
Tartalmaz továbbá a krém A- és E-vitamint, lecitint, perubalzsamot, növényi 
olajokat, mint pl. gyermekláncfű-, lenmag-, ricinus-, szója-, napraforgó-, 
teafa- és gyömbérolajat, valamint ásványok és más természetes anyagok 
bioinformációit.

A biológiailag aktív növényi és ásványi anyagok, bioinformációk összességét az 
energetikai pályák harmonizációjára lehet használni máj-, epehólyagpanaszok, 
gyomorbántalmak, lépproblémák, hasnyálmirigy megbetegedések és mig-
rén esetén. Jó hatással van a krém az ekcémás, illetve kiütésekre hajlamos bőrre. 
Nyugtatja a bőrt viszketés esetén, és hatékonyan gátolja a gombásodást. A 
termálvíz, a természetes gyanták, a gyantaolaj regeneráló hatásai felhasználhatók 
bőrelváltozás, herpesz, allergiás kiütések, bőrgyulladások, nehezen gyógyuló sebek 
esetén, valamint kiegészítő kezelésként festékhiányos bőrnél (vitiligo). A tőzeg és az 
energin kivonatok növelik a bőr ellenálló képességét a különböző sugárzásokkal 
szemben, például rákos betegek radioterápiája esetén, valamint szoláriumozáskor.
Az Energy a Protektin krémnek a Regalen, a Renol és a King Kong készítményekkel 
való együttes használatát javasolja.

Regenerációs eljárás és alkalmazás:
A krémet a problematikus helyeken, vékony rétegben, legfeljebb naponta 3-szor 
alkalmazzuk. Könnyen szétkenhető, majd vízzel egyszerűen lemosható. Rákenhetjük 
az adott szervek feletti bőrre vagy belemasszírozhatjuk az egyes szervek reflex-
zónáiba és energiapályáiba is. Komoly egészségi problémák esetén mindig kérje 
ki orvosa tanácsát.
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A Protektin széles körben alkalmazható, regeneráló hatású, bioinformációs krém, 
magas gyógynövény- és a Podhájska hőforrásból származó termálvíztartalommal. 
Elsősorban a máj, az epehólyag, a gyomor, a lép-hasnyálmirigy energetikai pályáit 
befolyásolja és harmonizálja. Jótékony hatást fejt ki azon megbetegedéseknél, ame-
lyek az említett meridiánok elégtelen működéséből erednek.

A Protektin egyedülálló módon regenerálja a bőrt. Kivételes hatása a készítményben 
levő természetes anyagoknak köszönhető, amelyek alapja a Podhájska hőforrás 
termálvize. A Protektin 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 keltő 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, rezet és további elemeket. A Protektin összetevői jótékonyan hatnak 
az ekcémára, különféle kiütésekre és számos más bőrbetegségre. A krém további 
előnye, hogy vízzel könnyen lemosható. 

A bioinformációs krém további összetevői között gyógynövénykivonatokat találunk. 
A krém jelenlegi összetétele éveken át tartó, pontos munka eredménye. A benne lévő 
parfüm és illóolajok révén a krém a bőr regenerációjának elősegítésén kívül illatosít is.

A Protektinben borecet is van. Ez a 100%-ban természetes anyag különböző ki-
ütések esetén rövid idő alatt megszünteti a viszketést, emellett erős antibakteriális 
és gyulladásellenes hatású. Megelőzi a gombásodást, és segít a felhám helyes 
pH-értékének megtartásában. 

Tartalmaz még AHA savakat, amelyek kedvezően befolyásolják a felhám rege-
nerálódását.

Az Energy kutatólaboratóriumaiban létrehozott gyógyító, biológiailag aktív anyagok 
segítségével a kiütések gyorsabban eltűnnek és a beteg felhám (pl. bőrelváltozás) 
hamarabb gyógyul. Elsősorban energinekről van szó, amelyek a poliszacharidok 
speciális fajtái. Ezek – többek között – ellenállnak a különféle sugárzásoknak. 
Alkalmazásuk herpesz és más vírusok ellen felgyorsítja a bőr regenerálódását.

A Protektinben humin anyagok (azaz harmadkori növényekből és tőzegből szár-
mazó kivonatok) ugyancsak megtalálhatók. Ezek az összetevők szintén ellenállók 
a sugárzásokkal szemben, és hatnak a herpesz vírusokra. 

A bioinformációs krémben lévő gyantákat évszázadokon át használták nehezen 
gyógyuló sebekre, valamint mumifikálásra. A gyantaolaj és a gyantasav kórokozó-
ellenes hatású, továbbá elősegíti a bőrsejtek regenerációját. A sárkányfa gyantáját 
a Kanári-szigeteken alkalmazták. Kísérletek alátámasztották már ismert jótékony 
hatásait, és továbbiakat fedeztek fel, mint pl. a gyulladáscsökkentő, daganatellenes, 
antioxidáns, immunerősítő tulajdonságokat. Az egyes kelet-indiai tűlevelű fákból nyert 
világossárga, áttetsző dammár (vagy kopál) gyanta megakadályozza a gombásodást.

Kóros bőrelváltozások és elhanyagolt bőr esetén a bőrtisztító és -védő Protektin 
alkalmazását az ugyancsak regeneráló hatású Pentagram® gyógynövénykoncent-
rátumokkal együtt ajánljuk. A bőr minősége – feszessége, rugalmassága – a tüdő 
működésétől is függ. A tüdő működése a Vironal és a Droserin készítmények segít-
ségével javítható. Használatukkal Ön sokat tesz bőre egészségéért. A Renol segít 
eltüntetni vagy mérsékelni a bőrelváltozásokat, kiütéseket. Ekcéma esetén segít a 
Regalen, a Renol és a King Kong.

Gyógynövény összetevők:

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.

Vérehulló fecskefű – Igen értékes gyógynövény, tejnedve 
mintegy 20 alkaloidát tartalmaz. Oldja az epeutak és a 
hörgők görcsét, fokozza az epe- és a hasnyálmirigynedv 
elválasztást, javítja a májműködést, nyugtat (dr. Oláh An-
dor). Epe- és májbajok, valamint gyomor- és bélhurut ellen 
keverékekben használják, gyógyszeripari alapanyag is 
(Rápóti–Romváry). Reuma, köszvény, bőrkiütés, szemölcs 
esetén szintén hasznos (Varró Aladár Béla). Előnyösen 
alkalmazható ekcéma, allergia és penészgombák ellen is.

Nyúlszapuka (réti nyúlhere) – Flavonoidokat, nyálka-, cser-
zőanyagokat és szaponinokat tartalmaz. Erősítő, hatékony 
vese-, hólyag- és cukorbetegségben (Rápóti–Romváry). 
Kitűnő hatása van nehezen gyógyuló sebekre, lábszár-
fekélyre, törésre és fagyásra, felfekvésre, égési sérülésre 
és a bőr gyulladásaira.

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).

Tejoltó galaj – Szaponinokat, gyantát és enzimeket tar-
talmaz. Vese-, epe-, máj- és légzőszervi megbetegedések 
ellen használják (Rápóti–Romváry). Gyulladásgátló, görcs-
oldó, vizelethajtó, izzasztó (Varró Aladár Béla), előnyösen 
befolyásolja a nyirokrendszer, valamint a pajzsmirigy és 
a lép működését. Kedvezően hat a daganatokra, a bőr 
gyulladásaira és a fekélyekre.

Háromszínű árvácska – Nyálkaanyagot, rutint és más fla-
vonoidokat tartalmaz. Külsőleg alkalmazva kedvező hatást 
gyakorol az ekcémára és az allergiás jellegű kiütésekre. 

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

Nagy bojtorján – Vizelethajtó, izzasztó, epekő- és vese-
kőoldó, epehajtó, vértisztító (Rápóti–Romváry). Reuma, 
köszvény, húgykő, krónikus ekcéma és az emésztőrendszer 
gyulladásai esetén ugyancsak alkalmazzák. Jó hatású 
aknéra és problémás bőrre.

Virginiai varázsmogyoró – Régi indián gyógyfű. Hatóanya-
gai: illóolajok, tannin, szaponin, flavonoidok. Jótékonyan 
befolyásolja a vérkeringést, vérzéscsillapító, gyulladáscsök-
kentő hatású és erősíti az érfalakat. Ekcémánál megszünteti 
a viszketést, mérsékli a gyulladást és összehúzza a bőrt.

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).

Gólyaorrfű (nehézszagú gólyaorr) – Bélhurut, gyomor- és 
bélvérzés, aranyeres bántalmak, pajzsmirigytúltengés, férfi 
és női terméketlenség esetén alkalmazzák (Rápóti–Romvá-
ry). Vérzéscsillapító, sebgyógyító, összehúzó, vírusellenes 
hatású (dr. Frawley–dr. Lad). Húgykő, vesebetegségek, 
ideggyulladások, isiász fellépésekor ugyancsak hasznos.

Füstikefű – Erősíti a májat, görcsoldó, és a bőrbetegségek 
leghatékonyabb gyógynövényeinek egyike. Epehajtó 
hatású alkaloidokat tartalmaz (prof. dr. Petri Gizella). 
Csökkenti a migrénes fájdalmat. A legkiválóbb vértisztító 
növények közé tartozik, erősíti a vizeletkiválasztó és az 
emésztőrendszer működését, fokozza a bőr kiválasztását 
(Varró Aladár Béla).

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.

Bajkáli csukóka – Szaponinokat és szerves savakat tartal-
maz. A kínai gyógyászatban immunmoduláns hatása miatt 
alkalmazzák, valamint nyugtató, hűtő hatású gyógyszerek 
előállítására is felhasználják. Emellett erősítő (tonizáló), 
antioxidáns, gyulladáscsökkentő és allergiaellenes tulajdon-
ságú. Vizelethajtó, hashajtó, lázcsillapító, vérzéscsillapító, 
összehúzó (dr. Michael Tierra). A májra gyakorolt védő-
hatása kivételesen nagymértékű. Kedvezően hat a központi 
idegrendszerre, csillapítja az allergiát.

Kecskeruta – Fitohormonokat tartalmaz. Csökkenti a 
vércukorszintet, vizelethajtó, izzasztó hatású, szoptató 
anyáknak tejszaporító szer (Rápóti–Romváry). Hatékonyan 
alkalmazható húgyúti gyulladások és kiütésekkel, lázzal 
járó megbetegedések esetén. Jótékony hatású egyes ek-
cémákra, regenerálja a bőrt.

Százszorszép – Flavonoidokat, nyálkaanyagot, szerves 
savakat és szaponinokat tartalmaz. Az ereken keresztül 
befolyásolja a keringést, megszünteti a belső vérzést 
(Varró Aladár Béla). Nyálkaoldó, vizelethajtó, izzasztó, 
vértisztító, vérnyomáscsökkentő (Rápóti–Romváry). Kül-
sőleg különböző kiütésekre, ekcémákra, sömör és akne 
esetén alkalmazzák. 

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.

Csarab (seprővirág) – Ásványi anyagokban kiemelkedően 
gazdag növény. Vese- és hólyagbetegségekben vizelethajtó 
és vizeletfertőtlenítő, bélhurut ellen összehúzó, továbbá 
erősítő, nyugtató, vértisztító, izzasztó és lázcsillapító ha-
tású (Rápóti–Romváry). Vesekő és -homok, húgyhólyag-
gyulladás, prosztatanagyobbodás, reuma, ízületi fájdalom
és ödéma esetén ugyancsak hasznos. Jótékonyan hat 
bőrkiütésekre és aknéra.

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

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