található benne, 
amely többek között serkenti a 
boldogsághormonként ismert 
szerotonin termelését.

Minősítése:
bioinformációs gyógynövény-
koncentrátum
Tartalom: 30 ml

 » MENTÁLIS EGÉSZSÉG *
 » EMÉSZTÉS **
 » AGY ***
 » ADAPTÁCIÓS KÉPESSÉG ****

Alkalmazási területei: 
A Stimaral gyógynövény-
koncentrátum hatóanyagai pozitív 
hatással vannak a mentális 
egészségre*, a májműködésre, 
az emésztésre** és a szervezet 
méregtelenítésére (kínai 
kúszómagnólia). A páfrányfenyő 
jótékonyan hat az agyműködésre, 
a lelki egyensúlyra és a kognitív 
funkciókra (memória, figyelem, 
koncentráció, éberség)***.  A 
ceyloni fahéj elősegíti a gyomor 
megfelelő működését, segít 
megőrizni a bőr és a nyálkahártyák 
egészségét, egyúttal normalizálja 
a vércukorszintet. A kínai 
kúszómagnólia természetes 
adaptogén**** és antioxidáns 
hatású növény.

Szoliter gyógynövény-
koncentrátumok
A Pentagram® készítményekkel 
összehasonlítva kevésbé 
komplexek, ám hatásaik, 
amelyek ugyanúgy 
a modern fitoterápia 
ismereteire támaszkodnak, 
sokkal célzottabbak. 
Egyetlen gyógynövény 
kivonatát tartalmazzák, 
ám azt rendkívül magas 
koncentrációban. A 
szoliter gyógynövény-
koncentrátumokban található 
hatóanyagok terápiás értéke 
többszöröse a hagyományos 
kivonatok terápiás értékének, 
és a készítmény teljes 
tartalmának akár 90%-át is 
kitehetik.

A hatóanyagokat víz és alkohol keverékével 
extraháljuk a gyógynövényekből.  
A koncentrálás folyamata során a végterméket 
vákum alá helyezzük, hogy minden alkohol 
elpárologjon belőle.

TRIBULUSANNONA STIMARAL KING KONG RELAXIN



GREPOFIT  
NOSOL AQUA

.

CISTUS 
COMPLEX

DRAGS IMUN DRAGS IMUN 
MÝDLO

CISTUS
COMPLEX

GREPOFIT
SPRAY

GREPOFIT
DROPS

GREPOFIT
NOSOL AQUA

GREPOFIT

Minősítése:
Grépfrútmag, bíbor kasvirág, 
szudáni hibiszkusz és orvosi 
zsálya kivonatokat tartalmazó 
bioinformációs készítmény
Tartalom: 135 kapszula

 » IMMUNRENDSZER*
 » FELSŐ LÉGUTAK**
 » HÚGYUTAK***
 » MIKROBIOLÓGIAI EGYENSÚLY****

Alkalmazási területei:  
A természetes Grepofit 
rendkívül hatékony természetes 
immunerősítő* (orvosi zsálya) 
hatóanyagokat tartalmaz, méghozzá 
tökéletesen kiegyensúlyozott 
arányban. Az echinacea (bíbor 
kasvirág) segít megőrizni a felső 
légutak**, valamint az alsó 
húgyutak*** egészségét.  
A grépfrútmag-kivonat hozzájárul 
a szervezet mikrobiológiai 
egyensúlyának**** 
fenntartásához. Jótékonyan hat 
az emésztőrendszerre, elnyomja a 
káros bélbaktériumok hatását.

OFFTUSIN

Minősítése:
Cukormentes gyógynövénytartalmú 
drazsé 
Csillapítja a köhögési ingert 
Tartalom: 60 tabletta

 » FELSŐ LÉGUTAK
 » IMMUNRENDSZER

Alkalmazási területei:   
Az Offtusin koncentrált 
mennyiségben tartalmaz bíbor 
kasvirág (echinacea), fekete 
bodza, fokföldi muskátli (gyökér), 
közönséges borostyán és izlandi 
zuzmó kivonatokat. Segítheti a 
szervezet fertőzésekkel szembeni 
ellenállóképességét. Segítséget 
nyújt ingerköhögés, hörghurut, 
valamint orrgaratnyálkahártya-
gyulladás esetén, egyúttal 
hozzájárul a szervezet gyorsabb 
regenerálódásához.
Segíthet megelőzni a meghűléses 
betegségek kialakulását.

Minősítése:
bioinformációs gyógynövény-
koncentrátum
Tartalom: 30 ml

 » IMMUNRENDSZER*
 » FELSŐ LÉGUTAK**
 » HÚGYUTAK***

Alkalmazási területei:  
A természetes Cistus complex 
kétfajta cisztusz (Cistus incanus és 
ladanifer), valamint echinacea (bíbor 
kasvirág) kivonatait tartalmazza, 
amelyek együttes erővel támogatják 
az immunrendszer* működését, és 
segítik megőrizni a felső légutak**, 
valamint az alsó húgyutak*** 
egészségét. Segítséget nyújthat 
vírusok okozta fertőzésekkel 
szemben, de jótékonyan hat a 
gombákkal és a chlamydiával 
szemben is. Növeli a szervezet 
ellenálló képességét.

Minősítése:
Grépfrút, orvosi zsálya és bajkáli 
csucsóka kivonatokat tartalmazó 
bioinformációs készítmény 

Tartalom: 20 ml

 » NÁTHA ÉS ELDUGULT ORR
 » A BETEGSÉG KIÚJULÁSÁNAK 

MEGELŐZÉSE
 » AZ ORRNYÁLKAHÁRTYA 

MINDENNAPI TISZTÍTÁSA

Alkalmazási területei: A Grepofit 
nosol aqua jótékonyan hat a 
nátha és annak tünetei ellen. 
Megkönnyíti a légzést és csökkenti 
a betegségből adódó diszkomfort 
érzetet. Segít megakadályozni a 
betegség kiújulását. Rendszeres, 
betegségmegelőző célú 
használatával kíméletesen 
tisztítható, illetve tisztán 
tartható az orr nyálkahártyája, 
egyben mérsékelhető a felső 
légúti fertőzések kialakulásának 
kockázata. Ez a higiéniai jellegű 
alkalmazás azok számára is kiváló, 
akik nap, mint nap klimatizált 
helyiségekben tartózkodnak. Az 
orrnyálkahártya regenerálódik, 
ismét hidratálttá válik, ami segít 
megelőzni a légkondicionálás negatív 
következményeit.

Minősítése:
Grépfrútmag, bíbor kasvirág, 
fokhagyma és propolisz kivonatokat 
tartalmazó bioinformációs 
készítmény
Tartalom: 14 ml

 » SZÁJFERTŐZÉSEK
 » ORRGARATGYULLADÁS
 » TOROKGYULLADÁS

Alkalmazási területei: A készítmény 
természetes hatóanyagai segítséget 
nyújtanak heveny vírusos vagy 
bakteriális eredetű szájüregi 
fertőzések esetében, és lerövidítik 
ezen betegségek lefolyását. A 
Grepofit spray antimikrobiális és 
gyulladásellenes hatásai remekül 
alkalmazhatók orrgaratgyulladás, 
torokgyulladás vagy akár fertőző 
mononukleózis kezelésében. 
Kiválóan használható továbbá 
ínyvérzés és afták esetén. Rendkívül 
hatékony és remekül tolerálható, 
hiszen a spray-ben levő összetevők 
nem ingerlik, és nem is „égetik” a 
gyulladt nyálkahártyát. A Grepofit 
spray emellett felgyorsítja a 
sebgyógyulást is. Kellemes, enyhén 
mentolos ízű.

Minősítése:
Grépfrút, bíbor kasvirág, 
szudáni hibiszkusz és orvosi 
zsálya kivonatokat tartalmazó 
bioinformációs készítmény
Tartalom: 30 ml

 » IMMUNRENDSZER*
 » FELSŐ LÉGUTAK**
 » HÚGYUTAK***

Alkalmazási területei:  
A természetes Grepofit drops 
rendkívül hatékony természetes 
immunerősítő* (orvosi zsálya) 
hatóanyagokat tartalmaz, méghozzá 
tökéletesen kiegyensúlyozott 
arányban. Az echinacea (bíbor 
kasvirág) segít megőrizni a felső 
légutak**, valamint az alsó 
húgyutak*** egészségét.
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Offtusin
PROTIINFEKČNÍ PŮSOBENÍ

POMOC PŘI DRÁŽDIVÉM KAŠLI A NACHLAZENÍ

PODPORA IMUNITY

REGENERACE ORGANISMU

IM
U

N
ITA

Offtusin je přípravek obsahující koncentrovaný extrakt z třapatky nachové (echinacea), černého bezu, kořene 
muškátu, břečťanu popínavého a lišejníku islandského (celkem 128 mg / 1 tableta).

Má antibakteriální, antivirové a imunostimulační účinky. Zvyšuje odolnost proti infekcím. Pomáhá při dráždivém kašli, zánětech 

průdušek a sliznic nosohltanu, urychluje proces regenerace. 

Tento výrobek je schválen jako doplněk stravy. Není lékem, nelze jej za předepsané léky zaměňovat, ani nemá schválené léčivé 

účinky.

Offtusin je primárně určený především jako pomocný prostředek při stavech, které jsou doprovázené kašlem. Kašel není nemoc 

sama o sobě, ale zdravotní symptom neboli příznak, který signalizuje, že v našem organismu, konkrétně dýchacích cestách, je něco 

v nepořádku. Příčin může být mnoho. Od podráždění, kde příčinou je nejčastěji kouř, silné pachy nebo výpary, přes alergie na pyl, 

živočišné produkty a prach až po psychické příčiny, pocházející zpravidla z nervozity nebo stresu. V naprosté většině však má kašel 

svůj původ infekčního charakteru, ať již virového, nebo bakteriálního. 

Druhy kašle
Jednotlivé druhy infekčního kašle dělíme podle jejich vývojového stadia. 

Suchý kašel se obvykle objevuje spíše na začátku onemocnění. Jedná se o dráždivý neproduktivní projev, tedy kašel bez vykašlávání 

hlenu. Nejčastěji je způsoben zánětem horních cest dýchacích a přilehlých uzlin nebo jako reakce na okolní prostředí, nejčastěji chlad. 

Může být prvním upozorněním na přicházející onemocnění, jako je rýma, bolest v krku, chřipka, viróza, zánět vedlejších dutin nosních 

nebo zánět nosohltanu a hrtanu. 

Vlhký kašel znamená, že v organismu probíhá aktuální infekce a tělo se pokouší zbavit nahromaděných hlenů v plicích. Důležité 

je, aby byly včas a pokud možno v plné míře „vykašlány“, protože v opačném případě mohou představovat cyklický zdroj infekce. 

Onemocnění se prodlužuje v čase a může dojít i ke zhoršení a vzniku například tak závažného onemocnění, jako je zápal plic.   

Ve většině případů znamená kašel varovný signál, který má spíše výstražný charakter s obtěžujícím průběhem. Na pozoru by však 

měly být rizikové skupiny, mezi které předně řadíme malé děti, seniory a specifi cky oslabené osoby (srdeční a plicní nedostatečnost). 

V některých případech může kašel organismus nadměrně zatížit nebo přímo poškodit. 

Účinky Offtusinu

podporuje imunitu, má antivirové, antibakteriální a protizánětlivé účinky, regeneruje organismus 

preventivně chrání proti nemocem z nachlazení

tiší dráždivý kašel a rýmu, napomáhá při zánětu průdušek a léčbě plicních onemocnění

zklidňuje podrážděné sliznice v ústech a nosohltanu



Humáty, které vznikají pozvolným rozpadem 
organické hmoty za přístupu kyslíku, mají  
velmi složitou strukturu. Při jejich vnějším 
použití se působením huminových látek 
z pokožky vyplavují škodlivé usazeniny, a tím 
dochází k obnovení přirozené funkce pokožky. 
Humáty na sebe vážou těžké kovy, toxiny, látky 
organického i anorganického původu, které  
bez rizika pro organismus vyloučí z těla ven.

CYTOSAN
FOMENTUM GEL

CYTOSAN
ŠAMPON

CYTOSAN
MÝDLO

BALNEOLCYTOSAN CYTOSAN
INOVUM

Humátové přípravky 
na vnitřní a vnější 
používání obsahují 
výtažky z rašeliny, 
tzv. humáty, které mají 
významný vliv na očistu 
organismu. Umí si poradit 
s  řadou mutagenů, jako 
jsou různé druhy záření, 
látky vznikající při 
spalování včetně kouření, 
chemikálie, léčiva, některé 
nebezpečné viry... 

Humátové 
přípravky

Minősítése:
Humátokat, borostyánkősavat 
és szilimarint tartalmazó 
bioinformációs készítmény
Tartalom: 90 kapszula 

 » EGYEDÜLÁLLÓ HUMÁTOK
 » A SZERVEZET MEGTISZTÍTÁSA*
 » EMÉSZTÉS – MÁJ**
 » VÉRCUKORSZINT***

Alkalmazási területei: A 
természetes Cytosan huminsavak 
és fulvosavak keverékéből álló 
egyedülálló humátokat tartalmaz, 
amelyek harmadkori szerves 
anyagok folyamatos lebomlásával 
keletkeznek barnaszén- és 
tőzeglelőhelyeken. A humátok 
biológiailag rendkívül aktív 
anyagok. A szilimarin támogatja 
a szervezet megtisztulását*, 
segít megőrizni a máj egészséges 
működését, fenntartani a normál 
emésztést**, miközben jótékonyan 
hat a vércukorszintre***. Növeli 
a szervezet ellenállóképességét, és 
természetes antioxidánsként hat.

Minősítése:
humin anyagokat, 
borostyánkősavat, szilimarint és zöld 
agyagot tartalmazó bioinformációs 
készítmény
Tartalom: 90 kapszula 

 » EGYEDÜLÁLLÓ HUMIN ANYAGOK
 » A SZERVEZET MEGTISZTÍTÁSA*
 » EMÉSZTÉS – MÁJ**
 » VÉRCUKORSZINT***
 » BÉLRENDSZER REGENERÁCIÓJA

Alkalmazási területei:  
A természetes Cytosan Inovum 
értékes agyagokat, továbbá 
huminsavak és fulvosavak 
keverékéből álló egyedülálló 
humátokat tartalmaz, amelyek 
harmadkori szerves anyagok 
folyamatos lebomlásával 
keletkeznek barnaszén- és 
tőzeglelőhelyeken. A humátok 
biológiailag rendkívül aktív 
anyagok. A szilimarin támogatja 
a szervezet megtisztulását*, 
segít megőrizni a máj egészséges 
működését, fenntartani a normál 
emésztést**, miközben jótékonyan 
hat a vércukorszintre***. Növeli 
a szervezet ellenállóképességét, és 
természetes antioxidánsként hat.

Minősítése:
bioinformációs humátpakolás
Tartalom: 100 ml  
 
 

 » ÖDÉMA, VÉRÖMLENYEK, 
HORZSOLÁSOK, SÉRÜLÉSEK

 » BELSŐ SZERVEK GYULLADÁSAI
 » MOZGÁSSZERVI PROBLÉMÁK, 

MOZGÁSSZERVI FÁJDALMAK
 » BŐRBETEGSÉGEK

Alkalmazási területei: A Cytosan 
Fomentum gel kizárólag külsőleg 
alkalmazható készítmény. Elsősorban 
borogatásként, bőrpakolásként, 
fürdőadalékként és a sérült területek 
mosógéleként javasolt a használata. 
A bőrön át segít megszüntetni 
a belső szervek gyulladásait és 
méregteleníti a szervezetet. 
Kozmetikai célokra (bőrtisztítás és 
bőrfiatalítás), valamint bőrproblémák 
kezelésére (gyulladások, kiütések, 
sömör,  sérülések, akne) egyaránt 
használható. Kiegészítő kezelésként 
mozgásszervi panaszokra és ízületi 
problémákra (porckopás, ízületi 
gyulladás,  köszvény, gerincfájdalom) 
is ajánlott. Segítséget nyújt 
nőgyógyászati problémákban 
és a belső szervek krónikus 
gyulladásaiban.

Minősítése:
bioinformációs humátfürdő
Tartalom: 100 ml 
 
 

 » ÍZÜLETEK REGENERÁLÁSA, 
GERINCFÁJDALOM, SÉRÜLÉSEK

 » GYULLADÁSOS BŐRBETEGSÉGEK
 » LÉGÚTI FERTŐZÉSEK, ASZTMA
 » NŐGYÓGYÁSZATI ÉS UROLÓGIAI 

PANASZOK

Alkalmazási területei: Rendkívül 
hatékony összetevőket tartalmazó 
aromafürdő. Harmonizálja a 
szervek működését, és elősegíti a 
szervezet teljes regenerálódását. A 
készítmény előnyösen alkalmazható 
krónikus vagy megerőltetés 
következtében kialakult ízületi-, 
izom- és gerincfájdalomnál. Az 
illóolajok támogatják a bőr és az 
ízületek jobb vérellátását, ennek 
köszönhetően felgyorsul a sérült 
szövetek regenerálódása. A fürdőolaj 
méregtelenít, serkenti a keringést, 
ösztönzi az immunrendszer 
működését, és antioxidánsként segíti 
a sejtek oxigénellátását.

Minősítése:
humin anyagokat tartalmazó 
sampon
Tartalom: 200 ml 
 

 » KORPA, EKCÉMA, PIKKELYSÖMÖR, 
SZEBORREA

 » IRRITÁLT FEJBŐR
 » VÉKONYSZÁLÚ ÉS ZSÍROSODÁSRA 

HAJLAMOS HAJ

Alkalmazási területei:  
A huminanyagok nyugtatják a bőrt, 
csillapítják a viszketést, és erősítik 
a védő savköpenyt. A Cytosan 
sampon használata elsősorban 
fejbőrproblémák esetén (korpa, 
ekcéma, pikkelysömör vagy 
egyéb bőrprobléma) ajánlott. A 
készítmény mélyrehatóan tisztítja 
és méregteleníti a fejbőrt, illetve 
a hajat. Zsírosodásra hajlamos és 
vékonyszálú hajra ajánlott, mert 
alaposan tisztít és megerősíti a 
hajszálak szerkezetét. Tusfürdőként 
szintén alkalmazható (például 
pikkelysömör esetén).

Minősítése:
kálium-humát tartalmú, természetes 
glicerin szappan
Tartalom: 100 g 
 
 

 » FERTŐZŐ BŐRBETEGSÉGEK
 » MÉLYREHATÓ MEGTISZTULÁS
 » FIATALÍTÓ HATÁS

Alkalmazási területei: A humátok 
olyan magas kémiai reaktivitású, 
bioaktív anyagok, amelyek kivételes 
hatást gyakorolnak a szervezetre 
és annak energetikai rendszerére. 
A Cytosan szappan támogatja a 
méregtelenítést, a regenerációt 
és a bőr fiatalítását. Hatását a bőr 
mélyebb rétegeiben is kifejti, és 
segíti a felszín alatti hámréteg 
gyógyulását. Kiválóan alkalmazható 
meggyengült, belső betegségek 
által terhelt bőrnél. Jótékonyan hat 
minden bőrfertőzésre, a gombás 
fertőzéseket is beleértve. Ekcéma, 
akne, pikkelysömör esetén is 
ajánlott a használata.

Humát 
készítmények
A külső és belső 
használatra szolgáló 
humát készítmények 
tőzegkivonatokat, ún. 
humátokat tartalmaznak, 
amelyek jelentős mértékben 
képesek megtisztítani a 
szervezetet. Elbánnak 
a legkülönfélébb 
mutagénekkel: sugárzások, 
dohányzás, vegyi anyagok, 
gyógyszerek, veszélyes 
vírusok.

A humátok, amelyek a szerves anyagok 
fokozatos lebomlásával keletkeznek, igen 
bonyolult szerkezetűek. Külső alkalmazásuk 
esetén a humin anyagoknak köszönhetően a 
káros lerakódások távoznak a bőrből, és ezzel 
megújulhat annak természetes funkciója. A 
humátok magukhoz kötik a nehéz fémeket, 
a toxinokat, a szerves vagy akár szervetlen 
anyagokat, és ezt követően mindenféle 
kockázat nélkül kiválasztják őket a szervezetből.

CYTOSAN CYTOSAN
SAMPON

CYTOSAN
FOMENTUM GEL

CYTOSAN
SZAPPAN

BALNEOLCYTOSAN
INOVUM
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Minősítése:
kollagént, szépiacsontot, halolajat, 
mangánt és növényi kivonatokat 
tartalmazó  bioinformációs 
készítmény
Tartalom: 135 kapszula

 » ÍZÜLETEK*
 » CSONTOK, HAJ, KÖRMÖK**
 » HÚGYHÓLYAG – VESÉK***
 » BŐR, SEBGYÓGYULÁS****

Alkalmazási területei:  
A természetes Skeletin kollagént 
tartalmaz, amely segít megóvni 
az ízületek egészségét*. A nagy 
csalán javítja a csontok, a haj és a 
körmök** állapotát, jótékonyan 
hat a bőrre és felgyorsítja a 
sebgyógyulást****. A húgyhólyag 
és a vesék*** egészségéről 
a csipkebogyó gondoskodik, 
amely antioxidánsként támogatja 
a szervezet természetes 
ellenállóképességét.

Minősítése:
halolajat tartalmazó bioinformációs 
készítmény
Tartalom: 90 kapszula 
 

 » OPTIMÁLIS EPA/DHA ARÁNY
 » SZÍV*
 » AGY**
 » MAGZATI ÉS GYERMEKI FEJLŐDÉS***

Alkalmazási területei:  
A természetes Vitamarin az 
Engraulis japonicus tengeri 
halból származó tiszta halolajat 
tartalmazó készítmény. Omega-3 
telítetlen (esszenciális) zsírsavat 
tartalmaz, kiegyensúlyozott, 
optimális arányban. Garantált 
EPA/DHA tartalma hozzájárul a 
megfelelő szívműködéshez*. 
A DHA támogatja a normál 
agyműködést**, és javítja a látást. 
Terhesség idején az édesanya 
testéből a magzat szervezetébe jutó 
DHA támogatja a leendő kisbaba 
szemének és agyának egészséges 
fejlődését, valamint 12 hónapos 
koráig a látását***.  
A készítményben található E-vitamin 
óvja a sejteket az oxidatív 
stresszel szemben.

Minősítése:
egyedülálló immunmoduláló, 
természetes hatóanyagokat 
tartalmazó bioinformációs 
készítmény
Tartalom: 90 kapszula

 » IMMUNRENDSZER*
 » EGÉSZSÉGES LÉGUTAK**
 » VÉRCUKORSZINT***
 » ADAPTÁCIÓS KÉPESSÉGEK, 

ÉLETERŐ, FELFRISSÜLÉS****

Alkalmazási területei:  
A természetes Imunosan támogatja 
a szervezet természetes 
védekezőképességét, és erősíti 
az immunrendszert* (reishi – 
pecsétviaszgomba). A szibériai 
ginzeng hozzájárul a légutak 
egészségének** megőrzéséhez, 
előnyösen hat a vérnyomásra és a 
vércukorszintre***, segít ellazulni, 
és javítja a kedélyállapotot. A 
szív- és érrendszer működésére a 
csüdfű van áldásos hatással, amely 
természetes adaptogénként hat. A 
zöldtea kivonat felfrissíti a testet és 
növeli az életerőt****. Jótékonyan 
hat a kognitív funkciókra 
(memória, figyelem, koncentráció, 
éberség), a koncentrációra és az 
alvás minőségére.

Minősítése:
gyógynövény- és gombakivonatokat 
tartalmazó bioinformációs készítmény
Tartalom: 120 kapszula 
 

 » TÁMOGATJA A CITOKINEK ÉS 
EGYÉB SPECIFIKUS ELLENANYAGOK 
TERMELŐDÉSÉT*

 » LELKI EGYENSÚLY, STRESSZ, 
FESZÜLTSÉGOLDÁS**

 » IDEGRENDSZER, IZMOK***

Alkalmazási területei: A Peralgin 
egyik fő összetevője a hagyományos 
kínai orvoslásban nagy becsben tartott 
feketecsalán (Perilla frutescens). A 
készítményben a növény kivonata és 
magjainak olaja is megtalálható. A 
feketecsalán szabályozza a szervezeten 
belül zajló biokémiai folyamatok szinte 
mindegyikében résztvevő citokinek 
és egyéb specifikus ellenanyagok* 
termelődését. A szóban forgó anyagok 
segítenek elnyomni a szervezet bizonyos 
túlzott reakcióit, illetve másokat 
jótékonyan szabályoznak. A készítmény 
tartalmaz még értékes kínai hernyógomba 
(cordyceps) kivonatot, szőlőmag kivonatot 
és borágó esszenciát. A Peralginban 
található macskagyökér hozzájárul a 
lelki egyensúly fenntartásához, és segít 
leküzdeni a stressz negatív hatásait**. 
Magnéziummal gazdagított összetétele 
támogatja az idegrendszer és az 
izmok*** megfelelő működését.

Minősítése:
növények és terméseik kivonatát 
tartalmazó bioinformációs készítmény
Tartalom: 90 kapszula 
 

 » LELKI ÁLLAPOT ÉS SZELLEMI 
TELJESÍTMÉNY, STRESSZ ÉS VITALITÁS*

 » IDEGRENDSZER**
 » HORMONÁLIS EGYENSÚLY***
 » MÁJ – MÉREGTELENÍTÉS****

Alkalmazási területei:  
A természetes Revitae értékes 
ginzenget tartalmaz, amely jótékonyan 
hat a lelki állapotra, a szellemi 
teljesítőképességre és az életerőre, 
miközben segít leküzdeni a stresszt*. 
Segítséget nyújt gyengeségben és 
kimerültségben, támogatja a szervezet 
természetes védekezőképességét, 
valamint a szexuális egészséget. A 
készítményben található B6- és B12-
vitamin hozzájárul az idegrendszer** 
megfelelő működéséhez, a hormonszint 
szabályozásához (B6-vitamin), és 
serkenti a vörösvérsejtek termelődését. 
A chlorella segít megőrizni a 
máj egészségét, és támogatja a 
méregtelenítést****. A homoktövis 
jótékonyan hat a szív- és érrendszer 
működésére, és segít leküzdeni a 
fáradtság érzését. A páfrányfenyő (Ginkgo 
biloba) előnyösen hat az agy működésére 
és a kognitív funkciókra (memória, 
figyelem, koncentráció, éberség).

Minősítése:
lecitin, páfrányfenyő (Ginko 
biloba) és ázsiai gázló (Gotu kola) 
kivonatát tartalmazó bioinformációs 
készítmény
Tartalom: 90 kapszula

 » AGY*
 » KOGNITÍV FUNKCIÓK**
 » PERIFÉRIÁS KERINGÉS***

Alkalmazási területei: A Celitin 
lecitint, páfrányfenyő (Ginkgo 
biloba) és ázsiai gázló (gotu kola) 
kivonatát tartalmazó természetes 
készítmény. A páfrányfenyő 
(Ginkgo biloba) elsősorban az agy 
működésére* van áldásos hatással, 
javítja a kognitív funkciókat** 
(memória, figyelem, koncentráció, 
éberség) és a perifériás 
keringést***. Hozzájárul a lelki 
egyensúly fenntartásához. Az ázsiai 
gázló segít megőrizni a szív- és 
érrendszer egészségét.

Minősítése:
flavonoidokat és C-vitamint 
tartalmazó bioinformációs 
készítmény
Tartalom: 150 tabletta 

 » IMMUNRENDSZER*
 » FÁRADTSÁG ÉS KIMERÜLTSÉG**
 » VITALITÁS ÉS FELFRISSÜLÉS***
 » EREK, PORCOK, BŐR, FOGAK****

Alkalmazási területei: A Flavocel 
koncentrált mennyiségű szudáni 
hibiscus kivonatot tartalmazó 
természetes készítmény, amely 
fokozza az életerőt és felfrissíti*** a 
testet. Immunerősítő* C-vitaminnal 
(200 mg/tabletta) gazdagított 
összetétele enyhíti a fáradtságot 
és a kimerültséget**, serkenti 
továbbá az erek, a porcok, 
a bőr és a fogak**** normál 
funkciójához elengedhetetlen 
kollagén termelődését. Használata 
hosszú távon javasolt, különösen 
az immunrendszer működését 
megterhelő időszakokban.

IMUNOSAN PERALGINVITAMARIN CELITIN FLAVOCELSKELETIN REVITAE
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FYTOMINERAL VITAFLORIN

Přírodní extrakty z rostlin 
a plodů jako plnohodnotné 
zdroje nezbytných 
vitaminů i minerálů mají 
oproti uměle vyráběným 
formám nesporné výhody. 
V přírodě se nacházejí tyto 
prvky vždy v harmonii 
s dalšími látkami, které 
ve výsledném komplexu 
hrají nezastupitelnou 
roli. Jsou nesmírně 
významné zejména kvůli 
synergickému efektu, 
kterým posilují jejich 
účinek, vstřebatelnost 
a celkovou využitelnost.

Přírodní minerály  
a vitaminy

PROBIOSAN PROBIOSAN 
INOVUM

Probiotika
Probiotické kultury 
bakterií pomáhají 
v trávicím traktu člověka 
udržovat zdravou 
mikroflóru, která je 
důležitá pro správné 
trávení a dobrou imunitu. 
Probiotika brání množení 
choroboplodných 
mikrobů, především 
bakterií a plísní, 
ve střevním traktu 
i celém organismu. 
Kromě toho hrají roli 
při prevenci vzniku 
nádorů a potravinové 
alergie. Jsou vhodná jako 
doplněk léčby antibiotiky, 
užívají se v jejím průběhu 
i po ní.

A probiotikumok „double coat“ 
technológiával védett készítmények.

ProbiotikumokTermészetes ásványi  
anyagok és vitaminok A probiotikus 

baktériumkultúrák 
segítenek fenntartani az 
egészséges bélmikroflórát, 
így fontos szerepet 
játszanak az emésztés 
és az immunrendszer 
működésében. 
A probiotikumok 
megakadályozzák a kórokozó 
mikroorganizmusok, 
baktériumok és gombák 
szaporodását. Emellett 
fontos szerepet töltenek be a 
daganatos megbetegedések 
és az ételallergia elleni 
küzdelemben. Kiválóan 
kiegészítik az antibiotikum-
kezeléseket, a kúra alatt és 
után is javasolt a szedésük.

A növényekből és 
termésükből kivont, 
tisztán természetes 
eredetű, a szervezet 
számára létfontosságú, 
teljes értékű vitaminok 
használata előnyösebb, 
mint a mesterségesen 
előállított vitamin- vagy 
ásványi anyag készítmények 
alkalmazása. Ezek az elemek 
a természetben mindig más 
anyagokkal létrehozott, 
harmonikus kötésekben 
vannak jelen, és ez a tény a 
természetes eredetű étrend-
kiegészítőkben pótolhatatlan 
szerepet tölt be. Elsősorban a 
szinergikus hatásuk fontos.

A természetes források esetében az egyes 
elemek pontos tartalma nem garantálható, így 
azok pontos mennyisége sem tüntethető fel.

Minősítése:
ásványi anyagokat kolloid formában 
tartalmazó bioinformációs 
készítmény
Tartalom: 100 ml

 » ÁSVÁNYI ANYAGOK ÉS 
NYOMELEMEK KOLLOID OLDATA

 » ŐSKORI LELŐHELY
 » OPTIMÁLIS FELHASZNÁLHATÓSÁG

Alkalmazási területei: Az USA-
beli Utah állam őskori növényi 
lelőhelyeiről nyert ásványi anyagok 
biológiailag rendkívül könnyen 
hasznosítható kolloid oldatai szinte 
maradéktalanul felszívódnak az 
emberi szervezetben. A különböző 
természetes anyagok (növények, 
sók és értékes földanyagok - 
agyagok) bomlásával, valamint 
a szervetlen ásványi vegyületek 
szuszpendált szerves vegyületekké 
történő átalakulásával évezredek 
alatt jöttek létre. Szerkezetükben 
ezek az anyagok a testnedvek 
struktúrájához hasonlóak. Száz 
százalékban természetesek, az 
emberi szervezet által tökéletesen, 
gyorsan és effektíven 
hasznosíthatók.

Minősítése:
növények és terméseik kivonatát 
tartalmazó bioinformációs készítmény
Tartalom: 90 kapszula 

 » TERMÉSZETES VITAMINOK ÉS ÁSVÁNYI 
ANYAGOK

 » IMMUNRENDSZER*
 » SZÍV- ÉS ÉRRENDSZER**
 » FESZÜLTSÉG ÉS FÁRADTSÁG***

Alkalmazási területei: A Vitaflorin 
biológiailag aktív anyagokban gazdag, 
válogatott növények és terméseik kivonatát 
tartalmazó természetes készítmény. A 
szóban forgó növények és terméseik a 
szervezet számára nélkülözhetetlen ásványi 
anyagok és vitaminok gazdag forrásai. Az 
egyes vitaminok a természetben mindig 
hatékony, biológiailag aktív formában 
fordulnak elő, és mindig harmonikus 
kötésekben vannak jelen a pótolhatatlan 
szerepet betöltő más anyagokkal. 
Szinergikus hatásuknak köszönhetően 
kölcsönösen felerősítik egymást, könnyen 
felszívódnak a szervezetben, és hatékonyan 
hasznosulnak. A Vitaflorinban található 
kivonatok támogatják az immunrendszer* 
működését, segítenek megőrizni a szív- és 
érrendszer** (homoktövis) egészségét, 
és felveszik a harcot a szervezetet kimerítő 
feszültséggel, valamint a fáradtsággal*** 
(aloe vera) szemben.

Minősítése:
chlorellát és probiotikus kultúrát, 
valamint inulint tartalmazó 
bioinformációs készítmény
Tartalom: 90 kapszula 

 » EGYEDÜLÁLLÓ (PRE)
PROBIOTIKUMOK ÉS CHLORELLA 
PÁRATLAN KOMBINÁCIÓJA

 » MÁJ, MÉREGTELENÍTÉS*
 » IMMUNRENDSZER, ENERGIASZINT*
 » BÉLRENDSZER***

Alkalmazási területei: A 
Probiosan édesvízi Chlorella 
pyrenoidosa algát, probiotikus 
baktériumok 10 legfontosabb 
törzsét és inulint tartalmazó 
természetes készítmény. A chlorella 
hatékonyan méregteleníti a 
szervezetet, segít fenntartani az 
egészséges májműködést*, 
a szervezet természetes 
védekezőképességét, valamint 
a bélrendszer megfelelő 
funkcióját***. Hathatósan 
támogatja az immunrendszer 
működését és energiával** tölti fel 
a szervezetet.

Minősítése:
probiotikus kultúrák elegyét, 
béta-glükánokat, kolosztrumot és 
inulint tartalmazó bioinformációs 
készítmény
Tartalom: 60 kapszula

 » EGYEDÜLÁLLÓ (PRE)
PROBIOTIKUMOK PÁRATLAN 
KOMBINÁCIÓJA

 » BÉTA-GLÜKÁNOK – LASKAGOMBA
 » KOLOSZTRUM

Alkalmazási területei: A 
Probiosan Inovum a probiotikus 
baktériumtörzsek közül a 10 
legfontosabbat, prebiotikumokat 
és inulint tartalmazó természetes 
készítmény. Tartalmaz még 
laskagombából származó 
béta-glükánokat és értékes 
kolosztrumot, ún. előtejet, amely 
az anyatejben csak a szülést 
követő első pár órában termelődik 
(a készítmény szarvasmarha 
kolosztrumot tartalmaz).

FYTOMINERAL PROBIOSAN PROBIOSAN
INOVUM

VITAFLORIN
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Zöld élelmiszerek
Napjaink kvintesszenciái 
minden kétséget kizáróan 
a szuperélelmiszereknek is 
nevezett zöld élelmiszerek. 
Nélkülözhetetlen vitaminok, 
ásványi anyagok, enzimek, 
antioxidánsok, aminosavak 
és további, a szervezet 
számára fontos anyagok 
gazdag forrásai. Az egyes 
hatóanyagok összetett és 
pontosan meghatározott 
kötésekben, a szinergia 
elve alapján működnek, így 
hatásuk megsokszorozódik.

Garantált minőség – a legtisztább 
beszerzési forrásoknak és a BIO tanúsításnak 
köszönhetően.

Minősítése:
zöldárpából nyert, szárított árpalevet 
tartalmazó készítmény
Tartalom: 200 tabletta

 » A SZERVEZET ÉLÉNKÍTÉSE*
 » VITAMINOK ÉS ÁSVÁNYI ANYAGOK**
 » IMMUNITÁS***
 » ANTIOXIDÁNS HATÁS****

Alkalmazási területei: A Tibeti-
fennsík, a jeges vizek, a sebes 
patakok és a tiszta hegyi levegő 
vidéke az a hely, ahol a zöldárpából, 
a növény növekedésének legkorábbi 
szakaszában állítjuk elő az Energy 
egyik legértékesebb növényi 
kivonatát. A szervezet által könnyen 
hasznosítható, természetes 
vitaminok és ásványi anyagok** 
széles skáláját, valamint több mint 
20 élő enzimet tartalmaz. Élénkíti 
a szervezetet*, támogatja az 
immunrendszer működését és 
antioxidáns**** hatású.

Minősítése:
édesvízi Chlorella algát tartalmazó 
készítmény
Tartalom: 200 tabletta

 » MÉREGTELENÍTÉS, MÁJ*
 » ÉLETERŐ, ENERGIA**
 » IMMUNITÁS***
 » BÉLRENDSZER****

Alkalmazási területei: A csendes-
óceáni Tajvan szigete kínálja a Föld 
legjobb minőségű Chlorella algáját. A 
Chlorella hatékonyan méregteleníti 
a szervezetet, segít fenntartani 
az egészséges májműködést*, 
életerőt és energiát** ad, támogatja 
az immunrendszert***, és 
jótékonyan hat a bélrendszerre****. 
Legfontosabb hatóanyaga a 
klorofil, amelyből a Föld összes 
ismert növénye közül a Chlorella 
tartalmazza a legtöbbet. Emellett 
rendkívül gazdag vas-, kalcium-, 
kálium-, magnézium- és esszenciális 
zsírsavforrás is egyben. Nagy 
mennyiségben tartalmaz továbbá 
béta-karotint és ribonukleinsavat.

Minősítése:
zöldárpából nyert, szárított árpalevet 
tartalmazó készítmény
Tartalom: 100 g

 » A SZERVEZET ÉLÉNKÍTÉSE*
 » VITAMINOK ÉS ÁSVÁNYI ANYAGOK**
 » IMMUNITÁS***
 » ANTIOXIDÁNS HATÁS****

Alkalmazási területei: Dél-Kalifornia 
ámulatba ejtő tájain található 
az a hely, ahol a zöldárpából a 
növény növekedésének legkorábbi 
szakaszában állítjuk elő az Energy 
egyik legértékesebb növényi 
kivonatát. A szervezet által könnyen 
hasznosítható, természetes 
vitaminok és ásványi anyagok** 
széles skáláját, valamint több mint 
20 élő enzimet tartalmaz. Élénkíti 
a szervezetet*, támogatja az 
immunrendszer működését és 
antioxidáns**** hatású. A por 
formájában elérhető készítmény 
hatékony energiaitalok elkészítésére 
szolgál. Hatását már az ajkakkal való 
érintkezéskor elkezdi kifejteni, és az 
emésztőrendszeren végighaladva, 
folyamatosan érezteti.

Minősítése:
édesvízi Spirulina algát tartalmazó 
készítmény
Tartalom: 200 tabletta

 » HATÉKONY TÁPLÁLÁS
 » VÉRCUKORSZINT*
 » VITALITÁS**
 » TESTSÚLY***

Alkalmazási területei: A Hawaii 
Spirulina egyedülálló összetétele 
hozzájárul szervezetünk 
egészségének megőrzéséhez, és a 
csökkent  életerő** fokozásához. 
Segít fenntartani az optimális 
vércukorszintet*, és ellenőrzés 
alatt tartani a testsúlyt***. 
Nélkülözhetetlen vitaminokat, 
ásványi anyagokat és tápanyagokat 
biztosít a szervezet számára. A Hawaii 
Spirulina csaknem kétszer annyi 
biológiailag értékes hatóanyagot 
tartalmaz, mint bármelyik másik 
Spirulina a Földön, valamint kb. 30 
olyan tápanyag található meg benne, 
amely a többiben egyáltalán nincs 
jelen. Jól felszívódó, növényi eredetű 
fehérjék leggazdagabb forrása (akár 
70%-os fehérjetartalom, 80%-os 
felszívódási képesség mellett).

Minősítése:
édesvízi Spirulina algát és zöldárpa-
kivonatot tartalmazó készítmény
Tartalom: 200 tabletta

 » A SZERVEZET ÉLÉNKÍTÉSE*
 » IMMUNITÁS**
 » VÉRCUKORSZINT***
 » TESTSÚLY****

Alkalmazási területei: Két 
különböző világ összefonódása – 
egyetlen kivételes készítményben. 
Nyugat: Az általunk rendkívül 
kíméletesen feldolgozott, páratlanul 
tiszta és értékes Spirulina alga az 
Andok magas vonulatai között fekvő 
hegyi tavakból származik. Kelet: 
A Tibeti-fennsík az a hely, ahol a 
zöldárpából a növény növekedésének 
legkorábbi szakaszában állítjuk 
elő az Energy egyik legértékesebb 
növényi kivonatát. A zöldárpa 
élénkíti a szervezetet*, és erősíti az 
immunrendszert**.  
A Spirulina segít fenntartani a normál 
vércukorszintet***, és a normál 
testsúlyt****.

Minősítése:
a Lepidium meyenii gumójából nyert, 
gélesített port tartalmazó készítmény
Tartalom: 120 kapszula

 » KITARTÁS, VITALITÁS*
 » TERMÉKENYSÉG**
 » HORMONRENDSZER***
 » SZEXUALITÁS****

Alkalmazási területei: A Maca a 
perui Andok legendás növénye, 
amelyet évszázadok óta alkalmaznak 
a népi gyógyászatban. Rengeteg 
nyomelemet (vasat, kalciumot, 
rezet, cinket, magnéziumot, 
káliumot, nátriumot és jódot), 
vitamint (A, B1-, B2-, B6-, B12-, 
C- és E-vitamint), aminosavat, 
glükozidokat, szterolokat, 
cserzőanyagokat, szaponinokat, 
terpenoidokat és egyéb fontos 
anyagokat tartalmaz. A Maca növeli 
a kitartást és az életerőt*, fokozza 
a termékenységet**, nők és férfiak 
esetében egyaránt. Jótékonyan 
hat a hormonrendszerre*** 
(fitoösztrogénforrás) és a 
szexualitásra****.
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Minősítése:
homoktövis (Hippophae rhamnoides) 
terméséből származó kivonatot 
tartalmazó készítmény
Tartalom: 100 g

 » TERMÉSZETES VÉDEKEZŐKÉPESSÉG*
 » ENERGIA, FÁRADTSÁG**
 » SZÍV- ÉS ÉRRENDSZER***
 » BŐR****

Alkalmazási területei: A 
Sea Berry nálunk inkább 
homoktövis néven ismert. 
Erősíti a szervezet természetes 
védekezőképességét*, energiát ad, 
és felveszi a harcot a fáradtsággal**. 
Támogatja a szív- és érrendszer*** 
normál működését, és javítja a 
bőr**** minőségét. A készítmény 
rendkívül értékes hatóanyagokat 
tartalmaz. Bioaktív összetevői 
közül elsősorban a kumarinokat, a 
bioflavonoidokat, az alkaloidokat, 
az olajokat, a cserzőanyagokat és az 
ásványi anyagokat kell kiemelnünk. A 
görög mitológia szerint a homoktövis 
a mesebeli Pegazus táplálékaként 
halhatatlanságot és erőt adott a 
repüléshez.

Minősítése:
Euterpe oleracea terméséből nyert, 
szárított levet tartalmazó készítmény
Tartalom: 100 g 

 » AZ AMAZÓNIAI DZSUNGEL TERMÉSEI
 » TÁPANYAGOKBAN GAZDAG 

KÉSZÍTMÉNY

Alkalmazási területei: A karcsú 
Euterpe oleracea pálma otthona a 
brazíliai dzsungelek mélyén található. 
Formájában és színében a fekete 
áfonyára emlékeztető termése 
nagy mennyiségben tartalmaz a 
szervezet számára nélkülözhetetlen, 
biológiailag értékes anyagokat. 
B1-, B2-, B3-, A-, C- és E-vitamin, 
ásványi anyagok, telítetlen zsírsavak, 
aminosavak, flavonoidok, fehérjék, 
rostok és főleg antioxidánsok 
találhatók benne. Az ORAC 
szabványrendszer szerint a Föld 
összes gyümölcse közül az Acainak a 
legmagasabb az antioxidáns szintje.

Minősítése:
fermentált virágport, azaz 
méhkenyeret (pergát) tartalmazó 
készítmény
Tartalom: 100 g

 » LELKI EGYENSÚLY, SZELLEMI 
TELJESÍTMÉNY*

 » VITALITÁS, FÁRADTSÁG, 
ELLENÁLLÓKÉPESSÉG**

 » GYOMOR-BÉL TRAKTUS***
 » VÁLTOZÓKOR****

Alkalmazási területei: Az ambrózia az 
emberi szervezetre rendkívül jótékonyan 
ható természetes anyagokban 
gazdag kaptárméz. Fontos fehérjéket 
(esszenciális aminosavakat is), ásványi 
anyagokat, nyomelemeket (szelén), 
fitohormonokat, B-vitaminokat 
tartalmaz. Ezen anyagok biológiailag 
megfelelő egyensúlyban vannak jelen a 
készítményben, és támogatják, erősítik 
egymás hatását. Az Ambrosia javítja 
a lelki állapotot, erősíti a szellemi 
teljesítőképességet*, segítséget 
nyújt fáradtságban, fokozza az 
életerőt, és megerősíti a szervezet 
ellenállóképességét**. Támogatja 
a gyomor-bél traktus*** normál 
működését, és enyhíti a változókor**** 
kellemetlen tüneteit.

Minősítése:
kínai ördögcérna (Lycium chinense) 
terméséből származó kivonatot 
tartalmazó készítmény
Tartalom: 100 g

 » ERŐS ANTIOXIDÁNS
 » LASSÍTJA AZ ÖREGEDÉST ÉS ERŐT AD
 » SEGÍTI A VESEMŰKÖDÉST 
 » ÓVJA A MÁJAT ÉS AZ IDEGRENDSZERT
 » ERŐSÍTHETI A LÁTÁST

Alkalmazási területei: Képzelje 
maga elé az energiával teli, érintetlen 
természetet, a Tibeti-fennsíkot. A 
kivételes talaj, a tiszta forrásvíz, a friss 
levegő és az intenzív napsugárzás 
szavatolja az ördögcérna egyedülálló 
terméseinek növekedését 
és erősödését. A termések 
tápanyagtartalma, íze és illata 
egészen kivételes! Az ördögcérna 
terméseit kizárólag kézzel szüretelik, 
és még helyben, azonnal gondosan 
feldolgozzák. A goji, amit kínai 
ördögcérna néven is ismerünk, 
mindig is a hagyományos kínai 
orvoslás ékkövei közé tartozott.

Minősítése:
aguaje, azaz buritipálma (Mauritia 
flexuosa) őrölt termését tartalmazó 
készítmény
Tartalom: 120 kapszula

 » AZ AMAZÓNIAI INDIÁNOK SZENT 
PÁLMÁJA

 » KIVÁLÓ VÁLTOZÓKORBAN
 » JÓTÉKONYAN HAT HAJHULLÁS ELLEN

Alkalmazási területei: Az amazóniai 
esőerdőkben, az Amazonas és az 
Orinoco folyók folyamvidékén 
él a Föld egyik leggyönyörűbb 
növénye, a buritipálma. A helyi 
lakosok évszázadok óta úgy 
tartják, hogy a pálma törzsének 
gyönyörű íve, levélzetének dússága 
és lomkoronájának tökéletes 
szimmetriája a pálma termésein 
keresztül biztosítja a hölgyek 
számára a nőiesség és a szépség 
hibátlan esszenciáját. Elsősorban 
fitoösztrogéneket, a női hormonokhoz 
hasonló szerkezetű növényi anyagokat 
tartalmaz. Az aguaje termésében sok 
A-vitamin (retinol) van, 5-ször több, 
mint a sárgarépában. Fehérjékben, 
szénhidrátokban, kalciumban, 
rostanyagokban, foszforban, vasban, 
tiaminban, riboflavinban, niacinban, 
C- és E-vitaminban ugyancsak gazdag.

Minősítése:
finomra őrölt Matcha zöldteát 
tartalmazó készítmény
Tartalom: 50 g 

 » SZÍV*
 » A TEST, A LÉLEK ÉS A SZELLEM 

SERKENTŐJE**
 » KOGNITÍV KÉPESSÉGEK, 

KONCENTRÁCIÓ***
 » ZSÍROK ANYAGCSERÉJE, 

KOLESZTERIN****

Alkalmazási területei: A Matcha az 
árnyékolási technikával termesztett 
japán zöldteák egyik legrégebbi 
fajtája. A kivételes termesztési eljárás 
és a növény szinte már alkimista 
jellegű feldolgozása telt ízű és 
aromájú ital születését teszi lehetővé, 
amely rendkívül jótékony hatással 
van a testre és a lélekre egyaránt. 
Egyetlen csészényi Matcha tea 
jótéteményei 10 csésze általánosan 
ismert zöldteáéval egyenértékűek. 
Támogatja a normál szívműködést*, 
testi, lelki és szellemi síkon is 
serkentően** hat. Erősíti a, kognitív 
funkciókat*** segít fenntartani a 
megfelelő zsíranyagcserét és a 
normál koleszterinszintet****.
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Terápiás olajok
Az olajok, mint terápiás eszközök 
felhasználásának története, más természetes 
készítmények történetéhez hasonlóan, 
több száz éves múltra tekint vissza. A régi 
hagyományokhoz kapcsolódva mi is a legjobb 
minőségű, érett termések kézi szüretelésével 
és kíméletes feldolgozásával állítjuk elő 
a kínálatunkban megtalálható terápiás 
olajokat. Az olajokat hidegsajtolással nyerjük 
ki a növények magjaiból. Ezzel az eljárással 
a legértékesebb „seed oil”-t, azaz magolajat 
tudjuk biztosítani a fogyasztóink számára. 
Kizárólag ez a fajta magolaj tartalmazza a 
tápanyagok legkoncentráltabb esszenciáját.

A terápiás olajokkal gazdagabbá tehetjük a reggeli kásáinkat, használhatjuk 
őket salátaöntetként, vagy akár csak úgy önmagukban is fogyaszthatók. 
Külső alkalmazásuk esetén kellemesen meglephet minket, mennyire 
selymessé és táplálttá válik tőlük a bőr.

Minősítése:
inkamogyoró (Plukenetia volubilis) 
magjaiból sajtolt olajat tartalmazó 
készítmény
Tartalom: 100 ml

 » AKÁR 90%-OS NÖVÉNYI EREDETŰ 
OMEGA ZSÍRSAV TARTALOM

 » SZÍV*
 » AGY**
 » MAGZATI ÉS GYERMEKI FEJLŐDÉS***

Alkalmazási területei: Az olaj omega-3, 
-6, -9 telítetlen zsírsav tartalma elérheti 
akár a 90%-ot is. A zsírsavak ideális 
arányban vannak jelen a készítményben, 
szervezetünk pedig akár 96%-ban is 
képes hasznosítani őket. Az omega-3 
zsírsav aránya ebben az olajban legalább 
48%, ami 13-szor magasabb, mint pl. a 
lazacban. Az inka mogyoróból sajtolt 
olaj az említett zsírsavakon kívül nagy 
mennyiségben tartalmaz fehérjéket, 
jódot, A- és E-vitamint. Használata 
éppen ezért bármikor, bárhogyan és 
bármilyen életkorban ajánlott. EPA/
DHA tartalma hozzájárul a megfelelő 
szívműködéshez*. A DHA támogatja a 
normál agyműködést**, és javítja a látást. 
Terhesség idején az édesanya testéből a 
magzat szervezetébe jutó DHA támogatja 
a leendő kisbaba szemének és agyának 
egészséges fejlődését, valamint 12 
hónapos koráig a látását***.

Minősítése:
feketekömény (Nigella sativa) 
magjaiból sajtolt olajat tartalmazó 
készítmény
Tartalom: 100 ml

 » EMÉSZTÉS*
 » ALLERGIA
 » NYÁKOLDÁS, 

GYULLADÁSCSÖKKENTŐ

Alkalmazási területei: Az ókori 
egyiptomi fáraók legendás olaja. 
Kleopátra és Nefertiti a bőrszépítő 
tulajdonságait, Hippokratész 
és Avicenna a gyógyító hatásait 
értékelte nagyra. Több mint 100 
különböző hatóanyagot tartalmaz, 
amelyek között a rendkívüli 
hatékonyságáról ismert thymokinon 
is megtalálható. Az olaj hathatósan 
támogatja az emésztést*.
Kiválóan alkalmazható légúti 
megbetegedések – asztma, 
hörghurut, megfázás – 
gyógyításában. Segítséget nyújthat 
a bélparaziták elleni küzdelemben, 
nyugtatja az idegrendszert, 
csökkentheti a magas vérnyomást és 
erősíti az immunrendszer működését.

Minősítése:
sárgabarackmag (Prunus armeniaca) 
olajat tartalmazó készítmény
Tartalom: 100 ml 

 » SÁRGABARACKMAG-OLAJ
 » KÉZI FELDOLGOZÁS, ELSŐRANGÚ 

MINŐSÉG
 » B15- ÉS B17-VITAMINOK 

EGYEDÜLÁLLÓ FORRÁSA

Alkalmazási területei: A kézi 
feldolgozású, hidegen sajtolt olaj 
a himalájai hegycsúcsok alatt 
elnyúló, termékeny Kasmír-völgy 
vad gyümölcsöskertjében termő 
sárgabarackok magjaiból származik. 
Gazdag C-vitamin, A-provitamin és 
B-vitamin forrás, folsavat, telítetlen 
zsírsavakat és egyedüli olajként 
értékes B15- és B17-vitamint is 
tartalmaz. Megtaláljuk benne a 
vasat, a magnéziumot, a kalciumot, 
a káliumot, a rezet, a foszfort és a 
szilíciumot is. Segíti a vérképzést és 
az idegrendszer működését. Javítja 
a kedélyállapotot, segítséget nyújt 
fáradtságban, dekoncentráltságban 
és alvászavarokban. Tisztítja a 
veséket, valamint a húgyutakat. 
Élesíti a látást, emellett jótékonyan 
hat az ekcémára és az aknés bőrre is.

Minősítése:
tibeti homoktövis (Hippophae 
rhamnoides) magjaiból nyert olajat 
tartalmazó készítmény
Tartalom: 30 ml

 » TERMÉSZETES VÉDELEM*
 » BŐR**
 » EMÉSZTÉS***
 » SZÍV- ÉS ÉRRENDSZER****

Alkalmazási területei: A 
homoktövis olaj A-, B1-, B2-, B6-, D-, 
E,- F-, K-vitaminokat, rutint, továbbá 
karotinoidokat, flavonoidokat, 
folsavat, esszenciális zsírsavakat 
(omega-3, -6, -9) tartalmaz. A 
természetben ritkán fellelhető 
omega-7 forrás is egyben. 
Erősíti a szervezet természetes 
védekezőképességét*, energiát ad, 
és felveszi a harcot a fáradtsággal. 
Támogatja a szív- és érrendszer**** 
normál működését, segíti az 
emésztést***, és javítja a bőr** 
minőségét.
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Minősítése:
jób könnye és kínai csüdfű 
(astragalus) gyógynövényeket 
tartalmazó forró ital
Tartalom: 100 g

 » ELLENÁLLÓKÉPESSÉG*
 » FÁRADTSÁG, ENERGIASZINT**
 » TERMÉSZETES VÉDELEM***
 » REGGELI FELTÖLTŐDÉS****

Alkalmazási területei: A 
jób könnye és a kínai csüdfű 
(astragalus) több száz éve ismerik 
egymást. A hagyományos kínai 
orvoslás elválaszthatatlan 
párosáról van szó, amely most 
az Energy új QI drink terápiás 
italában tesz tanúbizonyságot 
kivételes hatékonyságáról. A kínai 
csüdfű (astragalus) hatékony 
adaptogén*, elűzi a fáradtságot, 
növeli az energiaszintet**, 
megerősíti a szervezet természetes 
védekezőképességét*** és az 
immunrendszert. A QI drink nem 
csak egy terápiás ital, hanem 
magas hatóanyag tartalmának 
köszönhetően tápláló élelmiszer 
is egyben. Erősítő képességeit 
azonban csak abban az esetben 
fogjuk tudni nagyra értékelni, ha az 
italt szisztematikusan és hosszan 
tartóan használjuk. Éppen ezért 
érdemes a mindennapjaink 
szerves részévé**** tenni.  

Minősítése:
pecsétviaszgombát (reishi) és 
kínai hernyógombát (cordyceps) 
tartalmazó forró ital
Tartalom: 100 g

 » LENDÜLET, ÖSSZPONTOSÍTÁS*
 » TELJESÍTMÉNY, KITARTÁS**
 » IMMUNITÁS***
 » KERINGÉS, KOLESZTERIN****

Alkalmazási területei: A QI coffee 
hagyományos kínai gyógygombák 
kivonatával gazdagított, kiváló 
minőségű instant kávé. A benne 
található koffein lendületet 
ad az előttünk álló naphoz, 
segíti az összpontosítást*, 
maximális teljesítményt 
biztosít, és növeli a kitartást**. 
A pecsétviaszgomba növeli az 
immunitást***, és jótékonyan hat 
a vérkeringésre****, valamint 
a koleszterinszintre****. A 
hernyógomba évszádaok óta a HKO 
egyik legbecsesebb kincse.

Minősítése:
I-es és II-es típusú izlandi kollagént, ajurvé-
dikus gyógynövény-komplexet, valamint 
acerola kivonatot tartalmazó terápiás ital
Tartalom: 150 g

 » A CSONTOK ÉS ÍZÜLETEK 
EGÉSZSÉGÉÉRT*

 » A BŐR EGÉSZSÉGÉÉRT**
 » A LEGTISZTÁBB BIOAKTÍV 

KOLLAGÉN***
 » AJURVÉDIKUS KOMPLEX****

Alkalmazási területei: A QI collagen 
három kivételes összetevővel 
gazdagított, egyedülállóan 
hatékony kollagénital. A készítmény 
I-es és II-es típusú bioaktív 
tengeri kollagént***, ajurvédikus 
gyógynövény-komplexet****, 
valamint acerola kivonatból származó 
természetes C-vitamint tartalmaz. A 
benne található tömjénfa (Boswelia 
serrata) segít megőrizni a csontok 
és ízületek egészségét*, a kurkuma 
(Curcuma longa) egészséges és 
fiatalos megjelenésűvé varázsolja 
a bőrt**. A QI Collagen-ben levő, 
nagy odafigyeléssel kiválasztott 
kollagén az Izland körüli hideg 
vizekből szabadon kifogott 
mélytengeri halakból származik.
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Gyógyteák
A gyógynövények egészségre 
kifejtett jótékony hatásai remekül 
hasznosíthatók teák és főzetek 
formájában. A gyógynövények eme 
rendkívül hatékony alkalmazása mára 
hagyománnyá vált. A víz erőteljes 
információhordozó, és főzése közben 
nem csak a gyógynövények hatóanyagai, 
de bioinformációi is belekerülnek.

A gyógyteák hatóanyagai sokkal könnyebben 
bejutnak a szervezetbe, és ha a teát kis 
adagokban isszuk a nap folyamán, a hatás 
intenzívebb, mintha ugyanazt az adagot egyszer 
fogyasztanánk el.

Minősítése:
gyógytea – királydinnye szárából
Tartalom: 105 g 

 » NEMI SZERVEK ÉS 
HORMONHÁZTARTÁS*

 » HÚGYUTAK**

Alkalmazási területei: Ez a 
figyelemreméltó apró, szőrös 
gyógynövény eredetileg Kína és 
Japán homokos tengerpartjairól 
származik, de mára az egész világon 
elterjedt. Annak ellenére, hogy 
tipikus gyomnövény, a gyógyszeripar 
számára nagy mennyiségben 
termesztik, mivel széles körben 
alkalmazható, és számtalan jótékony 
hatása van az emberi szervezetre. A 
királydinnye rendkívüli népszerűsége 
a nemi szervek működésére, 
valamint a hormonháztartásra* 
kifejtett egészen kivételes pozitív 
hatásainak köszönhető. Segít 
megőrizni és visszaállítani a húgyúti 
rendszer** normál működését.

Minősítése:
gyógytea - szárcsagyökérből
Tartalom: 105 g 

 » MEGTISZTULÁS*
 » KIVÁLASZTÁS**

Alkalmazási területei: A 
szárcsagyökér (Smilax officinalis) egy 
Közép-Amerikában hagyományosan 
használt liánszerű, csavarodószárú, 
évelő növény. Hozzájárul a szervezet 
megtisztulásához*, és támogatja 
a kiválasztást**. Szaponinokat, 
fitoszterolokat (β-sitosterol), 
glikozidokat, kalciumot, rezet, vasat, 
jódot, mangánt, káliumot, szilíciumot, 
nátriumot és ként, valamint A-, C-, D- 
és B-vitaminokat tartalmaz.

Minősítése:
gyógytea – macskakarom (Vilcacora) 
kérgéből 
Tartalom: 55 g

 » IMMUNRENDSZER*
 » ÍZÜLETEK**
 » ERŐS MÉREGTELENÍTŐ

Alkalmazási területei:  
A macskakarom (Vilcacora) 
Közép- és Dél-Amerika, azon 
belül is elsősorban Peru tropikus 
esőerdeiben őshonos növény. A 
helyi őslakosok már legalább 2000 
éve hasznosítják eme lián gyógyító 
hatásait. A nyugati világ azonban 
a keresztény misszionáriusoknak 
köszönhetően csak a múlt század 
’70-es éveiben ismerkedett meg a 
macskakarom áldásos hatásaival. 
A növény nagy mennyiségben 
tartalmaz alkaloidokat, szterolokat, 
aminoglikozidokat, terpeneket, 
tanninokat, flavonoidokat és további, 
az emberi szervezet számára 
fontos hatóanyagokat. Erősíti 
az immunrendszert*, és segít 
megőrizni az ízületek** egészségét.

Minősítése:
gyógytea – kőtörőfű (Chanca piedra) 
szárából
Tartalom: 105 g

 » BÉLRENDSZER*
 » VESÉK**
 » VÉRNYOMÁS***
 » VÉRCUKORSZINT****

Alkalmazási területei: Amazónia 
őslakosai ezt a legkevésbé sem 
feltűnő, apró növényt „kőtörőnek” 
nevezik. Nemcsak Közép-Amerikában, 
de Indiában és Délkelet-Ázsia 
országaiban is találkozhatunk 
vele. Ázsiában a hagyományos 
ajurvédikus orvoslás egyik kiemelkedő 
gyógynövényévé vált. A Chanca Piedra 
tea harmonizálja a bélrendszer* 
működését, és helyreállítja a 
gyomor pH-értékét. Támogatja 
a vesék kiválasztó funkcióját**. 
Jótékonyan hat a vérnyomásra*** 
és a vércukorszintre****. 
Megerősíti a szervezet természetes 
ellenállóképességét. Nagy 
mennyiségben tartalmaz a 
finomizomzatot ellazító alkaloidokat, 
ezért segít az epe- és a veseköveknek 
a szervezetből történő természetes 
eltávolításában. Ugyancsak hasznos 
emésztési panaszok, hasmenés, 
székrekedés vagy felfújódás esetén.

Minősítése:
gyógytea - a Maytenus ilicifolia 
növény leveleiből
Tartalom: 105 g

 » SZÁRMAZÁSI HELY: BRAZÍLIA
 » HORMONRENDSZER
 » MENSTRUÁCIÓS CIKLUS

Alkalmazási területei: Dél-Amerika 
telis-tele van olyan növényekkel, 
amelyek jótékonyan hatnak az 
ember egészségére. Közülük az 
egyik az örökzöld Maytenus ilicifolia 
bokorfa. Brazília, Paraguay, Uruguay 
és Argentína erdeiben, valamint 
füves területein nő. Jótékony 
hatásait elsőként a guarani indiánok 
hasznosították.
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Aromaterápia
Az aromaterápia egy gyengéd, kivételesen 
hatékony és részletekbe menően kidolgozott 
terápiás módszer, amely a növényi illóolajok 
hatásait hasznosítja testünk fizikai és 
lelki problémáinak, fájdalmainak és 
betegségeinek kezelésére. Egyrészt gyógyító, 
másrészt betegségmegelőző esszenciaként, 
a gyógyulás természetes, nem kívánt 
mellékhatásoktól mentes eszközeként. 
Az illóolaj a növény lényege, alapja, illatos 
„lelke”. Egy aprócska cseppbe zárt óriási 
tehetség és hatékonyság. Rengeteg rejtett 
titok leleplezője, az egészség és harmónia 
hírnöke.

Az Energy aromaterápiás esszenciái csúcsminőségű, terápiás jellegű 
készítmények. De figyelem! Nem belsőlegesen használatosak! 
Inhalátorokba, aroma diffúzorokba, fürdővizekbe csepegtetve, vagy 
masszázs közben hasznosítjuk őket.

LAVENDER YLANG YLANGGERANIUM SWEET ORANGE
Minősítése:
aromaterápiás esszencia
Tartalom: 10 ml

 » KAPCSOLATOT TEREMT A NŐ 
LEGBENSŐBB ÉNJÉVEL

 » FELTÖLTI AZ ENERGIAKÉSZLETEKET
 » KLIMAX, MENSTRUÁCIÓ
 » PIGMENTFOLTOK, EKZÉMA

Alkalmazási területei: A geránium 
az ún. „női” illóolajok csoportjába 
tartozik. Az illóolaj ismét kapcsolatot 
teremt a Nő legbensőbb énjével, a 
Nő gyengéd, érzékeny és törékeny 
lelkével. A geránium harmonizálja 
a szellemet, és új energiával tölti 
fel a lemerült akkumulátorokat. 
Antidepresszánsként hat, oldja a 
pszichikai és érzelmi feszültséget, 
a szorongást, az ingerültséget, 
a stresszt. Jótékonyan hat 
alvászavarokban, visszaadja a fáradt 
és az idősebb emberek életkedvét. 
Harmonizálja a hormonrendszert 
- segítséget nyújt változókori 
panaszok esetén, és csillapítja az erős 
menstruációs fájdalmat. Ragyogóvá 
varázsolja a bőrt, segít világosabbá 
tenni a pigmentfoltokat (hormonális 
eredetű pigmentfoltok), egyúttal 
kiválóan alkalmazható aknes, 
nehezen tisztítható, gyulladt bőr 
esetében. Enyhíti a száraz ekcémát, a 
korpásodást és a sömört.

Minősítése:
aromaterápiás esszencia
Tartalom: 10 ml

 » KOMUNIKÁCIÓ, ÖNKIFEJEZÉS
 » KONCENTRÁCIÓ
 » EMÉSZTÉSI ZAVAROK
 » AKNE, A BŐR TONIZÁLÁSA

Alkalmazási területei: A menta 
esszenciája elősegíti a mély 
levegővételt, amely során testünkbe 
visszatér a természetes önkifejezést és 
a fesztelen kommunikációt támogató 
erő és bátorság. Ezzel egy időben 
felébreszti bennünk az intuícióba 
vetett hitünket, az önbizalmunkat, 
és erősíti a koncentráció képességét. 
A menta tisztító ereje nem engedi 
a nehéz helyzetek szülte érzések 
lerakódását és segíti a megértést, 
az átélést, a dolgok tudatosítását és 
megemésztését. Ezáltal segítséget 
nyújt emésztési problémákban és 
rosszullétekben, csillapítja a görcsöket 
és a bélgázok termelődését. Kiválóan 
használható továbbá légúti betegségek 
kezelésében, és bizonyos típusú 
migrének esetén csillapítja a fájdalmat. 
Masszírozzunk egy csepp menta olajat 
testünk azon területére, ahol nyomást 
érzünk (halánték, tarkó, gyomor), 
esetleg inhaláljuk az illóolajat, mert 
az azonnali megkönnyebbüléshez 
vezethet. Kozmetikai hatásait tekintve 
gyógyítja az aknet és tonizálja a bőrt.

Minősítése:
aromaterápiás esszencia
Tartalom: 10 ml

 » VÉDŐPAJZS
 » STRESSZ, SZORONGÁS, 

ALVÁSZAVAROK
 » SOKK, VÉRZÉS
 » EGÉSZSÉGES BŐR**

Alkalmazási területei: A levendula 
esszenciája körbeölel védelmező 
köpenyével, és láthatatlan pajzsként 
segít azokban a helyzetekben, 
amikor félünk, aggódunk vagy 
bizonytalanok vagyunk. Mély belső 
békét és meggyőződést ad, hogy 
minden úgy van, ahogy lennie kell. 
Erősíti a türelmet és a bizalmat, 
valamint azt az érzést, hogy felülről 
vigyáznak ránk. Belső bölcsességet 
és bátorságot ad az önkifejezéshez. 
A levendula ilóolaja csillapítja 
a sérülések okozta első sokkot, 
és elállítja a vérzést. Segítséget 
nyújt fertőzésekben, egyúttal 
csillapítja a fájdalmat, enyhíti a 
kellemetlen nyomás érzését, és 
oldja a feszültséget. Segít kontroll 
alatt tartani az érzelmeket, és 
támogatja a nyugodt, zavartalan 
alvást. Jótékonyan hat szorongás, 
idegeskedés és stressz esetén. 
Kozmetikai szempontból hatékonyan 
használható a bőr regenerálására, 
valamint égési sérülések kezelésére.

Minősítése:
aromaterápiás esszencia
Tartalom: 10 ml 

 » ÖNELFOGADÁS
 » VÁGYSERKENTÉS
 » HEVES SZÍVDOBOGÁS, MAGAS 

VÉRNYOMÁS
 » HIDRATÁLÁS, BŐRFIATALÍTÁS

Alkalmazási területei: Az 
Ylang Ylang a szent önelfogadás 
esszenciája - elfogadom magam, 
mint nőt, elfogadom magam, mint 
férfit. Az esszencia megtanítja, 
hogyan fedezzük fel saját 
egyedülállóságunkat és szépségünket, 
hogyan fogadjuk el magunkat, 
olyannak, amilyenek vagyunk, 
mert csak az önmagát tisztelő és 
szerető ember képes egészséges és 
harmonikus kapcsolatok kialakítására. 
Az Ylang Ylang fizikai síkon nyugtatja 
a heves szívdobogást, valamint 
a légzést, és segít csökkenteni a 
vérnyomást, továbbá csillapítja az 
idegi eredetű fejfájást. Az esszencia 
vágyserkentőként jótékonyan hat 
a potenciára és a frigiditásra. Az 
Ylang Ylang édes illata harmonizálja 
az elmét, oldja a feszültséget és a 
szorongást, javítja az alvás minőségét, 
és antidepresszánsként hat. A 
kozmetikában is gyakran használatos 
illóolaj táplálja és megfiatalítja a bőrt, 
valamint támogatja a hidratálását.

Minősítése:
aromaterápiás esszencia
Tartalom: 10 ml

 » OPTIMIZMUS
 » ELLAZULÁS
 » EMÉSZTÉSI NEHÉZSÉGEK
 » ZSÍROS BŐR

Alkalmazási területei: A narancs 
esszenciája újra zamatossá teszi az 
életet. A narancs elűzi a stresszt, a 
fáradtságot és a komor gondolatokat, 
hogy optimizmussal tölthesse meg 
mindennapjainkat. Szertefoszlatja 
a frusztráltság, az ingerlékenység, 
a szomorúság és a félelem érzését. 
Csillapítja az érzelmi kilengéseket, 
javítja a kedélyállapotot. A narancs 
esszencia tonizálja a gyomrot, 
harmonizálja az emésztést. 
Kiválóan alkalmazható továbbá hasi 
görcsök, étvágytalanság, puffadás, 
hányinger és székrekedés esetén. 
Kozmetikai hatásait tekintve tisztítja, 
világosítja és ragyogóvá teszi az 
érett, megereszkedett, fáradt 
bőrt. Ezzel együtt szabályozza a 
faggyútermelést, és masszázsolajként 
alkalmazva felveszi a harcot a 
narancsbőrrel.

MINT



BIOTERMAL
Minősítése:
bioinformációs fürdősó
Tartalom: 350 g 

 » LÉGÚTI MEGBETEGEDÉSEK
 » ÍZÜLETI PROBLÉMÁK ÉS 

GERINCFÁJDALOM
 » EKCÉMA, KIÜTÉSEK, BŐRPROBLÉMÁK
 » SÉRÜLÉSEK UTÁNI LÁBADOZÁS, 

FIZIKAI, LELKI ÉS SZELLEMI 
KIMERÜLTSÉG

Alkalmazási területei: A 
podhájska-i hőforrás vizének 
sóiból készített fürdő kiegészítő 
terápiaként jótékony hatással lehet 
a felsőlégúti megbetegedésekre, 
az asztmára, és a hörghurutra. 
Segítséget nyújt csonttörések 
utókezelésében, csillapítja az 
ízületek, az izmok és a gerinc 
krónikus, vagy akár megterhelések 
következtében fellépő fájdalmát. 
A rendszeres biotermalos fürdők 
reumás és érrendszeri panaszok 
esetén is jótékonyak. Stabilizálják a 
csontritkulásos, az ízületi gyulladásos 
és köszvényes páciensek állapotát. 
A Biotermal rendkívül hatásos az 
ekcémák, kiütések és bőrbetegségek 
gyógyításában. A készítmény 
harmonizálja a szervezet teljes 
energetikai rendszerét.

BIOTERMAL SPIRON, 
SPIRON AIR* 
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TICK-A-TACK
Minősítése:
szúnyogok és kullancsok elleni 
természetes védelem
Tartalom: 50 ml

 » TERMÉSZETES ILLÓOLAJOK ELEGYE
 » ÓV A KULLANCSOK, SZÚNYOGOK ÉS 

EGYÉB ROVAROK ELLEN
 » BŐR- ÉS KÖRNYEZETBARÁT

Alkalmazási területei: A Tick-a-
tack száz százalékban természetes 
eredetű, káros kémiai anyagoktól 
mentes rovarriasztó spray. 
Édeskömény, menta, eukaliptusz, 
kámfor, citronella, muskátli és főleg 
illatos szentperje kivételes illóolajait 
tartalmazza. Természetes védelmet 
nyújt a szúnyogok és kullancsok ellen. 
Kellemes illatú, bőr-és környezetbarát 
termék. Nyugodtan permetezhető 
ruhára és bőrre egyaránt.

AUDIRONSPIRON SPIRON AIR
Minősítése:
illóolajok harmonikus elegyét 
tartalmazó spray
Tartalom: 50 ml

 » SEGÍT MEGELŐZNI A FERTŐZŐ 
BETEGSÉGEK TERJEDÉSÉT, 
HATÉKONY ROVARŰZŐ

 » TISZTA, FRISS LEVEGŐT TEREMT, 
FERTŐTLENÍTI A SEBEKET

 » NYUGODT ELME, EGÉSZSÉGES ALVÁS
 » VÉRZÉSCSILLAPÍTÁS, 

KÉZFERTŐTLENÍTÉS

Alkalmazási területei: A Spiron 
elsősorban a tüdő, a szív, a 
vastagbél és a gyomor energetikai 
pályáját, valamint az övvezetéket 
harmonizálja, de bizonyos mértékig 
más energiavezetékekre is hatással 
van. Használata főleg köhögés, 
fejfájás, depresszió, idegeskedés 
(neuraszténia), idegkimerültség, 
a tüdő fertőző megbetegedései 
és influenza esetén javasolt. 
Kiválóan használható nagyobb 
összejövetelek alkalmával, 
vagy a helyiségek levegőjének 
fertőtlenítésére különböző járványok 
idején. Nemcsak a levegőt, de a 
körülöttünk levő eszközöket is képes 
fertőtleníteni. Nyugtató hatásával 
kellemes, békés környezetet teremt.

Minősítése:
aromalámpákban és diffúzorokban hasz-
nálható, illóolajokat tartalmazó termék
Tartalom: 10 ml

 » SEGÍT MEGELŐZNI A FERTŐZŐ 
BETEGSÉGEK TERJEDÉSÉT, 
HATÉKONY ROVARŰZŐ

 » TISZTA, FRISS LEVEGŐT TEREMT, 
FERTŐTLENÍTI A SEBEKET

 » NYUGODT ELME, EGÉSZSÉGES ALVÁS
 » VÉRZÉSCSILLAPÍTÁS, 

KÉZFERTŐTLENÍTÉS

Alkalmazási területei: A Spiron 
air a HKO szerint elsősorban a 
tüdő, a szív, a vastagbél, a gyomor 
energetikai pályáit továbbá az 
övvezetéket és más meridiánokat 
harmonizáló készítmény. Használata 
főleg köhögés, fejfájás, depresszió, 
idegeskedés (neuraszténia), 
idegkimerültség, a tüdő fertőző 
megbetegedései és influenza esetén 
javasolt. Kiválóan használható 
nagyobb összejövetelek alkalmával, 
vagy a helyiségek levegőjének 
fertőtlenítésére különböző járványok 
idején. Nemcsak a levegőt, de a 
körülöttünk levő eszközöket is képes 
fertőtleníteni. Nyugtató hatásával 
kellemes, békés környezetet teremt.

Minősítése:
gyógynövényalapú bioinformációs 
készítmény, külső használatra
Tartalom: 30 ml

 » HALLÁSPROBLÉMÁK ÉS FÜLLEL 
KAPCSOLATOS PANASZOK

 » HERPESZVÍRUS OKOZTA 
FERTŐZÉSEK

 » MEGFÁZÁS, FOGFÁJÁS, 
BŐRPROBLÉMÁK

Alkalmazási területei: A készítmény 
hétféle növény kivonatát, 
E-vitamint, bioinformációkat és 
illóolajokat tartalmaz. Használata 
elsősorban középfülgyulladás, 
fülzúgás, fülcsengés, füldugulás és 
hallásproblémák esetén ajánlott. 
Segít szinte azonnal megszüntetni 
a kellemetlen panaszokat, és 
felgyorsítja a herpesz vírus okozta 
betegségek gyógyulását (herpesz, 
himlő). Külsőleg bizonyos típusú 
szemölcsök, kisebb fekélyek, 
gombás bőrbetegségek (főleg a 
lábon), bőrgyulladások és egyéb 
bőrbetegségek kezelésére is 
használható. Segítséget nyújt 
fogfájáskor és foggyulladásban, 
szájüregi gyulladásban, afták, nátha, 
duzzadt nyálkahártyák, aranyér, 
hüvelyi folyások gyógyításában.

Minősítése:
aromaterápiás spray
Tartalom: 50 ml 

 » ARANY RÉSZECSKÉKKEL 
GAZDAGÍTOTT ÉRTÉKES 
ILLÓOLAJOK

 » SEGÍT MEGELŐZNI A FERTŐZŐ 
BETEGSÉGEK TERJEDÉSÉT

 » ERŐSÍTI AZ IMMUNRENDSZERT
 » HOZZÁJÁRUL A LÉGUTAK 

FELSZABADÍTÁSÁHOZ ÉS 
MEGKÖNNYÍTI A LÉGZÉST

 » NYUGTATÓ HATÁSÚ

Alkalmazási területei: A spray 
értékes tömjén, mirha, szegfűszeg, 
fahéj, eukaliptusz, rozmaring és 
citrom esszenciákat, valamint 
igazi aranyrészecskéket tartalmaz. 
Erősíti az immunrendszert, 
baktériumellenes és vírusellenes 
hatású, megkönnyíti a légzést, 
és felszabadítja a légutakat. 
Ünnepélyes hangulatot teremt, 
erősíti az energiákat, nyugtató 
hatású, valamint élénkíti a testet és 
a lelket.

Minősítése:
természtes illóolajokat tartalmazó spray

Tartalom: 50 ml

 » STRESSZELLENES ÉS PIHENTETŐ 
HATÁSÚ

 » NYUGTATJA AZ ÉRZELMEKET ÉS 
AZ ELMÉT

 » HARMONIZÁLJÁ A TESTET ÉS A 
LELKET

 » SEGÍTI A MEDITÁCIÓT

Alkalmazási területei:  A Zen 
spray a nepáli Annapurna hegy 
lábánál fekvő Tal Barahi templom 
szerzeteseitől származó eredeti 
receptúra illóolajainak elegyét 
tartalmazó készítmény. Napjaink 
hektikus és lelkileg, valamint 
szellemileg egyaránt kimerítő 
világában a Zen spray a „lélek 
balzsama”. Nyugtató hatású, segít 
ellazulni, és serkenti az energia 
áramlását. Kiválóan használható 
nyugtalanság, stressz, feszültség, 
félelem vagy szorongás esetén. 
Segít meditációs hangulatba kerülni. 
Harmóniát teremt testi és érzelmi 
szinten, elvezet a belső békéhez és 
örömökhöz. 

THREE KINGS ZEN

Fürdők és  
fertőtlenítő 
készítmények

Változatos összetételű 
termékcsoport, 
amelyben az Energy 
néhány legnépszerűbb 
készítménye is 
megtalálható. Többek 
között a beltéri és 
kültéri használatra 
egyaránt alkalmas 
aromaterápiás 
spray-k, továbbá egy 
olyan fürdőadalék, 
amely harmadkori 
termálfürdővé 
változtatja az 
otthonainkat. 
Engedje, hogy az 
Energy maximálisan 
természetes 
készítményei 
kényeztessék és védjék a 
testét, valamint a lelkét!

A termékek előállításához 
felhasznált hatóanyagok 
többnyire bio 
gazdaságokból származnak. 
Társaságunk nem dolgozik 
anonim beszállítókkal 
– minden esetben 
arra törekszünk, hogy 
alaposan megismerjük a 
gyógynövények, értékes 
olajok, esszenciák és 
egyéb, a készítményeink 
előállításához felhasznált 
anyagok mögött álló helyek 
és emberek értékét.



MÝDLO 
RUTICELIT 

MÝDLO 
CYTOVITAL 

MÝDLO 
DROSERIN 

MÝDLO 
ARTRIN 

MÝDLO 
RUTICELIT 

MÝDLO 
CYTOVITAL 

MÝDLO 
DROSERIN 

MÝDLO 
ARTRIN 

MÝDLO 
PROTEKTIN 

Západní civilizace se stále častěji obracejí ke 
starým učením a hledají v nich rozklíčování 
dřívějších schopností, které postupem věků 
ztratily. Nejcennějším stavem člověka je 
setrvávání ve středu, ve svém niterném 
těžišti. Nejrůznější životní situace nás 
však často vychylují z rovnovážného stavu 
a nebývá vždy snadné vrátit se zpět do 
středu, do původní, výchozí pozice sebe 
sama. 

Nejjednodušší cesta k této rovnováze vede přes drobné denní 
rituály. Pentagramy® mýdel a šamponů Protektin, Ruticelit, 

Cytovital, Droserin a Artrin obsahují, stejně jako bioinformační 
krémy, bylinné extrakty, čisté přírodní silice a třetihorní termální 
vodu. Mají nejen příznivý účinek na pokožku a vlasy, ale přes 
energetický systém akupunkturních bodů a reflexních zón 
ovlivňují i naši celkovou zdravotní kondici a zpracování emocí. 
Jejich výhodou je, že působí šetrně a jejich složení je v nejvyšší 
možné míře přírodní.

Pentagram®
přírodní mýdla

Minősítése:
gyógynövény-kivonatokat, 
illóolajokat és termálvizet tartalmazó 
természetes glicerin szappan
Tartalom: 100 g

 » A LEGUNIVERZÁLISABB SZAPPAN
 » AKTIVÁL ÉS HARMONIZÁL
 » VÉRELLÁTÁSI PROBLÉMÁK

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

Minősítése:
gyógynövény-kivonatokat, 
illóolajokat és termálvizet tartalmazó 
természetes glicerin szappan
Tartalom: 100 g

 » SELYMES, PUHA ÉS RUGALMAS BŐR
 » STABILIZÁL
 » HIDRATÁL

Alkalmazási területei: Használata 
után a bőr puhává és selymes 
tapintásúvá válik. Növeli a bőr 
rugalmasságát és hidratáltságát. 
Segíti a faggyúmirigyek kiürülését, 
biztosítja a bőr egyenletes 
zsírosodását, és megakadályozza 
a faggyúcsomók, valamint az akne 
kialakulását. Csillapítja a viszketést.

Minősítése:
gyógynövény-kivonatokat, 
illóolajokat és termálvizet tartalmazó 
természetes glicerin szappan
Tartalom: 100 g

 » REGENERÁL, FELFRISSÍT
 » GOMBÁSODÁSSAL SZEMBENI 

VÉDELEM
 » SZÁRAZ EKCÉMA ÉS BŐRSÉRÜLÉSEK

Alkalmazási területei: Növeli 
a bőr ellenállóképességét a gombás 
fertőzésekkel szemben. Kiválóan 
alkalmazható lábápolásra. 
Jótékonyan hat kiütésekre vagy 
enyhén vérző sérülésekre. Előnyös 
hatással van az apró felszíni erek 
gyulladására. Segítséget nyújt 
a száraz ekcéma és vegyi anyagok 
által ingerelt bőrnek. Elsősorban 
zsíros bőrre ajánljuk.

Minősítése:
gyógynövény-kivonatokat, 
illóolajokat és termálvizet tartalmazó 
természetes glicerin szappan
Tartalom: 100 g

 » NÖVELI A SZERVEZET 
ELLENÁLLÓKÉPESSÉGÉT

 » FESZESEBBÉ TESZI A BŐRT 
 » TÁMOGATJA AZ ÉRÉSI 

FOLYAMATOKAT

Alkalmazási területei: Fokozza a bőr 
ellenállóképességét a különböző 
bakteriális és vírusos eredetű 
kiütésekkel szemben. Gátat szab 
a gombás fertőzéseknek. Rugalmassá 
varázsolja a bőrt, támogatja 
a bőrsejtek megérését, jótékonyan 
hat a szarusodásukra. Alkalmazásával 
a bőr selymessé és ellenállóvá válik.

Minősítése:
gyógynövény-kivonatokat, 
illóolajokat és termálvizet tartalmazó 
természetes glicerin szappan
Tartalom: 100 g

 » NYUGTAT, ELLAZÍT
 » EKCÉMA
 » MEGŐRZI A BŐR TERMÉSZETES 

NEDVESSÉGTARTALMÁT

Alkalmazási területei: Növeli 
a bőr ellenállóképességét 
a bakteriális fertőzésekkel szemben. 
Kiválóan használható nedvedző 
ekcéma kezelésére. Serkenti 
a verejtékmirigyek működését, 
ezért jótékonyan hat száraz bőrre. 
Felgyorsítja a metabolitok (sók) 
bőrön át történő távozását. Felborult 
pH-értékű (túl savas) bőr, köszvény 
és egyéb anyagcserezavarok esetén 
kifejezetten ajánlott. Használata 
kellemetlen szagú izzadásnál is 
javasolt.

Természetes Pentagram® 
szappanok
A nyugati civilizációk egyre 
gyakrabban fordulnak az ősi 
tanítások felé, hogy megtalálják 
bennük a korábbi képességek 
újbóli elsajátíthatóságának kulcsát. 
Legértékesebb állapotunk az, 
amikor a középpontban vagyunk, 
amikor belső súlypontunkat 
középen tudjuk tartani. Az élet 
szülte különböző helyzetek 
azonban gyakran kibillentenek 
minket egyensúlyi állapotunkból, 
és nem mindig olyan egyszerű 
visszatérnünk a középpontunkhoz, 
azaz eredeti önmagunkhoz.

Az egyensúlyhoz vezető, legegyszerűbb út az apró napi 
szertartásokon keresztül vezet. A Pentagram® szappanok – 
Droserin, Protektin, Artrin, Cytovital és Ruticelit –, valamint 
a Pentagram® samponok csakúgy, mint a bioinformációs 
krémek növényi kivonatokat, tisztán természetes illóolajokat 
és harmadkori termálvizet tartalmaznak. Jótékony hatást 
gyakorolnak a bőrre és a hajra, illetve az akupunktúrás 
pontokon és reflexzónákon keresztül szervezetünk 
egészségi állapotát és érzelmeink feldolgozását is előnyösen 
befolyásolják. Hatásuk kíméletes, összetételük pedig 
a lehetséges legnagyobb mértékben természetes.

PROTEKTIN
SZAPPAN

RUTICELIT
SZAPPAN

CYTOVITAL
SZAPPAN

DROSERIN
SZAPPAN

ARTRIN
SZAPPAN

DRAGS IMUN
SZAPPAN

Minősítése:
amazóniai kaucsuktejet tartalmazó 
természetes glicerin szappan
Tartalom: 100 g

 » REGENERÁLÁS, SEBGYÓGYÍTÁS, 
MEGÚJULÁS

 » VÍRUSOS FERTŐZÉSEK
 » ALLERGIÁS REAKCIÓK

Alkalmazási területei: A Croton 
lechleri fa gyantája (Sangre de drago, 
„sárkányvér”) nagy mennyiségben 
tartalmaz antioxidánsokat, taspin 
alkaloidot, tannint és további olyan 
anyagokat, amelyek egyedülálló 
gyulladásellenes 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 esetén, és 
kiválóan alkalmazható szemölcsökre. 
Enyhíti a bőrgyulladásokat, ekcéma 
vagy akne kezelésére szintén kiváló. 
Jótékonyan hat első fokú égési 
sérülésekre, csillapítja a bőr allergiás 
reakcióit, valamint a rovarcsípés 
okozta kellemetlen tüneteket.



ŠAMPON 
CYTOVITAL

ŠAMPON 
DROSERIN

ŠAMPON 
ARTRIN 

NUTRITIVE 
BALSAM

ŠAMPON 
CYTOVITAL

ŠAMPON 
DROSERIN

ŠAMPON 
ARTRIN 

NUTRITIVE 
BALSAM

Hajápoló 
kozmetikumok
Nemcsak a szappanok, de a 
samponok használatával is 
felerősíthetjük a Pentagram® 
koncentrátumok és krémek 
hatásait. Az említett 
kombináció felgyorsítja a 
szervezet megújhodását, 
kölcsönhatásuk beteljesíti 
a hagyományos kínai 
orvoslás tanításait: 
támogatja az együttes belső 
és külső megtisztulást. 
Használatukkal 
kialakíthatunk magunknak 
egy rendszeres test- és 
lélektisztító rituálét.

A samponok használatával elősegíthetjük a 
harmónia tartós megőrzését, és megalkothatjuk 
az elégedett élet receptjét. A Pentagram® 
szappanok és samponok mindegyike az 5 elem 
hatását támogatja, tehát bátran elindulhatunk 
ezen az úton, anélkül, hogy félnünk kellene 
a kisiklástól. Ehhez pedig csak egyetlen dolgot 
kell tennünk: válasszunk magunknak egy 
sampont az Energy kínálatából!

Minősítése:
gyógynövény-kivonatokat, 
illóolajokat és termálvizet tartalmazó 
sampon
Tartalom: 200 ml

 » SZÖSZÖS, TÖREDEZETT HAJ
 » IRRITÁLT FEJBŐR
 » VISZKETŐ FEJBŐR
 » VÉKONYSZÁLÚ, ZSÍROSODÁSRA 

HAJLAMOS, VOLUMENÉT VESZTETT 
HAJ

Alkalmazási területei: A Cytovital 
sampon minden natúr (festetlen) 
hajra kiválóan alkalmazható, 
ám leginkább világos hajra 
javasolt. Regenerálja a töredező, 
szöszösödésre hajlamos hajat. 
Nyugtatja a fejbőrt, megszünteti 
a viszketést. Ápolja a hajat és 
a fejbőrt, sőt ezen túlmenően 
a reflexzónák és az akupunktúrás 
pontok energetikai rendszerén 
keresztül pozitív hatással van az 
ember egészségére, valamint az 
érzelmek lelki feldolgozására.

Minősítése:
gyógynövény-kivonatokat, 
illóolajokat és termálvizet tartalmazó 
sampon
Tartalom: 180 ml

 » ZSÍROSODÁSRA ÉS KORPÁSODÁSRA 
HAJLAMOS FEJBŐR

 » HAJHULLÁS
 » KÖRNYEZETI SZENNYEZŐDÉSEK 

ÁLTAL IGÉNYBE VETT HAJ
 » HAJFESTÉS VAGY SZŐKÍTÉS ÁLTAL 

IGÉNYBE VETT HAJ

Alkalmazási területei: A Protektin 
sampon használata zsírosodásra és 
hajhullásra hajlamos, festett, szőkített 
hajra ajánlott. Javítja a szennyezett 
környezet és az ipar károsanyag-
kibocsátás miatt roncsolt haj 
minőségét. Ápolja a hajat és a fejbőrt, 
sőt ezen túlmenően a reflexzónák és 
az akupunktúrás pontok energetikai 
rendszerén keresztül pozitív hatással 
van az ember egészségére, valamint 
az érzelmek lelki feldolgozására.

Minősítése:
gyógynövény-kivonatokat, 
illóolajokat és termálvizet tartalmazó 
sampon
Tartalom: 200 ml

 » FÉNYÉT VESZTETT HAJ
 » CSÖKKENT RUGALMASSÁG
 » HAJHULLÁS
 » GYERMEKEK HAJÁNAK TISZTÁN 

TARTÁSA

Alkalmazási területei: A Droserin 
sampon használata normál, 
egészséges és inkább világosabb 
hajra javasolt. Fokozza a haj 
rugalmasságát, és használata után 
a haj bársonyos fényt kap. Segít 
csökkenteni a hajhullást a fejtetőn. 
Ápolja a hajat és a fejbőrt, sőt ezen 
túlmenően a reflexzónák és az 
akupunktúrás pontok energetikai 
rendszerén keresztül pozitív hatással 
van az ember egészségére, valamint 
az érzelmek lelki feldolgozására. 

Minősítése:
gyógynövény-kivonatokat, 
illóolajokat és termálvizet tartalmazó 
sampon
Tartalom: 180 ml

 » KORPÁSODÁS
 » SZERKEZETÉBEN MEGGYENGÜLT HAJ
 » NEM MEGFELELŐEN TÁPLÁLT HAJ

Alkalmazási területei: A Ruticelit 
sampon használata elsősorban 
sötétebb hajra javasolt. Csökkenti 
a korpa termelődését, megerősíti 
a hajszálakat, és a fejbőr 
vérellátásának javításával támogatja 
a haj megújulását az egész fejen. 
Ápolja a hajat és a fejbőrt, sőt ezen 
túlmenően a reflexzónák és az 
akupunktúrás pontok energetikai 
rendszerén keresztül pozitív hatással 
van az ember egészségére, valamint 
az érzelmek lelki feldolgozására.

Minősítése:
gyógynövény kivonatokat, 
illóolajokat és termálvizet tartalmazó 
sampon
Tartalom: 180 ml

 » SZÁRAZ ÉS TÖREDEZETT HAJ
 » ŐSZÜLÉS
 » A HAJ SZERKEZETÉNEK MEGÚJÍTÁSA 

(FŐLEG FÉRFIAKNÁL)

Alkalmazási területei: Az Artrin 
sampon minden natúr (festetlen) 
hajra használható, de inkább 
sötétebb hajra ajánlott. Alkalmazása 
száraz haj esetén javasolt, korlátozza 
az ősz hajszálak megjelenését, segíti 
az új hajszálak növekedését, főleg 
férfiaknál. Ápolja a hajat és a fejbőrt, 
sőt ezen túlmenően a reflexzónák és 
az akupunktúrás pontok energetikai 
rendszerén keresztül pozitív hatással 
van az ember egészségére, valamint 
az érzelmek lelki feldolgozására.

Minősítése:
hajbalzsam
Tartalom: 200 ml 
 

 » A FEJBŐR VÉRELLÁTÁSÁNAK 
JAVÍTÁSA, A HAJ TÁPLÁLÁSA

 » KÖNNYŰ FÉSÜLHETŐSÉG
 » KORPÁSODÁS ELLENI HATÁS
 » VÉDELEM A KÖRNYEZET KÁROS 

HATÁSAIVAL SZEMBEN

Alkalmazási területei: A Nutritive 
hajbalzsam serkenti a fejbőr 
vérellátását, valamint a hajhagymák 
tápanyagellátását, ezáltal 
a haj egészséges növekedését. 
Fényesebbé, ellenállóbbá és 
egyenletesen hidratálttá varázsolja 
a hajat, aminek köszönhetően az 
könnyen kifésülhető lesz, és nem 
töredezik. A balzsam óvja a hajat 
a környezet káros hatásaitól, és 
csökkenti a korpásodást.
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Minősítése:
bioinformációs fogkrémek
Tartalom: 100 ml

 » FOGSZUVASODÁSSAL SZEMBENI 
VÉDELEM

 » SZÁJÜREGI GYULLADÁSOK, AFTÁK, 
HERPESZEK

 » FOGÍNYSORVADÁS, ÍNYVÉRZÉS
 » A SZÁJÜREG FERTŐTLENÍTÉSE ÉS 

REGENERÁLÁSA

Alkalmazási területei: A fogkrémek 
egyik alapösszetevője a podhájskai 
termálforrás harmadkori 
tengervizéből származó gyógyvíz. 
Mind a három fogkrém összetételét 
gyógynövények speciális keveréke, 
továbbá baktériumellenes, 
vírusellenes és gombaellenes hatású 
válogatott illóolajok gazdagítják. 
Gátolják a fogszuvasodást, frissítik 
a leheletet és gyulladáscsökkentő 
hatásúak. Kiválóan alkalmazhatók 
afta, herpesz, valamint szájüregi 
gyulladások esetén. Segítséget 
nyújtanak ínyvérzés, fogágybetegség 
(parodontitis), valamint szabadon 
hagyott fognyak gyógyításában. 
Homeopátiás kezelés mellett is 
alkalmazhatók.

Minősítése:
természetes ajakbalzsam
Tartalom: 10 g

 » ÓVJA AZ AJKAK ÉRZÉKENY BŐRÉT
 » TERMÉSZETES ÖSSZETÉTEL
 » KÖRNYEZETBARÁT CSOMAGOLÁS

Alkalmazási területei: Ápoló 
olajokat tartalmazó, 100%-ban 
természetes ajakbalzsam. Droserin 
kivonattal gazdagított termék, amely 
a Fém elem sajátosságait hordozza 
magában. Óvja és regenerálja az 
ajkakat, amelyek az ajakbalzsam 
használata után új életre kelnek, 
puhává válnak, és gyönyörű telt 
benyomást keltenek. A termék 
használata rendkívül hideg időben 
vagy erős napsugárzás esetén 
kifejezetten ajánlott.

Minősítése:
regeneráló testápoló olaj
Tartalom: 100 ml

 » A BŐR REGENERÁLÁSA ÉS 
TÁPLÁLÁSA

 » MINDENNAPI BŐRÁPOLÁS
 » A BŐR VÉDELME
 » SEGÍT MEGAKADÁLYOZNI A BŐR IDŐ 

ELŐTTI ÖREGEDÉSÉT

Alkalmazási területei: 
Mindennapos regenerációt biztosít 
a száraz és a normál bőrnek 
egyaránt. Rizscsíra-, homoktövis-, 
valamint jojobaolajat, továbbá 
lecitint és illóolajokat tartalmaz. 
Az utóbbiak közül a legfontosabb 
a levendulaolaj, illetve a kakukkfű 
illóolaja. A készítmény 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
OIL

DROSERIN
BALM

Minősítése:
regeneráló testápoló gél
Tartalom: 100 ml

 » IRRITÁLT, ÉRZÉKENY BŐR
 » NAPOZÁS UTÁNI BŐRREGENERÁLÁS
 » LASSÍTJA A BŐR ÖREGEDÉSÉNEK 

FOLYAMATÁT ÉS GÁTOLJA A RÁNCOK 
KIALAKULÁSÁT

 » SEGÍTSÉGET NYÚJT AZ ALLERGIÁS 
BŐR ÁPOLÁSÁBAN

Alkalmazási területei: 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. Az Aloe 
verából származó természetes 
anyagok, a gránátalma, az Echinacea, 
a sztévia, a zöldtea és a barbadosi 
cseresznye kivonatai hidratáló, 
hűsítő, gyulladásellenes és nyugtató 
hatásúak. A shea vaj és a jojobaolaj 
puhává, selymessé és rugalmassá 
varázsolják a bőrt.

DERMATON
GEL

SILIX, DIAMOND,
BALSAMIO

Minősítése:
testápoló tej
Tartalom: 200 ml

 » HIDRATÁLJA ÉS REGENERÁLJA AZ 
ÉRZÉKENY BŐRT

 » VISZKETŐ EKCÉMA, SÖMÖR, AKNE
 » SZÁRAZ VAGY IRRITÁLT BŐR
 » ÓVJA A BŐRT A KÖRNYEZET KÁROS 

HATÁSAITÓL

Alkalmazási területei: A 
Caralotion testápoló tej 
bioinformációs hidratáló készítmény. 
Intenzíven regenerálja a bőrt a test 
teljes felületén. Könnyen adagolható, 
és eloszlatható. Erőteljes antioxidáns 
hatása van. A benne található 
anyagok hatásai kölcsönösen 
kiegészítik egymást, és gátolják a bőr 
idő előtti öregedését. A testápoló tej 
a podhájskai hőforrás harmadkori 
tengervizéből származó, természetes 
ásványi anyagok sokaságát 
tartalmazza, bőrtápláló, melegítő és 
védő hatású. Alkalmazása napozás 
után kifejezetten ajánlott. 

Minősítése:
természetes dezodor
Tartalom: 35 g

 » › TISZTA, FRISS ÉRZET
 » GYENGÉD MÉREGTELENÍTÉS
 » 100%-BAN TERMÉSZETES ÉS 

KÖRNYEZETBARÁT

Alkalmazási területei: Természetes 
dezodor kettős hatással. Egyedülálló 
Protektin gyógynövény-kivonatot 
tartalmaz, amely segítségével 
méregteleníti a szervezetet, értékes 
illóolajai pedig természetes illatot 
kölcsönöznek a számára. Egész 
napon át kellemes, komfortos érzetet 
biztosít.

CARALOTION PROTEKTIN
DEO
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DRAGS IMUN

Minősítése: bőrkondícionáló, 
antioxidáns 
Tartalom: 30 ml

 » PERU TROPIKUS TERÜLETEI
 » HAGYOMÁNYOS INDIÁN ORVOSLÁS

Alkalmazási területei: A Croton 
lechleri növényből származó, 
tiszta kaucsuktejet tartalmaz 
(ismertebb nevén Sangre de drago, 
„sárkányvér”). Baktérium-, vírus- és 
gombaellenes, antioxidáns és
a homeosztázist helyreállító hatású, 
felgyorsítja a sebek, a szövetek, 
a bőr, az afták, a fekélyek, a 
különböző gyulladások gyógyulását. 
Ajakherpesz esetén a Drags
Imunt (esetleg Grepofit sprayvel 
váltogatva) helyileg alkalmazzuk, 
kiegészítve a Grepofit kapszula 
szedésével. Segíthet továbbá 
gyulladt pattanások, esetében,
a rovarcsípés vagy harapás helyét 
(darázs, kullancs stb.) a kullancs 
eltávolítása után kenjék be Drags 
Imunnal. Jótékonyan hat minden 
vírusos eredetű bőrelváltozásra vagy 
betegségre, beleértve az apróbb 
szemölcsöket, illetve szemölcs 
jellegű bőrkinövéseket is.
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Minősítése:
természetes arcápoló krém
Tartalom: 50 ml 

 » ÉRETT BŐR ÁPOLÁSÁRA AJÁNLOTT
 » SEGÍTI A BŐRSEJTEK MEGÚJULÁSÁT
 » JAVÍTJA A BŐR RUGALMASSÁGÁT
 » FIATALOS MEGJELENÉST 

KÖLCSÖNÖZ AZ ARCBŐRNEK

Alkalmazási területei: Táplálja 
a ráncosodásra hajlamos, érett bőrt. 
Segít megújítani a bőrsejteket, javítja 
a bőr rugalmasságát, hozzájárul 
a fiatalos megjelenéshez. Nappali 
és éjszakai krémként egyaránt 
alkalmazható. Nagy mennyiségben 
tartalmaz hatóanyagokat, harmadkori 
termálvizet és kiváló minőségű 
növényi olajokat. Természetes 
illatanyaga értékes, aromaterápiás 
esszenciákból tevődik össze. 

Minősítése:
természetes arcápoló krém
Tartalom: 50 ml 

 » MEGÚJÍTJA A SZÁRAZ, 
ELVÉKONYODOTT BŐRT

 » NAGYON SZÁRAZ BŐRR ÁPOLÁSÁRA 
IS AJÁNLOTT

 » ÓVJA A BŐRT A KÖRNYEZET KÁROS 
HATÁSAITÓL

 » TÉLI KRÉMKÉNT IS KIVÁLÓ

Alkalmazási területei: Megújítja 
a száraz, elvékonyodott bőrt, amely 
már nem képes megfelelően ellátni 
védelmi feladatát. Ez a Renove 
termékcsalád legzsírosabb krémje, 
ezért extra száraz bőrűek is 
alkalmazhatják. Nappali és éjszakai 
krémként egyaránt alkalmazható. 
Nagy mennyiségben tartalmaz 
hatóanyagokat, harmadkori 
termálvizet és kiváló minőségű 
növényi olajokat. Természetes 
illatanyaga értékes, aromaterápiás 
esszenciákból tevődik össze.

Minősítése:
természetes arcápoló krém
Tartalom: 50 ml 

 » MINDEN BŐRTÍPUSRA
 » FOKOZZA AZ EREK RUGALMASSÁGÁT 

ÉS MEGERŐSÍTI AZ ÉRFALAKAT
 » PUHÁVÁ ÉS SELYMESSÉ VARÁZSOLJA 

A BŐRT
 » ELSŐSORBAN KUPERÓZIS TÜNETEIRE 

AJÁNLOTT

Alkalmazási területei: Könnyű, 
revitalizáló összetételével minden 
bőrtípusra ajánlott. Ha nem túl 
zsíros a bőre, de nem érzi úgy, 
hogy száraz volna, nem húzódik 
– akkor Önnek a Ruticelit renove 
a legjobb választás. Nappali 
és éjszakai krémként egyaránt 
alkalmazható. Elsősorban olyan 
arcbőr kezelésére ajánljuk, amelyen 
kitágult hajszálerek (kuperózis) 
láthatók. Megerősíti és növeli az 
erek rugalmasságát, támogatja 
a mikrokeringést, csillapítja 
a viszketést. Nagy mennyiségben 
tartalmaz hatóanyagokat, harmadkori 
termálvizet és kiváló minőségű 
növényi olajokat. Természetes 
illatanyaga értékes, aromaterápiás 
esszenciákból tevődik össze.

Minősítése:
természetes arcápoló krém
Tartalom: 50 ml 

 » PROBLÉMÁS, KOMBINÁLT ÉS ZSÍROS 
BŐRRE AJÁNLOTT

 » HATÉKONYAN ÁPOLJA A GYULLADT, 
EKCÉMÁS BŐRT

 » PIGMENTFOLTOK KEZELÉSÉRE IS 
HASZNÁLHATÓ

 » TERMÉSZETES ÚTON SEMLEGESÍTI A 
TOXINOKAT

Alkalmazási területei: Kombinált 
és zsíros bőrre vagy kiütésekre, 
bőrgyulladásra (dermatitisre) és 
aknera hajlamos, problémás bőrre 
ajánlott. Hatékonyan gyógyítja 
a gyulladt vagy ekcémás területeket, 
miközben nem szárítja, sőt 
puhává teszi a bőrt, és összehúzza 
a pórusokat. Előnyösen hat 
a pigmentfoltokra. Természetes 
úton semlegesíti a toxinokat, ezért 
kiválóan alkalmazható ödémára. 
Nagy mennyiségben tartalmaz 
hatóanyagokat, harmadkori 
termálvizet és kiváló minőségű 
növényi olajokat. Természetes 
illatanyaga értékes, aromaterápiás 
esszenciákból tevődik össze.

Minősítése:
természetes arcápoló krém
Tartalom: 50 ml 

 » FÁRADT, SZÁRAZ ÉS ÉRZÉKENY 
BŐRRE AJÁNLOTT

 » MEGERŐSÍTI A BŐR VÉDELMI 
VONALÁT, HIDRATÁL ÉS MEGELŐZI A 
KISZÁRADÁST

 » BEGYÓGYÍTJA AZ APRÓ HEGEKET ÉS 
KISIMÍTJA A KEZDŐDŐ RÁNCOKAT

 » SEGÍT ELTÜNTETNI A SZEM ALATTI 
SÖTÉT KARIKÁKAT

Alkalmazási területei: Fáradt, 
száraz, érzékeny és természetes 
színét vesztett bőrre ajánlott. 
Megfelelően táplálja, védi, hidratálja 
a bőrt, továbbá megakadályozza 
a kiszáradását. Gyógyítja az apró 
hegeket, és kisimítja a kezdődő 
ráncokat, segít eltüntetni a szem 
alatti sötét karikákat. Nappali 
és éjszakai krémként egyaránt 
alkalmazható. Nagy mennyiségben 
tartalmaz hatóanyagokat, harmadkori 
termálvizet és kiváló minőségű 
növényi olajokat. Természetes 
illatanyaga értékes, aromaterápiás 
esszenciákból tevődik össze.

Minősítése:
természetes revitalizáló, enzim–
protein komplex
Tartalom: 15 ml

 » INTENZÍVEN REGENERÁL
 » FESZESÍTI, TÁPLÁLJA ÉS 

MEGFIATALÍTJA A BŐRT
 » SEGÍT KISIMÍTANI A RÁNCOKAT ÉS 

HIDRATÁL

Alkalmazási területei: Intenzív 
bőrregeneráló hatású készítmény. 
Táplálja, fiatalossá varázsolja, 
fényesíti a bőrt, és visszaadja 
rugalmasságát. Csökkenti 
a ráncokat és hidratálja a bőrt. 
Jótékonyan hat a pigmentációra, 
egyben gyulladáscsökkentő 
hatású. Használható önmagában 
vagy alapozó bázisként bármelyik 
krém alá. Két szabadalmaztatott 
hatóanyagot, Vermesint® és Helixint® 
tartalmaz, továbbá argánolajjal, aloe 
verával és természetes, illóolajos 
parfümmel dúsított.

Minősítése:
természetes arctisztító olaj
Tartalom: 100 ml 

 » A LEGGYENGÉDEBB TERMÉSZETES 
ARCTISZTÍTÁS

 » ELTÁVOLÍTJA A BŐRRŐL A 
BAKTÉRIUMOKAT, A FELESLEGES 
FAGGYÚT ÉS A SZENNYEZŐDÉSEKET

 » TISZTÍTJA ÉS VÉDI A BŐRT

Alkalmazási területei: 
A természetes Visage Oil arctisztító 
gyengéden és kíméletesen tisztítja 
az arcbőrt. Hatékonyan távolítja 
el a bőr felületéről és pórusaiból 
a baktériumokat, a faggyút 
és a kizárólag zsírban oldódó 
szennyeződéseket. Tökéletesen 
megtisztítja és védi a bőrt. Kizárólag 
természetes olajokat, értékes 
eszenciákat és a Protektin krém 
egyedülálló gyógynövény-kivonatait 
tartalmazza. Alkalmazása rendkívül 
egyszerű. A vízálló szempillaspirált, 
illetve egyéb sminket is hatékonyan 
eltávolítja. Használatát a tonizáló 
és regeneráló hatású Visage 
water arctisztítóval és a Renove 
arckrémekkel együtt ajánljuk.
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OIL
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RENOVE
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RENOVE

VISAGE
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Kosmetické oleje
Používání vzácných 
olejů patří mezi nejstarší 
způsob péče o pokožku. 
Přestože jsou dnes 
součástí vyspělých 
kosmetických formulací, 
jejich samostatné využití 
má stále obrovský 
potenciál a významný 
účinek. Suroviny 
pocházející z volné divoké 
přírody marockého 
Atlasu a tradiční ruční 
sběr a zpracování 
zaručují mimořádnou 
kvalitu, jemnou texturu 
a dokonalou vůni 
i vstřebatelnost.

Oleje je možné velmi dobře kombinovat se 
všemi krémy řady Renove nebo pleťovými 
maskami. Přidáním kapky oleje si můžete 
sami řídit míru mastnoty přípravku, 
kdykoliv to potřebujete.

Minősítése:
élénkítő és regeneráló arctisztító
Tartalom: 150 ml

 » NYUGTATJA AZ IRRITÁLT, 
PROBLÉMÁS BŐRT

 » ÜDÉVÉ VARÁZSOLJA A FÁRADT BŐRT
 » STIMULÁLJA A BŐRT

Alkalmazási területei: A tisztító 
és relaxáló hatású arcvíz a 
portugál óceánparton egymással 
szimbiózisban élő balzsamos szuhar 
(Cistus ladanifer) és füzéres levendula 
(Lavandula stoechas) hidrolátumát 
tartalmazza. Nyugtatja az irritált, 
problémás bőrt. Harmonizálja a 
fáradt, és stimulálja a megereszkedett 
bőrt. Használata az arclemosó 
Visage oil olajjal, a Visage balance 
arcpakolással és a Renove arcápoló 
krémekkel együtt ajánlott.

Minősítése:
élénkítő és fiatalító arctonik
Tartalom: 150 ml

 » NYUGTATJA A BŐRT
 » GYENGÉD MÉGIS HATÉKONY
 » TISZTÍTJA, TONIZÁLJA ÉS 

REGENERÁLJA A BŐRT
 » MEGŐRZI A BŐR ÜDESÉGÉT ÉS 

ÉLETEREJÉ

Alkalmazási területei: Kivételesen 
hatékony damaszkuszi rózsa 
hidrolátumot és harmadkori 
termálvizet tartalmaz. Tisztítja, 
tonizálja és hatékonyan regenerálja 
a bőrt, hosszú időn át megőrzi 
üdeségét és életerejét. Kizárólag 
geránium és rózsaszirom eszenciából 
származó illatanyagot tartalmaz. 
Használatát a Visage oil arctisztítóval 
és a Renove arckrémekkel együtt 
ajánljuk.

Minősítése:
természetes revitalizáló arcmaszk
Tartalom: 50 ml

 » FESZESÍTI ÉS KISIMÍTJA AZ ARCBŐRT
 » MEGERŐSÍTI A SZERKEZETÉT, ÉS 

FIATALOS MEGJELENÉST BIZTOSÍT A 
SZÁMÁRA

 » MINDEN BŐRTÍPUSRA AJÁNLOTT

Alkalmazási területei: Természetes 
revitalizáló arcmaszk minden 
bőrtípusra. Rózsaszín és lila francia 
agyagot, menta és citromfű 
hidrolátumot, valamint értékes 
fekete kömény-, ricinus-, továbbá 
argánolajat tartalmaz. Összetételét 
görögszéna kivonat gazdagítja. 
Feszessé teszi és kisimítja a bőrt, 
feltölti a ráncokat és eltávolítja az 
elhalt hámsejteket. Megfiatalítja, 
fényessé teszi és regenerálja a bőrt. 
Kizárólag természetes eszenciákból 
származó illatanyagokat tartalmaz.

Minősítése:
természetes bőrnyugtató arcmaszk
Tartalom: 50 ml

 » HALVÁNYÍTJA A PIGMENTFOLTOKAT
 » ÉRZÉKENY ÉS PROBLÉMÁS BŐRRE 

AJÁNLOTT
 » REGENERÁLJA ÉS TÁPLÁLJA A BŐRT
 » ENYHÍTI AZ ÖDÉMÁSODÁST

Alkalmazási területei: Az arcmaszk 
visszaállítja a bőr természetes 
fiziológiai funkcióját, nyugtatja az 
arcbőrt, és segít egységesíteni a 
bőrtónust. A gyors bőrfeszesítő hatás 
elérése érdekében használhatjuk 
önmagában, de az Energy Pentagram® 
vagy kozmetikai krémeivel kombinálva 
az adott bőrtípusnak megfelelő, 
személyre szabott arcmaszkot is 
készíthetünk vele. A maszk valamennyi 
változata kisimítja az arcbőrt, 
összehúzza a pórusokat, kiválóan 
alkalmazható pigmentfoltokra 
és a bőrtónus egységesítésére. 
Természetes fehér agyaggal, geránium 
hidrolátummal és szalmagyopár 
hidrolátummal gazdagított termék. 
Ezen felül Cistus ladanifer kivonatot, 
szerves kötésű cinket és értékes, 
kézzel sajtolt Pistacia lentiscus olajat 
is tartalmaz. Az arcmaszk energetizáló 
hatását, valamint az általa biztosított 
kellemes érzést a kék kamilla (orvosi 
székfű - Chamomilla recutita), a 
cisztus, a geránium és a szalmagyopár 
illóolajai fokozzák.

Minősítése:
tiszta argánolaj
Tartalom: 100 ml

 » MINDEN BŐRTÍPUSRA AJÁNLOTT
 » KIVÉTELES LIFTING-HATÁS
 » KISIMÍTJA AZ APRÓ HEGEKET
 » A FEJBŐR ÉS A HAJ ÁPOLÁSÁRA IS 

IDEÁLIS

Alkalmazási területei: Az argánolaj 
a világ egyik legértékesebb 
és egyben legdrágább olaja. 
Elérhetősége korlátozott. 
Nehéz feldolgozása és magas 
hatóanyagtartalma miatt sokszor 
„marokkói aranynak” nevezik. 
Kivételes lifting hatású, felgyorsítja 
a sebek gyógyulását, és minden 
bőrtípusra kiválóan használható. 
Kizárólag a tiszta és természetes, 
BIO minőségű argánolaj képes 
teljes mértékben kifejteni hatásait 
az arcbőrön. Használatát a Renove 
arckrémekkel együtt ajánljuk.

Minősítése:
tiszta mandulaolaj
Tartalom: 100 ml

 » SZÁRAZ, ÉRZÉKENY, TOVÁBBÁ 
KISBABÁK BŐRÉRE IS AJÁNLOTT

 » ÖSSZEHÚZZA A PÓRUSOKAT, DE 
NEM TÖMÍTI EL ŐKET

 » HATÉKONYAN NYUGTATJA AZ 
IRRITÁLT BŐRT

 » GYÓGYÍTJA A BEREPEDEZETT BŐRT

Alkalmazási területei: 
A mandulaolaj a világ egyik 
legértékesebb és leggyengédebb 
hatású növényi olaja. Sajtolással 
nyerik ki a mandulafa magjaiból. 
Nagy mennyiségben tartalmaz 
bioaktív anyagokat. Puhítja az 
arcbőrt, nem tömíti el a pórusokat, 
és hatékonyan nyugtatja az irritált 
bőrt. Száraz, rendkívül érzékeny 
bőrön és gyermekek bőrén is remekül 
alkalmazható. Kizárólag a tiszta 
és természetes, BIO minőségű 
mandulaolaj képes teljes mértékben 
kifejteni hatásait az arcbőrön. 
Használatát a Renove arckrémekkel 
együtt ajánljuk.

ALMOND OILARGAN OILVISAGE REJUVEVISAGE WATER WATER BALANCE VISAGE BALANCE

Kozmetikai olajok
Az értékes, természetes 
olajok emberemlékezet óta 
fontos helyet foglalnak el a 
bőrápolásban.  
A marokkói Atlasz hegység 
háborítatlan természeti 
tájairól származó 
alapanyagok, valamint az 
összetevők kézi begyűjtése 
és feldolgozása garantálja 
a termékek egyedülálló 
minőségét, biztosítja 
lenyűgöző illatukat és 
kiváló felszívódásukat.

Az olajok bármelyik Renove arckrémmel vagy 
arcmaszkkal kiválóan kombinálhatók. Az 
olajok segítségével mi magunk határozhatjuk 
meg az arcápoló krémek és pakolások 
zsírosságának mértékét, mindig a saját 
igényeink szerint.
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