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Nyelv: fogmosáskor ne feledkezzen meg a nyelvéről sem. A fogkrém 
dobozán található képből kiderül, milyen kapcsolatok vannak az egyes 
szervek és a nyelv reflexzónái között. 
A Diamant, a Siliix és a Balsamio fogkrém a Mengyelejev-féle periódu-
sos rendszer több mint 50 elemét tartalmazza.

Nézzük például a Diamant (fehér gyémánt) fogkrémben található 
elemek mennyiségét:

Elem mg/kg Elem mg/kg Elem mg/kg Elem mg/kg
Al  21 Cs  0,60 Na  5100 Sn  <0,2
Ag  0,082 Cu  0,64 Nb  1,1 Th  0,018
As  0,14 Fe  30 Ni  2,8 Ti  43,5
B  13 Ga  0,008 P  68 Tl  <0,01
Ba  5,3 Ge  0,09 Pb  0,45 U  0,018
Be  <0,02 Hf  0,1 Rb  0,66 V  0,18
Bi  0,16 Hg  0,0102 S  2380 W  3,2
Ca  190 K  400 Sb  0,016 Zn  3,8
Cd  <0,015 Li  3,6 Se  <0,5 Zr  1,4
Ce  <0,090 Mg  60 Si  67 Te  <0,5
Co  0,019 Mn  0,38 Pr  0,016 La  0,075
Cr  0,41 Mo  0,20 Sr  24,6
Br  <10 I  0,62 Ta  0,15

Reflexzónák:

A – leszálló vastagbél, bél, végbél
B – vastagbél
C – vékonybél
D –  nyombél, máj, epehólyag, 

hasnyálmirigy
E – gyomor
F – nyelőcső
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Gyémántfogak – biztosan Ön is mindig erről álmodott! 

Ahhoz, hogy fogaink olyan kemények és szépek legyenek, mint a gyémánt, 
testünknek maximális gondoskodást kell nyújtanunk. Most bemutatunk 
Önöknek három olyan bioinformációs fogkrémet – Diamant (fehér gyémánt), 
Silix és Balsamio –, amelyeket az Energy cég speciális technológiája 
alapján fejlesztettünk ki. A fogkrémek alapösszetevője a Podhájska forrásból 
származó, harmadkori tenger termálvize, amely számos hatékony ásványi 
anyagot, nyomelemet és sót tartalmaz. Ez a víz összehúzza a fogínyt, és 
a létező legjobb tisztítószer. A gyógynövények speciális keverékét ebben 
a termálvízben áztatják, és eközben a növényekből kiválasztódnak a 
hatékony anyagok.
Az Energy cég fogkrémjeiben a gyógynövények mennyisége meghaladja 
az 50%-ot. Összetevőik nemcsak a kellemes illatról gondoskodnak, hanem 
felfrissítik a szájat, fertőtlenítenek és regenerálnak is. Az illóolajoknak 
mikroba-, baktérium-, vírus- és gombaellenes hatásuk van.
Javasoljuk, hogy mind a három fogkrémet használja, felváltva, hiszen 
mindegyik más-más energetikai pályát támogat a szervezetben. A szájüreg 
tisztítása során a természetes anyagok és a bioinformációk egyszerre 
hatnak a fogakra, valamint a velük összeköttetésben álló szervekre. A 
fogkrémek tisztító hatása rendkívül jó, habzásuk közepes. A méregtelenítés 
folyamatát felgyorsító lenmagolajat, illetve a fogzománcra jótékonyan ható 
lecitint is tartalmaznak. Ezek az anyagok a növényi illóolajokkal együtt 
antibakteriális védőréteget hoznak létre a fogzománcon. A készítmények 
emellett a termálvízből származó fluoridokat és olyan bioinformációkat 
tartalmaznak, amelyek felgyorsítják a fogak számára szükséges elemek 
– fluor, kalcium – felszívódását.
A bioinformációk felgyorsítják továbbá a felesleges fluor, illetve a nehézfémek 
kiválasztódását a testből. (Elsősorban a higanyról és az ezüstről van szó, 
amelyeket az amalgámtömések elkészítéséhez használnak.)
Tartósítószerként nátrium-benzoát helyett természetes eredetű ánizssav van 
bennük. Ez erőteljes aromatikus, tökéletes stabilizáló és mikrobaellenes 
hatású anyag, még markánsabbá teszi a fogkrémek ízét. A fogkrémek 
természetes édes íze a jázminpakóca-kivonatnak (sztívia, édesfű) köszönhető. 
E tropikus növényt gyógyító és édesítő hatása tette széles körben ismertté.

Mindegyik fogkrémnek eltérő a frissítő ereje, és egymás hatásait kölcsönösen 
kiegészítik. A Diamantnak enyhén frissítő az íze, a Silixnek közepesen 
frissítő, a Balsamio pedig erősen frissítő ízű.

Az egyes fogkrémek jellemzői:

Diamant (fehér gyémánt) – enyhén fahéjas, citromos ízű, mérsékelten 
illatosított, bioinformációs fogkrém.
Elsősorban a vese, a máj, a vékonybél és a vastagbél, a hármas melegítő 
és a gyomor energetikai pályáinak harmonizációját segíti.
Kiemelt hatásterületei: fogszuvasodás, íny.
A fogmosást követően gyengéd bizsergést és lágy fájdalomcsillapító hatást 
érzékelünk. A növényi illóolajok védőréteget képeznek a károsodott fogon, 
és a készítmény használata után még sokáig érezzük a tisztaság érzését.
Homeopátiás szerek szedése mellett elsősorban ezt a fogkrémet javasoljuk.
Gyógynövényi összetevők: 
igazi édesgyökér, japánakác, júdásfülegomba, fekete nadálytő, édeskömény, 
izlandi zuzmó, nagy bojtorján, kálmos, százszorszép, lucerna, gyömbér.
Illóolajok: benzoéfa, eukaliptusz, szegfű, mirha, rozmaring, fahéj, verbéna.

Silix – A szövetek szilárdságára ható, nagy mennyiségű szilíciumot kolloid 
állapotban tartalmazó, bioinformációs fogkrém.
Elsősorban a szív, a vastagbél, a vese, a máj meridiánjának, valamint a 

húgyhólyag ín–izom energetikai pályájának harmonizációját támogatja.
Kiemelt hatásterületei: fogzománc, szilárdság.
Az amazóniai őserdőkből, Peruból származó, gyulladásgátló kopaiva 
balzsam illóolaját is tartalmazza. A tisztaság érzése, valamint a közepesen 
erős frissesség és védelem a szájban rendkívül hosszan tartó.
Gyógynövényi összetevők: 
mezei zsurló, orvosi somkóró, hegyi árnika, japánakác, igazi édesgyökér, 
őszi vérfű, zsálya, kék nőszirom, virginiai varázsmogyoró.
Illóolajok: benzoéfa, citrom, kardamom, menta, kopaiva.

Balsamio – maximálisan frissítő és összehúzó (adsztringens) hatású, 
bioinformációs fogkrém.
Elsősorban a vékonybél, a lép-hasnyálmirigy, a máj és a kormányzó 
meridiánnak, valamint a hármas melegítő ín–izom pályájának és a jin–jang 
összekötő vezetéknek a harmonizációját segíti. 
Kiemelt hatásterületei: íny, fognyak, vérzés.
Az amazóniai őserdőkből, Peruból származó, gyulladásgátló kopaiva 
balzsam illóolaját, valamint daganatellenes hatású lapacho és macskakarom 
kivonatát is tartalmazza.
Gyógynövényi összetevők: 
lapacho (Pau d’Arco), macskakarom, levendula, fekete nadálytő, őszi 
vérfű, kígyógyökerű keserűfű, mandzsu arália, békakonty, vérontó fű.
Illóolajok: niauli, menta, kopaiva, édeskömény, csillagánizs, rozmaring.

A fogak állapota – az egészség tükörképe
A fogak állapotát befolyásoló egyik legfontosabb tényező a szájüregi 
kémhatás (pH). Ha a szájüreg túl savas, a fogzománc károsodást szenved. 
Aki egészséges fogakat szeretne, annak úgy kell táplálkoznia, hogy 
szájában a fogazat számára megfelelő körülmények legyenek.

Fogínygyulladás, szájszag, afta, herpesz
Fogínygyulladásban szenvedőknek minél gyorsabban változtatniuk kell 
az étrendjükön, így akár fél éven belül megnyugtathatják fájó fogaikat, 
sőt megállíthatják a károsodás folyamatát is.

Szájvíz: fogmosás után kenjen pár csepp Drags Imunt a csupasz 
fognyakra, vagy csepegtesse a fogöblítő vizébe. Ennek – a Croton lechleri 
amazóniai fából származó, tiszta kaucsuktejet tartalmazó – bioinformációs 
készítménynek kiváló összehúzó hatása van, megállítja a vérzést, egyben 
gyulladásgátló. Tökéletesen helyettesíti a megszokott szájvizet.
Belsőleg szintén használhatja a Drags Imunt, a Cytosannal együtt. Az 
utóbbi huminanyagokban, humátokban gazdag készítmény, védi a beleket.
Külsőleg javasoljuk még az Artrin bioinformációs gyógynövénykrém 
alkalmazását, belsőleg pedig a veseműködést támogató, valamint a 
szervezet ásványianyag-gazdálkodását befolyásoló Renol bioinformációs 
gyógynövény-koncentrátum használatát.
Kerülje el a fluorban gazdag szájüregi környezet kialakulását. Ha a 
szervezetben túl sok a fluor, szétesnek a fogak, emellett csökken a test 
egyéb szöveteinek szilárdsága és rugalmassága.

A kellemetlen szájszag okát a nem megfelelő gyomorműködésben találhatjuk. 
Ebben az esetben a szájüreg tisztítása mellett az alábbi készítmények 
egyenkénti fogyasztását javasoljuk: Regalen, Gynex, Drags Imun, Cytosan. 
A gyorsabb hatás elérése céljából elképzelhető 2, esetleg 3 említett termék 
kombinálása is.

Afta, herpesz jelentkezésekor külső és belső használatra egyaránt segíthet 
a Drags Imun, csak belső használatra pedig a Cytosan javasolt.
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