
A biológiailag aktív növényi és ásványi anyagok, bioinformációk összességét 
az energetikai pályák harmonizációjára lehet használni hormonrendszeri 
problémák, szívpanaszok esetén, valamint antioxidáns védelemként és 
sejtregenerálásra. Alkalmazható a krém a bőr súlyos sérülése esetén 
(pl. heg, vágás, horzsolás, cellulitisz, különböző sugárzások nyo-
ma, égés, gombásodás, gyulladás, herpesz), valamint kiegészítőként 
festékhiányos bőr (vitiligo), a bőr és a belső szervek degeneratív 
elváltozása (scleroderma), továbbá cukorbetegség esetén a szöve-
tek és a felhám gyorsabb regenerálódása céljából. Ciszta esetén kenjük 
az elváltozás feletti területre! Terméketlenségben a készítmény jól hat a 
petefészek és a pajzsmirigy működésére. Fogyókúra idején a Gynex 
fogyasztásával egyidejűleg célszerű bemasszírozni a bőrbe a 
pajzsmirigy tájékán. Kiválóan alkalmas arctisztításra, valamint a fáradt 
bőr élénkítésére és fiatalítására. Csökkenti a felhám viszketését. Az Energy 
a Gynex, a Korolen, a Stimaral és a King Kong készítményekkel való 
együttes használatát javasolja. Más kombinációk is lehetségesek.

Regenerációs eljárás és alkalmazás:
A krémet a problematikus helyeken, vékony rétegben, legfeljebb naponta 
3-szor alkalmazzuk. Könnyen szétkenhető, majd vízzel egyszerűen lemos-
ható. Rákenhetjük az adott szervek feletti bőrre vagy belemasszírozhatjuk 
az egyes szervek reflexzónáiba és energiapályáiba is. Komoly egészségi 
problémák esetén mindig kérje ki orvosa tanácsát.
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A Cytovital széles körben alkalmazható, regeneráló hatású, bioinformációs 
krém, magas gyógynövény- és a Podhájska hőforrásból származó termál-
víz-tartalommal. Mindenekelőtt a szív, a tüdő, a lép-hasnyálmirigy, a gyomor, 
a húgyhólyag, a hármas melegítő energiapályáit és a befogadó meridiánt 
befolyásolja.

Bőrünk állapota, minősége elsősorban a méregtelenítő szervek működésétől 
függ. A Cytovital nagymértékben regenerálja a felhámot, valamint táplálja 
annak sejtjeit. Energiaforrásként szolgál a bőrnek, valódi természetes, fiatalító 
hatású készítmény. A hormonrendszerre is hat. 
A bioinformációs krémben lévő gyantákat évszázadokon át használták nehe-
zen gyógyuló sebekre, valamint mumifikálásra. A gyantaolaj és a gyantasav 
kórokozó-ellenes hatású, továbbá elősegíti a bőrsejtek regenerációját. A sár-
kányfa gyantáját a Kanári-szigeteken alkalmazták. Kísérletek alátámasztották 
már ismert jótékony hatásait, és továbbiakat fedeztek fel, mint pl. a gyulladás-
csökkentő, daganatellenes, antioxidáns, immunerősítő tulajdonságokat. Az 
egyes kelet-indiai tűlevelű fákból nyert világossárga, áttetsző dammár (vagy 
kopál) gyanta megakadályozza a gombásodást.
A Cytovitalban borecet is van. Ez a 100%-ban természetes anyag különböző 
kiütések esetén rövid idő alatt megszünteti a viszketést, emellett erős antibakte-
riális és gyulladásellenes hatású. Megelőzi a gombásodást, és segít a felhám 
helyes pH-értékének megtartásában. Tartalmaz még AHA savakat, amelyek 
kedvezően befolyásolják a felhám regenerálódását.
A bioinformációs krémben humin anyagok (azaz harmadkori növényekből és 
tőzegből származó kivonatok) ugyancsak megtalálhatók. Ezek az összetevők 
a legerősebb antioxidánsok közé tartoznak, és ellenállók a különféle sugár-
zásokkal szemben, beleértve az UV sugárzást is. A krém emiatt hasznos lehet 
sugárkezelésben részesülő rákbetegek bőrének sugárzás elleni védelmére, 
illetve előnyös a használata a szoláriumokban. Egy kísérlet szerint a tőzegki-
vonat elősegítheti a daganatok összezsugorodását. A humin anyagok a herpesz 
és a cytomegalo vírusokra is hatnak. Az Energy krémjei közül a legnagyobb 
mennyiségű tőzegkivonatot a Cytovital tartalmazza. 
A különböző sugárzásokkal szemben az energinek is védenek. Az Energy 
kutatólaboratóriumaiban létrehozott gyógyító, biológiailag aktív anyagok a 
poliszacharidok speciális fajtái; segítségükkel a kiütések gyorsabban eltűnnek 
és a beteg felhám (pl. bőrelváltozás) hamarabb gyógyul. Az energinek al-
kalmazása herpesz és más vírusok ellen felgyorsítja a bőr regenerálódását.
A Cytovital egyedülálló módon regenerálja a bőrt. Kivételes hatása a készít-
ményben levő természetes anyagoknak köszönhető, amelyek alapja a Podhájska 
hőforrás termálvize. A bioinformációs krém hévíztartalma 50%. Ez a harmad-
kori, energiadús tengervíz magas nyomáson, 80 °C fokos hőmérséklettel tör a 
felszínre, számos ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz. Regenerációs, 
fertőtlenítő, tisztító, gyulladásgátló, vérbőséget keltő hatása tartósabb 
és mélyebb, mint a Holt-tenger vizéé. Kiegyensúlyozott arányban tartal-
maz sót, bórsavat, kovasavat, magnéziumot, cinket, jódot, lítiumot, kalciumot, 
krómot, káliumot, brómot, fluort, stronciumot, rubídiumot, titánt, vasat, rezet és 
további elemeket. 
A krémben olyan növények kivonata található, amelyek bőrfiatalító hatásuk-
kal tűnnek ki. Közéjük tartozik az egyik leghíresebb orchidea faj, a vanília. 
Bőrtisztítás után a kozmetikai szalonban vagy otthon élvezze ennek a tápláló 
és fiatalító krémnek a csodálatos hatását! Visszaadja a bőr üdeségét és egész-
séges kinézetét. A készítmény fiatal bőrre is alkalmazható.

Gyógynövény összetevők:

Vanília – Vanilint tartalmaz. Tokterméseiben enzim 
jellegű összetevők találhatók, melyek regenerál-
ják a bőrt. Az egész növény nagyon jó hatású a 
hormonrendszerre és a központi idegrendszerre.

Orvosi levendula – Olyan anyagokat tartalmaz, 
melyek gátolják a baktériumok növekedését. A 
sejtekre fiatalító hatást gyakorol, felgyorsítja a 
sérült szövetek regenerációját.

Salamonpecsét – Szaponinokat, nyálkaanyago-
kat, valamint nagy mennyiségű ásványi anyagot 
tartalmaz. Tápláló, erősítő, gyulladáscsökkentő, 
összehúzó, fiatalító (dr. Frawley–dr. Lad). Az 
egész hormonrendszert előnyösen befolyásolja, 
s kellőképpen regenerálja a sérült, sebhelyes 
szöveteket.

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 el-
leni hatása is figyelemre méltó (dr. Michael Tierra). 
Erős regeneráló, fiatalító hatást gyakorol a bőrre; 
jó ekcémára, kiütésekre, reumás fájdalmakra.

Édeskömény – Oldja a simaizom görcseit, segíti 
az anyatej kiválasztását, oldja az orrváladékot, a 
külső és belső paraziták ellen hat. Külsőleg külön-
böző eredetű szemgyulladásoknál is használható.

Ázsiai gázló vagy tigrisfű (Gotu kola) – Ható-
anyagai szaponinok, illóolajok, flavonoidok. Re-
generálja a sejteket, segít különböző bőrbetegsé-
gekben. Javítja a keringést, erősíti az erek közötti 
kötőszöveteket, és védi az érfal rugalmasságát. 
Különböző vénás keringési elégtelenségek (töré-
keny hajszálerek, dagadt, ödémás lábak, aranyér) 
esetén használják. A sebgyógyulás gyógyítására 
(hegesedés) és bőrbetegségek kezelésére is al-
kalmazható.

Szecsuáni bors (fagara) – Mikrobaellenes és 
penészgátló hatású. Energiát ad, jótékonyan be-
folyásolja a hormonrendszer és az idegrendszer 
aktivitását, a vér összetételét, a máj, a hasnyál-
mirigy és a tüdő működését. Minden szempontból 
javítja a bőr minőségét.

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 
(Rápóti–Romváry). Fertőtlenítő, testmelegítő, 
lázcsillapító, féregűző hatása ugyancsak figye-
lemre méltó (Michael Kraus). Javítja a perifériás 
vérellátást, hasznos utazási betegségben (kine-
tosis) is. Külsőleg hatásos duzzanatok, ízületi 
fájdalom ellen.

Ánizs – Elsőrendű köptető szer, görcsoldó, 
emésztésjavító, szélhajtó (Varró Aladár Béla). 
Jó hatással van a tüdő működésére, hasznos 
a légzőszervek kóros váladéktermelődése 
esetén. Javítja a bőr rugalmasságát és a hor-
monrendszer működését.

Muira puama – Ismert indián szépítőszer. 
Energiát biztosít, tonizálja a szervezetet, re-
generálja a sejteket, és jótékony hatású a 
központi idegrendszerre, a hasnyálmirigyre, 
a vesére. Lassítja az öregedést. Afrodiziákum, 
potencianövelő, serkentő és összehúzó hatású 
(dr. Michael Tierra).

Szekliceimola (Leuzea carthamoides) – Erősítő 
(tonikum) és öregedésellenes hatású (geriátri-
kum). A hasnyálmirigy béta-sejtjeinek stimulá-
lásával fokozza az inzulintermelést, csökkenti 
a vércukorszintet, adaptogén hatású (prof. dr. 
Petri Gizella). Óvja a májat, regenerálja és 
méregteleníti a sejteket. Előnyösen alkalmaz-
ható bőrbetegségek kezelésében.

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

Bajkáli csukóka – Szaponinokat és szerves 
savakat tartalmaz. A kínai gyógyászatban 
immunmoduláns hatása miatt alkalmazzák, 
valamint nyugtató, hűtő hatású gyógyszerek 
előállítására is felhasználják. Emellett erősítő 
(tonizáló), antioxidáns, gyulladáscsökkentő 
és allergiaellenes tulajdonságú. Vizelethajtó, 
hashajtó, lázcsillapító, vérzéscsillapító, össze-
húzó (dr. Michael Tierra). A májra gyakorolt 
védőhatása kivételesen nagymértékű. Kedve-
zően hat a központi idegrendszerre, csillapítja 
az allergiát.

Sárkányfa – A Dracaena draco (sárkányfa) 
gyantája, hasonló hatása van, mint az Aloe 
verának. Az indiánok szent növénye, hatékony 
gyulladáscsökkentő, antioxidáns és antibakte-
riális hatású. Javítja az immunrendszer és a 
szív működését. Elősegíti a bőr regenerációját.

A krém a felsorolt összetevőkön kívül A- és E-vitamint, lecitint, növényi 
és illóolajokat, mint pl. kender-, napraforgó-, mák-, len-, szezám-, 
ricinus-, borostyán-, muskátli-, gyömbér-, levendula- és tujaolajat, 
valamint ásványok (antimon, purpurit) bioinformációit és további ter-
mészetes anyagokat tartalmaz.
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