
A Droserin krém a fent felsoroltakon kívül más növények illóolajait, mint pl. tea-
fa-, muskátli-, mirha-, cédrus-, szezám-, ricinus-, lenmag-, kendermag-, mákolaj, 
valamint növények, gombák és ásványok bioinformációit is tartalmazza. Ilyenek 
például: harmatfű (Drosera rotundifolia), antimon, rózsakvarc, purpurit, réz stb.

A biológiailag aktív növényi anyagok, ásványi és más eredetű bioinformációk összessé-
ge az energetikai pályák harmonizációjára használható influenza, torokgyulladás, 
megfázás, arcüreggyulladás, a homloküreg áthűlése, köhögés, szív körüli fáj-
dalmak, gerincvelő-gyulladás, egyes mikrobás és gombás bőrfertőzések, máj-, 
gyomor-, vékonybél-, illetve vastagbélpanaszok, valamint lábszárfekély esetén. 
A készítmény ezenkívül csökkent immunitás mellett a negyedik energetikai centrum és a 
csecsemőmirigy serkentésére alkalmas, valamint kiválóan alkalmazható tüdőpanaszok, 
légcsőbántalmak, nehézlégzés és középfülgyulladás jelentkezésekor. Általában 
javasolt az Energy Vironal készítményével való együttes használata. Epepanaszok ese-
tén ajánlatos a Droserin és a Regalen együttes alkalmazása. A Droserint külsőleg, a tüdő 
környékére kell kenni, míg a Regalen belsőleg használatos.

Regenerációs eljárás és alkalmazás:
A krémet a problematikus helyeken, vékony rétegben, legfeljebb naponta 3-szor alkalmaz-
zuk. Könnyen szétkenhető, majd vízzel egyszerűen lemosható. Rákenhetjük 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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A Droserin széles körben alkalmazható, regeneráló hatású, bioinformációs krém, magas 
gyógynövény- és a Podhájska hőforrásból származó termálvíz-tartalommal. Mindenekelőtt 
a tüdő, a vastagbél, a vékonybél, a szív, a máj és a gyomor energetikai pályáit befolyásolja 
és harmonizálja. Jótékony hatást fejt ki azokra a megbetegedésekre, amelyek az említett 
meridiánok elégtelen működéséből erednek. 

A tüdőmeridián működési zavarának tipikus jele az erősebb köhögés, amelyet légszomj, 
orrdugulás, illetve kulcscsonti fájdalom kísérhet. A köhögést azonban a vese energetikai pá-
lyájának gyengülése is előidézheti. Ez szívpanaszokhoz, légzési zavarokhoz, félénkséghez 
vezet, és félelemérzetet kelt az egyénben. 
A hagyományos kínai orvoslás (hko) szerint a tüdő szoros kapcsolatban áll a test felhám-
rétegével. Ha a tüdőnek megfelelő mennyiségű energiája van, a bőr feszes és rugalmas lesz. 
Ügyeljünk tehát a helyes légzésre és a tüdő regenerálására, hiszen ezáltal bőrünk minősé-
gét is javíthatjuk. A legtöbb embernek ajánlatos a regeneráló kúrát a Vironal és a Droserin 
készítményekkel kezdeni. A tüdő és a testfelszín működése ok-okozati összefüggésben áll 
egyik alapvető funkciójukkal, a tápanyagelosztással. Vagyis a tüdő energiája a test felszínére 
szállítja a tápanyagot, a folyadékot, a vért stb. Ennek köszönhetően a felhám megfelelően 
táplált, vérrel telített, ruganyos és kellőképpen nedves marad.
A bőr csak ilyen állapotban képes megóvni a testet a különböző káros behatásoktól. A jó 
megjelenés egyik titka tehát a tüdő megfelelő működése, mivel így megtörténik bőrünk folya-
matos hidratálása, míg a különböző hidratáló krémek csak átmeneti segítséget nyújtanak. 
Testünk energia-körforgásának mozgatója a negyedik energetikai centrum, vagyis a szív csakra 
(anahata), amely a szegycsont környékén található. Itt helyezkedik el a csecsemőmirigy is, 
amelynek működése nagymértékben hat az immunrendszerünkre. A Droserin jótékonyan 
befolyásolja a negyedik energetikai centrumunkat, és az aurafotókon ez jól megfigyelhető.
A hko szerint a verejték kiválasztása a tüdő, a vizeleté pedig a vese működésével áll kapcso-
latban. A tüdő energetikájának legyengülése a testfelszín problémáihoz vezet, ami ok nélküli 
izzadást, gyengébb légzést okoz, valamint a bőr kiszáradásában nyilvánul meg. Ellenkező 
hatást is kiválthat, vagyis lehetséges a verejtéknyílások eltömődése és a verejtékezés teljes 
blokkolása. Amikor tüdőnk harmonikusan működik, érzékenyebbek vagyunk a különféle 
szagokra, illatokra, hangunk pedig csengőbbé és tisztábbá válik. Hangunk tisztaságához 
azonban a vese helyes működése is szükséges. Az orrüregek eldugulása szintén a tüdőenergia 
nem megfelelő működésére utal.
Aki tüdőgyengeséggel, illetve elégtelen energiaellátással született, azon sokkal inkább 
elhatalmasodhat a szomorúság és a bánat érzése. A tüdő érzékeny szerv, nem feledkezhe-
tünk meg a regenerálásáról, hiszen testünk valamennyi energiáját irányítja és szabályozza.
A Droserin egyedülálló módon regenerálja a bőrt, tökéletes bőrtisztító. Különleges összetétele 
áldásos hatású a tüdőre. Kivételes tulajdonságai a készítményben levő természetes anyagok-
nak köszönhetők, amelyek alapja a Podhájska hőforrás termálvize. A Droserin hévíztartalma 
50%. Ez a harmadkori, energiadús tengervíz magas nyomáson, 80 °C fokos hőmérséklettel 
tör a felszínre, számos ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz. Regenerációs, fertőtle-
nítő, tisztító, gyulladásgátló, vérbőséget keltő hatása tartósabb és mélyebb, mint a 
Holt-tenger vizéé. Kiegyensúlyozott arányban tartalmaz sót, bórsavat, kovasavat, magnéziu-
mot, cinket, jódot, lítiumot, kalciumot, krómot, káliumot, brómot, fluort, stronciumot, rubídiumot, 
titánt, vasat, rezet és további elemeket. A szilícium (kovasav) kedvezően befolyásolja a tüdő 
szöveteit, a lítium nyugtatóan hat az idegrendszerre, a sós víz pedig hatékony segítség a 
gyulladt bőr számára. A krémben lévő természetes bioinformációs összetevők előnyösen 
hatnak az erős izzadás okozta lágyéki kiütésekre. A készítmény további előnye, hogy vízzel
könnyen lemosható. 
A bioinformációs krémben található E-vitamin és az almaecet felgyorsítja a regenerálódási 
folyamatokat. Az almaecet balzsam a fáradt test és az ernyedt bőr számára. A készítmény 
tartalmaz még AHA savakat, amelyek kedvezően befolyásolják a felhám regenerálódását.
A Droserinben lévő, tiszta növényi illóolajok jól kiegészítik a többi természetes
összetevőt, és táplálják a bőrt. A készítmény kellemesen nyugtató rózsaillata harmonizálja a 
gondolatokat és segít a belső feszültség oldásában. Az epe-, illetve vesekövek kialakulása, 
valamint a tüdő elégtelen működése között kevesen keresnek kapcsolatot. Ha azonban a 
tüdő nincs rendben, azt megsínyli a máj működése. 

A hagyományos kínai orvostudomány úgy tartja: ha károsodás érte a tüdőt és a szívet, ak-
kor azok energiája a könyökhajlatban gyűlik össze, ha a károsodás a májban keletkezett, 
akkor az energia az alkarba folyik, ha a káros hatások a lépet érték, akkor a lép energiája 
a combokba megy át, ha pedig a vese működése romlott, akkor annak energiája a térd alsó 
részében gyülemlik fel. E tapasztalatokra építve választhatjuk meg, hogy az adott esetben 
az Energy melyik krémjére van leginkább szükség.

Gyógynövény összetevők:

Tüdőfű – Oldott és nem oldott formában is tartalmaz kova-
savat, allantoint, szaponinokat és ásványi anyagokat. Kitűnő 
hatású a légzőszervekre, hasznos tüdőbetegségekben, 
asztmában, rekedtségben. Külsőleg alkalmazva lágyító 
és gyulladásgátlóhatású.

Szurokfű – Illóolajokat, flavonoidokat, cserző- és keserű-
anyagokat tartalmaz. Tüdőpanaszoknál alkalmazható, 
görcsoldó, erősíti az idegeket, javítja a perifériás vérellátást, 
és segíti a szív működését. Köhögéscsillapító, étvágyjavító, 
idegnyugtató (Rápóti–Romváry). Hasznos reumás és idegi 
eredetű panaszoknál (Varró Aladár Béla).

Útifű – Cserző- és nyálkásító anyagokat, enzimeket, C-vi-
tamint, kovasavat, kalciumot és káliumot tartalmaz. Asztma 
és köhögés esetén jól használható. Külsőleg alkalmazva 
kedvezően hat nehezen gyógyuló sebekre és többféle 
bőrproblémára. Megakadályozza a penész kialakulását.

Ökörfarkkóró – Szaponinokat, cserzőanyagokat, valamint 
flavonoidokat és nyálkaanyagokat tartalmaz. Nyákoldó, 
izzasztó, vizelethajtó, vértisztító (Rápóti–Romváry). Segít 
a felső légúti problémák leküzdésében, köptető hatású, 
asztmában is alkalmazható.

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

Japánakác – Nagy mennyiségben vannak benne fla-
vonoidglikozidok, virágai 30%-ban tartalmaznak kerin-
gésjavító és érfalregeneráló hatású rutint (prof. dr. Petri 
Gizella). A rutin pozitív hatást gyakorol az allergiára, 
a magas vérnyomásra, valamint fokozza a hajszálerek 
szilárdságát. Gyulladásgátló, kitűnő bőrbetegségekre, 
jól hat allergiára, herpeszre, aranyérre.

Martilapu – Nagy mennyiségben tartalmaz cinket és káliu-
mot, flavonoidokat, nyálka- és cserzőanyagokat. Keserű- és 
nyálkaanyagai együttesen hatnak, csillapítják az erős 
köhögési ingert, oldják a görcsös köhögést (Theiss). Köp-
tető, nyálkahártyabevonó, gyulladáscsökkentő, összehúzó 
(dr. Michael Tierra). Asztmánál, köhögés csillapítására és 
a felső légutak hurutos megbetegedéseiben használják.

Nagy sarkantyúka – A légzőrendszer és a húgy-ivarrend-
szer fertőző betegségeiben alkalmazható. Hatóanyaga 
mustárolajglikozid, széles hatásspektrumú a Gram-pozi-
tív és Gram-negatív baktériumokra, valamint különböző 
gombákra (prof. dr. Petri Gizella). Olyan természetes 
antibiotikumokat tartalmaz, amelyek többek között 46-féle 
Staphylococcus baktériumtörzsre, valamint a Proteus vulga-
risra, az Escherichia colira és egyes Salmonellákra hatnak.

Citvárgyökér – A gyömbérfélék családjába tartozik. Festék- 
és keserűanyagokat, valamint illóolajokat tartalmaz. Erős 
antibakteriális hatású, emellett csökkenti a lázat. Torokfájás, 
a máj és a kötőhártya gyulladása esetén, valamint gyo-
morerősítőként használható. Külsőleg nehezen gyógyuló 
fekélyekre alkalmazható, és csökkenti a bőr viszketését.

Izsóp – Nyálka- és cserzőanyagokat, szerves savakat 
tartalmaz. Antibiotikumként hat, légcsőhurut, torokfájás 
és asztma esetében használatos. Fokozza a verejtékezést, 
lázcsillapító, vízhajtó, szélhajtó, féreghajtó (dr. Frawley– dr. 
Lad), mérsékli az izomfeszültséget és az ízületi fájdalmakat. 
Alkalmas tüdőbetegek éjszakai izzadásának csökkentésére 
is (Varró Aladár Béla).

Kínakéreg (kininfű) – Lázcsillapítónak, összehúzó és 
fertőtlenítő szernek, étvágygerjesztőnek, hajbetegségek 
gyógyítására használják (Rápóti–Romváry). Hatóanyagai 
különböző fertőző betegségek kórokozói ellen hatásosak. 
Alkaloidáiból a malária specifikus gyógyszere készül, 
emellett más, lázzal és hidegrázással járó megbetegedések 
esetén is hasznos. Jól alkalmazható szívaritmiában (prof. 
dr. Petri Gizella).

Izlandi zuzmó – Nyálka- és keserűanyagokat, valamint 
zuzmósavat tartalmaz. Erős antibiotikus és vírusellenes 
hatású (prof. dr. Petri Gizella). A felső légutak hurutja, ma-
kacs köhögés és tbc esetén alkalmazzák. A légzőszervek 
és a belek nyugtató, erősítő szere (Varró Aladár Béla). 
Gyulladáscsökkentő, nyálkahártya-bevonó, tüdőerősítő, 
illetve -gyógyító; hányás, émelygés elleni hatású, tápláló 
tonik (dr. Michael Tierra).

Kerti kakukkfű – Nyálka-, cserző-, keserűanyagokat, szerves 
savakat és szaponinokat tartalmaz. Antibakteriális hatású, 
gátolja továbbá a penészgomba kialakulását, görcsoldó. 
Hörghurut esetén is alkalmazható.

Kenderkefű – Kovasavat, szappanosító, cserző- és nyálka-
anyagokat tartalmaz. Kiemelkedő hatású növény, melyet 
kollagenózis (több szervrendszert érintő autoimmun be-
tegség), tbc, húgyúti problémák és gyulladások esetén 
használnak.

Százlevelű rózsa – Flavonoidokat, illóolajokat, antociánt, 
cserző- és nyálkaanyagokat tartalmaz. Tbc, torokfájás, kö-
högés, nátha és hörghurutproblémák során használatos. 
Többféle jótékony hatása van a bőrre – rugalmassá teszi, 
fiatalítja –, ezért kozmetikumokban is gyakran alkalmazzák.

Mandzsu arália – Alkaloidokat, illóolajokat és szapo-
ninokat tartalmaz. Serkenti a központi idegrendszert, 
javítja az immunrendszer működését, és jótékonyan hat 
az egész szervezetre.

Gyömbér – Serkentő, izzasztó, nyákoldó, szélhajtó, hány-
inger 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 figyelemre méltó 
(Michael Kraus). Javítja a perifériás vérellátást, hasznos 
utazási betegségben (kinetosis) is. Külsőleg hatásos duz-
zanatok, ízületi fájdalom ellen.

Mezei zsurló – Kovasavat, növényi savakat, szaponint, 
flavonoidokat és káliumot tartalmaz (prof. dr. Petri Gizella). 
Szilícium (kovasav) tartalmának köszönhetően erős regene-
ráló hatást fejt ki a szövetekre. Vérzés, nehezen gyógyuló 
sebek, ekcéma és kiütések esetén használják. Reuma és 
mészlerakódások ellen is alkalmazzák (Rápóti–Romváry).

Mályvarózsa – Fitohormonokat, cserző- és nyálkaanyago-
kat tartalmaz. Nyugtatja a köhögést, hörgőgyulladásban is 
hasznos. Bőrbetegségekben ugyancsak alkalmazzák; lágyít-
ja a bőrt. A mályvafélék többi képviselőjéhez hasonlóan jól 
használható húgyúti és epekövekre, gyulladásokra, irritált 
bőrre, fekélyekre, fekélyes sebekre(dr. Michael Tierra).
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