
A krém tuja-, kámfor-, benzoin- és ricinusolajat, valamint különféle növé-
nyek, ásványi anyagok és kristályok – fluorit, malachit, ezüst, szfalerit, 
antimonit, kalcit –, továbbá hangyasav és borostyánkő bioinformációit 
tartalmazza.
A biológiailag aktív növényi anyagok, ásványi és más eredetű bioinformációk 
összessége az energetikai pályák harmonizációjára használható különböző 
fájdalmaknál, gyulladásos megbetegedéseknél, ízületi degenerációknál, 
duzzanatoknál, reumánál, köszvénynél, derék-, hátigerinc- és nyak-
csigolyafájdalmaknál, nyirokrendszeri problémáknál és bénulásoknál. 
Kitűnő fáradékonyság, fázékonyság, a végtagok elégtelen vérellátása 
és valamennyi mozgásszervi betegség esetén. Használható csonttörések 
utáni regenerációra, zúzódásra, izom- és ízületi gyulladás után. Harmo-
nizálja a szervezetet utazáskor, hányinger, ájulás, felfúvódás, gyakori 
ásítozás, gyomorfájás, hasmenés, lép- és hasnyálmirigy-problémák, 
migrén, a központi idegrendszer zavarai esetén. Alkalmazzuk a krémet a 
hátgerinc teljes hosszában az életenergia növelésére.
Veseproblémáknál, húgyhólyag-, prosztatabántalmaknál és különféle 
gyulladásos állapotokban a krémet más, belsőleg alkalmazható Pentagram® 
készítmények adagolásával egyidejűleg javasoljuk. Elsősorban az Energy Renol 
készítményével együtt ajánljuk.
Fogfájás, középfülgyulladás, mandulagyulladás esetén javasoljuk, hogy 
az Artrint Renollal és Audironnal együtt használja.
Utazási betegségben az Artrint kombinálhatják – a hozzá hasonlóan gyöm-
bért is tartalmazó – Korolennel. Utazás előtt vagy alatt vegyünk be 1-2 cseppet 
a Korolen koncentrátumból, a krémet pedig külsőleg alkalmazzuk, kenjük a 
halántékra, a hasra vagy az orr alá. Néha elegendő csak az orrot bekrémezni.
Felfúvódás, a vastagbél és a hasnyálmirigy működésének problémái esetén 
érdemes Regalennel kombinálni a krém használatát.

Regenerációs eljárás és alkalmazás:
A krémet a problematikus helyeken, vékony rétegben, legfeljebb naponta 3-szor 
alkalmazzuk. Könnyen szétkenhető, majd vízzel egyszerűen lemosható. Ráken-
hetjük az adott szervek feletti bőrre vagy belemasszírozhatjuk az egyes szervek 
reflexzónáiba és meridiánjaiba is. Komoly egészségi problémák esetén mindig 
kérje ki orvosa tanácsát.
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Az Artrin széles körben alkalmazható, regeneráló hatású, bioinformációs krém,-
magas gyógynövény- és a Podhájska hőforrásból származó  termálvíz-tartalommal. 
Mindenekelőtt a lép-hasnyálmirigy, a gyomor, a vastagbél, a vékonybél, a máj, a 
vese és a húgyhólyag energetikai pályáit, valamint a befogadó és a hármas melegítő 
meridián működését befolyásolja és harmonizálja. Jótékony hatást fejt ki azokra a 
megbetegedésekre, amelyek az említett energiapályák elégtelen működéséből erednek.

Koncentrált tőzegkivonatot és liposzómákat tartalmaz, ezeknek gyulladásgátló 
és daganatellenes hatásuk van. A tőzegkivonat jótékony összetevőit a liposzómák 
(foszfolipideket tartalmazó vivőanyagok) juttatják el a bőr mélyebb rétegeibe. A tő-
zeg erős antioxidáns, eredményesen alkalmazható mozgásszervi problémáknál, véd 
a káros sugárzásokkal szemben. A tőzegfürdő áldásos hatásait világszerte ismerik. 

Az Artrin kivételes tulajdonságai a készítményben levő természetes anyagoknak 
köszönhetők, amelyek alapja a Podhájska hőforrás termálvize. A bioinformációs 
krém hévíztartalma 50%. Ez a harmadkori, energiadús tengervíz magas nyomáson, 
80 °C fokos hőmérséklettel tör a felszínre, számos ásványi anyagot és nyomelemet 
tartalmaz. Regenerációs, fertőtlenítő, tisztító, gyulladásgátló, vérbőséget kel-
tő hatása tartósabb és mélyebb, mint a Holt-tenger vizéé. Kiegyensúlyozott 
arányban tartalmaz sót, bórsavat, kovasavat, magnéziumot, cinket, jódot, lítiumot, 
kalciumot, krómot, káliumot, brómot, fluort, stronciumot, rubídiumot, titánt, vasat, re-
zet és további elemeket. Jótékonyan hat a mozgásszervekre, különböző kiütésekre, 
nyugtatja a gyulladt bőrt, és számos más értékes hatása van. Míg más külsőleg 
alkalmazható készítmények csupán 1-3%-ban tartalmaznak növényi kivonatokat, 
az Energy regeneráló krémjeinél ez az érték 30-50%.

A krém só- és illóolaj-tartalma segíti az érintett területek vérellátását. Használatakor 
javul a keringés, ami gyorsítja a regenerációs folyamatokat. Az illóolajok is közre-
működnek a regenerációban. A kámforolaj támogatja az emésztőrendszert, a 
vérkeringést és a szívet, nyugtató hatású, reumás betegségekben jól alkalmazható. 
A benzoin nyugtató és csírátlanító hatásán kívül kedvezően befolyásolja a náthát, 
a légcsőhurutot, az izomgyulladást és a köszvényt. Hasonlóan jó erre a célra a 
természetes szalicilátokat tartalmazó tujaolaj. A földimogyoró-olaj kitűnő ízületi 
gyulladásra, táplálja a bőrt és az izmokat. 

Az Artrin kiegyensúlyozott növényi hatóanyag és illóolaj tartalma javítja a keringést, 
gyulladásgátló, baktérium-, vírus- és mikrobaellenes hatású. Almaecetet is tartalmaz, 
amely felgyorsítja a regeneráció folyamatát, gombaellenes és nyugtató hatású, való-
ságos balzsam a fáradt test és az ernyedt bőr számára. A bioinformációs krémben 
lévő AHA savak kedvezően befolyásolják a felhám regenerálódását.

A készítmény természetes összetevőinek az ízületekre gyakorolt hatását kiegészítik a 
hangyasavból és a borostyánkőből származó bioinformációk. Jótékonyan befolyá-
solja a bőr regenerációját a lenmagolaj és az E-vitamin, valamint az édesgyökér 
fitohormonjai. A krém antioxidáns hatása az E-vitaminnak és a természetes növényi 
festékanyagoknak köszönhető.

Van még benne gyömbér, amely laboratóriumi vizsgálatok szerint elpusztít egyes 
hüvelyi kórokozókat. A Dél-dániai Egyetemen (Odense) mutatták ki, hogy a gyömbér 
hatóanyagai jótékonyan befolyásolják a gyulladásos folyamatokért felelős anya-
gok termelődését, és ezáltal mérséklik az ízületi gyulladásban szenvedő betegek 
fájdalmát. További kutatások igazolták, hogy a gyömbér segít utazási betegségben 
(kinetosis) és csillapítja a migrén okozta fájdalmat is.

Az Artrin külsőleg alkalmazható az ízületekre, a gerincoszlop mentén, továbbá a 
bőrnek a vese és a húgyhólyag feletti területein.

Gyógynövény összetevők:

Fekete nadálytő – Allantoin elnevezésű gyógyító anyagot 
tartalmaz, melynek kitűnő regeneráló hatása van a sérült 
szövetekre. Felgyorsítja a csontok forradását, az izmok, 
ízületek gyulladását és a rándulások esetén fellépő gyul-
ladásokat gyógyítja.
Kiváló friss sebekre, fekélyekre, sérülésekre, csonttörésekre 
(dr. Michael Tierra). Elsősorban a nehezen gyógyuló 
sebeknél segít megszüntetni a váladékozást és a geny-
nyesedést (Theiss).

Kálmos – Serkentő, szélhajtó, görcsoldó, köptető, hány-
tató. Külsőleg alkalmazva nyugtató, idegcsillapító, emel-
lett hatásos szer az élősködők, tetvek és a rüh ellen (dr. 
Michael Tierra). Segíti az ekcémák gyógyulását, erősíti 
az idegrendszert, hatékony az allergiával szemben, és 
fokozza a bőr vérellátását. Reumaellenes hatású, fájdalom-
csillapító; izomgörcsnél, fáradtságnál jó szolgálatot tesz 
(Varró Aladár Béla).

Kanadai tuja – Használható krónikus reumánál, köszvény-
nél, a húgyutak gyulladásos problémáinál, ekcémánál, öv-
sömörnél, elállítja a vérzést, és erős gyulladásellenes hatású. 

Fehér akác – Fitohormonokat tartalmaz. Görcsoldó hatású, 
gyomor- és bélgörcs esetén alkalmazzák. Megakadályozza 
a túlzott gyomorsavképződést, köhögéscsillapító, vizelet-
hajtó (Rápóti–Romváry).Ösztönzi az emésztőenzimek 
kiválasztását. Javítja az emésztést – anélkül, hogy fokozná 
az étvágyat. Jótékonyan hat az ízületekre.

Legyezőfű – Természetes szalicilátokat tartalmaz, láz, 
reuma és ízületi gyulladás esetén használják. Izzasztó, 
vizelethajtó, lázcsillapító (Rápóti–Romváry). Enyhíti
a görcsöket és a duzzanatokat.

Árnika – Illóolaj és azulén tartalma adja gyulladásgátló 
hatását, amely zúzódásoknál is érvényesül (prof. dr. Petri 
Gizella). Vérömlenynél, ínhúzódásnál, égési sérülésnél, 
reumánál, duzzanatoknál is használatos. Flavonoid tartal-
mánál fogva mikroba- és gombaellenes hatású. Krémként 
alkalmazva különösen ütések, húzódások, zúzódások, 
véraláfutások, csonttörések, valamint sebek, horzsolások 
és bőrkiütések esetén segít
(Theiss).

Kapor – Emésztést serkentő, szélhajtó és bélféregűző teák 
alkotórésze. Illóolaja vizelethajtó hatású (Rápóti–Romvá-
ry). Jó fertőtlenítésre, görcsoldásra, nyákoldásra, a test 
melegítésére is (Michael Kraus). Javítja a szív vérellátását, 
használják szívtáji szorító fájdalom, koszorúér-elégte-
lenség (angina pectoris) esetén, infarktus után, hirtelen 
rosszullétnél, fejfájásnál és utazási betegségnél. Külsőleg 
zúzódásokra hatásos. 

Vadgesztenye – Az érfalat regeneráló, erősítő, tisztító és 
gyulladásgátló hatóanyagokat tartalmaz (dr. Nagy Géza). 
Erősíti a visszerek falának szilárdságát, rugalmasságát, 
csökkenti törékenységüket, megszünteti gyulladásukat és 
a kis erek körüli vérzéseket (dr. Oláh Andor). Összehúzó, 
erősítő, gyomor- és bélgörcsoldó, trombózist megelőző 
(Rápóti–Romváry). Hasznos lehet aranyér, lábszárfekély, 
érgyulladás, migrén, ízületi fájdalom kezelésére, a perifé-
riás vérellátás zavarainál.

Közönséges gyujtoványfű – Hangyasavat, alma-, ecetsavat 
és borostyánkősavat tartalmaz. Kitűnő hatású különböző 
kiütésekre és gennyes sebekre. Segíthet még duzzanatok, 
aranyér, fisztula, furunkulus esetén (Varró Aladár Béla). 
Kedvezően hat bőrproblémák esetén, regenerálja a sejteket.

Igazi édesgyökér – Szaponinokat és a mellékvese 
hormonjaihoz hasonló anyagokat tartalmaz. Nyák-
oldó, elősegíti a sűrű hörghurut felszakadozását, 
köptető, csillapítja a köhögést (dr. Nagy Géza). 
Gyulladáscsökkentő, görcsoldó, nyugtató, fiatalító 
(a női ivarszervekre), erősítő (dr. Frawley–dr. Lad). 
Vértisztító, valamint gyomor és patkóbélfekély elleni 
hatása is figyelemre méltó (dr. Michael Tierra). Erős 
regeneráló, fiatalító hatást gyakorol a bőrre; jó ek-
cémára, kiütésekre, reumás fájdalmakra.

Aranyvesszőfű (közönséges aranyvessző) – Sza-
poninokat tartalmaz, növeli a vizelet mennyiségét, 
vizelethajtó, elősegíti a húgysav kiürülését (dr. Nagy 
Géza). Magas vérnyomás, vese-, hólyag-, epe- és 
májbántalmak, reumás és ízületi fájdalmak ellen ha-
tásos (Rápóti–Romváry). Az egyik legjobb vese- és 
hólyagtisztító gyógynövény, elősegíti a vesehomok 
eltávolítását, gátolja a vesekőképződést (Theiss). 
Segít a férfi nemi szervek (prosztata, herék) regene-
rálásában. Jótékonyan hat az ekcémákra, dagana-
tokra, gennyes sebekre, valamint a véraláfutásokra, 
csökkenti a hajszálerek törékenységét. 

Babér – Szélhajtó, serkentő, nyákoldó (dr. Frawley–
dr. Lad). Javítja a hallást, és ösztönzi a légzőközpont 
működését. Viszkető kiütéseknél, a bőr gombás 
megbetegedéseinél, reumánál használatos. Külsőleg 
eredményesen alkalmazható hörghurut, köhögés eny-
hítésére, reumás és ízületi fájdalmakra, megdagadt 
ízületekre, rándulásra (dr. Michael Tierra). 

Görögszéna (lepkeszeg) – Serkentő, erősítő, nyák-
oldó, fiatalító (dr. Frawley–dr. Lad). Univerzális 
tonizáló szer, segíti a genny ürülését. Használják 
duzzanatnál, gyulladásnál, véraláfutásnál, cukor-
betegségnél és megnagyobbodott nyirokcsomóknál. 
Fitoösztrogéneket tartalmaz, serkenti a szoptatós 
anyák tejelválasztását. Külsőleg alkalmazva dagana-
tok (furunkulus, karbunkulus, tumor) kitűnő lágyítószere 
(Varró Aladár Béla).

Somkóró – Allantoint, flavonoidokat és cserzőanya-
gokat tartalmaz. Visszértágulat, vénafalgyulladás, 
nyirokpangás és poszttraumás tünetek kezelésére 
alkalmazzák (prof. dr. Petri Gizella). Emellett gyul-
ladásgátló hatású, valamint növeli a hajszálerek 
rugalmasságát. Csökkenti a duzzanatokat, puhítja 
a bőrt, csillapítja a fájdalmakat, továbbá gyógyítja 
a gennyes sebeket. Lágyító hatású kelésekre, feké-
lyekre (Rápóti–Romváry).

Gyömbér – Serkentő, izzasztó, nyákoldó, szél-
hajtó, hányinger elleni és fájdalomcsillapító hatású. 
Alkalmazható szívbetegségek, fejfájás, aranyér, 
ízületi gyulladás, görcsök, influenza esetén is (dr. 
Frawley–dr. Lad). Gyomorerősítő, étvágyjavító (Rá-
póti–Romváry). Fertőtlenítő, testmelegítő, lázcsillapító, 
féregűző hatása ugyancsak figyelemre méltó (Mi-
chael Kraus). Javítja a perifériás vérellátást, hasznos 
utazási betegségben (kinetosis) is. Külsőleg hatásos 
duzzanatok, ízületi fájdalom ellen.

Tőzeg – Természetes anyag, melynek kiváló hatása 
van az egész mozgásrendszerre. Javítja a bőr vér-
ellátását, regenerálja az ízületeket, daganatellenes 
és erős gyulladásgátló hatású. Növeli az egész 
szervezet életerejét.

Artrin 297x210.indd   2 2012.04.18.   14:54


