
A biológiailag aktív növényi és ásványi anyagok, bioinformációk összességét az ener-
getikai pályák harmonizációjára lehet használni az érrendszer megbetegedéseiben, 
mint például az érgyulladás, a lábszárfekély környékének kezelése, aranyér, 
felfekvés, elégtelen perifériás vérellátás, trombózis, valamint a végtagok am-
putációját követően. Ezenkívül zúzódások és törések után regenerálja a bőrt és a 
szöveteket, segít az apró hajszálerek törékenysége esetén, az arcon és a testen egy-
aránt. Enyhíti a túlzott napozás (napégés) következményeit, valamint felgyorsítja 
a regenerációt napozás vagy szoláriumozás után. Megfelelően kiegészíti a bőr 
rákos megbetegedéseinek kezelését, illetve elősegíti a sugárkezelést követő re-
generációt. Alkalmas továbbá a bőr és az idegek gyulladásai, nehezen gyógyuló 
sebek és fekélyek, akne, valamint allergiák és migrén esetén. Hasznos lehet még 
lelki feszültség, stressz, cukorbetegség, lépproblémák, szívbetegségek kiegé-
szítő kezelésére, elégtelen vérkeringés esetén, valamint a hosszú állástól kimerült 
végtagok felfrissítésére, a lábszár megterhelésekor és az elnehezedett, fáradt 
lábak kezelésére. Külső alkalmazása során a vastagbél, a máj, a vese, a csontvelő 
energetikai zónáira, valamint az anyagcserére és az ellenálló-képességre van hatással. 
Használata a sportban: Edzés vagy verseny előtt kenjük fel a Ruticelitet izomzatunk azon 
részére, amelyet leginkább megterhelünk. A növényi és ásványi anyagok biztosítják 
izmaink jobb vér- és oxigénellátását, elősegítik táplálásukat és növekedésüket. A készít-
mény felgyorsítja a húgysav és más anyagcseretermékek eltávolítását. Alkalmazásával 
felgyorsítjuk az izmok átmelegedését, így megelőzhetjük túlterhelésüket. A természetes 
eredetű parfüm javítja a lelkiállapotot, serkenti a koncentrálóképességet, és izzadságszag 
helyett Ön körül kellemes gyógynövényillat lesz érezhető. A krémet kiválóan alkalmaz-
hatják a gimnasztikával, testépítéssel és aerobikkal foglalkozók. Használatát az Energy 
Korolen, King Kong és Stimaral készítményeivel kombinálva ajánljuk.

Regenerációs eljárás és alkalmazás:
A krémet a problematikus helyeken, vékony rétegben, legfeljebb naponta 3-szor al-
kalmazzuk. Könnyen szétkenhető, majd vízzel egyszerűen lemosható. 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 Ruticelit széles körben alkalmazható, regeneráló hatású, bioinformációs krém, 
magas gyógynövény- és a Podhájska hőforrásból származó termálvíztartalommal. 
Mindenekelőtt a szív, a lép-hasnyálmirigy, a vékonybél, a máj és vese energia-
pályáit befolyásolja.

Tartalmaz még tőzegkivonatot, melynek gyulladásgátló és daganatmegelőző ha-
tását vizsgálatok bizonyították. Mint neve is utal rá, a Ruticelit fő hatóanyagai a rutin 
és más flavonoidok. A flavonoidok erős növényi antioxidánsok, és a podhájskai 
termálvíz egyes összetevői fokozzák ezt a hatást. A flavonoidok kedvezően hatnak 
az allergiás és fertőző betegségek lefolyására, továbbá a magas vérnyomásra, daga-
natokra, érelmeszesedésre, csökkentik a vér túlzott alvadékonyságát (a vérlemezkék 
összetapadásának gátlásával), és erősítik a hajszálerek szilárdságát, rugalmasságát.

A Ruticelit egyedülálló módon regenerálja a bőrt. Kivételes hatása a készítményben 
levő természetes anyagoknak köszönhető, amelyek alapja a Podhájska hőforrás 
termálvize. 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 to-
vábbi elemeket. A podhájskai forrásvíz magas lítiumtartalma jótékony hatású a 
depressziós betegekre.

A Ruticelit összetevői jótékonyan hatnak érrendszeri betegségekre, bőr- és ideg-
gyulladásra, felfrissítik a fáradt lábat. A krém további előnye, hogy vízzel könnyen 
lemosható.

A krémben lévő növényi eredetű olajok, például a lenmagolaj alkalmasak az I. fokú 
égési sebek kezelésére. A további összetevők, mint a fluor, a szilícium és a lecitin 
– a természetes eredetű flavonoidokkal együtt – javítják a hajszálerek szilárdságát 
és rugalmasságát. Az erős gyulladásgátló növényi alkotók, valamint a bórsav, a 
kén és a tőzegből származó humuszsavhoz kötött cink kombinációja alkalmassá 
teszik a krémet az aranyérproblémák kezelésére.

A podhájskai termálvíz további értékes alkotóelemei a magnéziumsók, melyek ki-
fejezetten hatásosak allergiában és többféle bőrbetegségben. A természetes eredetű 
A- és E-vitamin fokozza ezt a hatást. A termálvíz ásványianyag-tartalma természetes 
bőrradírként (peeling) szolgál. Ha a vizet felrázzuk, habzani kezd, ez igazolja 
erős tisztító hatását. Ezt tovább erősíti az úgynevezett AHA savakat tartalmazó 
almaecet, ami penész- és mikrobaellenes, gyulladásgátló, nyugtató és regeneráló 
tulajdonságú. Aki az arcán próbálja ki a podhájskai termálvizet, érezheti annak a 
bőrt kisimító, ránctalanító hatását.

A lenmagolaj félig száraz állapotban védőfilmet képez a bőrfelületen. Alkalma-
zására már a Bibliában találhatunk utalást. Erős regenerációs hatású, főként kor-
pásodás és kiütések esetén hasznos. A ricinus-, a szezám- és a szójaolaj jótékony 
hatása ugyancsak határozottan érezhető.

A bioinformációs krém további alkotórészei 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.

Az Energy csúcsminőségű infokozmetikumának előnye a sokrétű, könnyű és ha-
tékony használat. Mindennapi alkalmazásának előnyei a szépségápolásban (a 
bőr puhasága és rugalmassága, antioxidáns védelem, AHA savak, homeopátiás, 
gyulladásgátló és kozmetikai célú anyagok) nyilvánvalóak.

Gyógynövény összetevők:

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.

Fekete ribizli – Flavonoidok vannak benne, főként rutin, 
emellett tartalmaz szerves savakat, cserzőanyagokat, bór-, 
mangán- és magnéziumsókat, C-vitamint és B-vitaminokat. 
Támogatja az anyagcserét. Magas vérnyomás, vese- és 
hólyagbántalmak, reuma, ízületi panaszok, légzőszervi 
megbetegedések ellen és izzasztónak is jó (Rápóti–Rom-
váry). Húgyúti fertőzésekben, húgyhólyaggyulladásban 
ugyancsak hasznos.

Aranyvesszőfű (közönséges aranyvessző) – Szaponino-
kat 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 hatásos (Rápóti–Romváry). Az 
egyik legjobb vese- és hólyagtisztító gyógynövény, elősegíti 
a vesehomok eltávolítását, gátolja a vesekőképződést 
(Theiss). Segít a férfi nemi szervek (prosztata, herék) rege-
nerálásában. Jótékonyan hat az ekcémákra, daganatokra, 
gennyes sebekre, valamint a véraláfutásokra, csökkenti a 
hajszálerek törékenységét.

Vérfű (őszi vérfű) – Hasmenés, gyomor- és blvérzés, erős 
havi vérzés ellen fogyasztják (Rápóti–Romváry). Antiszep-
tikus, antibakteriális, gyulladásgátló és összehúzó hatású. 
Lázcsillapítóként, tüdő- és más légúti betegségek esetén 
ugyancsak használják. Jó vesebántalmakra, vérnyomás-
csökkentő hatású (Eisenreich–Handel–Zimmer). Külsőleg 
alkalmazva elősegíti a gennyező sebek, a fekély és az 
aranyér gyógyulását.

Kerti ruta – Rutin flavonoidot, cserző- és keserűanyagokat, 
almasavat és alkaloidokat tartalmaz. Idegerősítő, serkenti 
és szabályozza a menstruációt, féreghajtó (dr. Frawley–dr. 
Lad). Külsőleg az árnikához hasonló hatású, vagyis jó 
vérömlenyekre, ínhúzódásokra, I. fokú égési sérülésekre, 
reumára, duzzanatokra. Kiválóan alkalmas ideg- és más 
görcsök kezelésére, a feszült izmok és inak ellazítására 
(dr. Michael Tierra).

Hajdina (pohánka) – Flavonoidokat (rutin, hiperozid),-
kovasavat és egyéb hasznos összetevőket tartalmaz. 
Hasznos cukorbetegeknek, külsőleg pedig ekcéma, a 
bőr viszketése, a hajszálerek törékenysége, visszerek és 
aranyér esetén alkalmazzák.

Páfrányfenyő (Ginkgo biloba) – Ősi kínai fafaj, szabad-
gyökmegkötő flavonoidokat és az érfali membránokat védő 
terpéneket (ginkgolidokat) tartalmaz, Jótékony hatású agyi, 
illetve perifériás érbetegségek, visszér, valamint gyengült 
hallás, szédülés és fülzúgás esetén (prof. dr. Petri Gizel-
la). Hasznos még memóriazavarok, fejfájás és szenilitás 
esetén, lassítja az öregedést. Segíti a perifériás területek 
vérellátását, valamint antibiotikumként hat.

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).

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.

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).

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.

Orbáncfű – Nyugtató, gyulladáscsökkentő, depresszió-
ellenes (antidepresszáns) hatású. Alkalmazzák még neu-
ralgia, farkcsonti fájdalmak, reumás és ízületi fájdalmak, 
valamint idegsérülések kezelésére is (dr. Michael Tierra). 
Indokolt az alkalmazása gyomor- és bélfekélyben, máj- és 
epebántalmakban, bőrbajokban és sebgyógyításban is (dr. 
Oláh Andor). Magas vérnyomás, belső és külső vérzések, 
vesebántalmak ellen ugyancsak használják (Rápóti–Rom-
váry). Gyorsítja a sérült szövetek gyógyulását. Külsőleg 
elsősorban fagyási és enyhébb égési sebeknél, fekély, 
migrén és vérömleny esetében használják.

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).

Somkóró – Allantoint, flavonoidokat és cserzőanyagokat 
tartalmaz. Visszértágulat, vénafal-gyulladás, nyirokpangás 
és poszttraumás tünetek kezelésére alkalmazzák (prof. dr. 
Petri Gizella). Emellett gyulladásgátló hatású, valamint 
növeli a hajszálerek rugalmasságát. Csökkenti a duzza-
natokat, puhítja a bőrt, csillapítja a fájdalmakat, továbbá 
gyógyítja a gennyes sebeket. Lágyító hatású kelésekre, 
fekélyekre (Rápóti–Romváry).

Körömvirág – Sebgyógyító, görcsoldó, vértisztító (dr. 
Frawley–dr. Lad). Menstruációs fájdalmak megszünteté-
sére is jó (Theiss). Nőgyógyászati megbetegedésekben, 
gyulladásokban, hasnyálmirigyés májbetegségekben 
igen hatékony, baktériumellenes hatású. Érgyulladásnál, 
felfekvésnél, zúzódásnál, daganatoknál, bőrregenerációnál, 
fáradt izmoknál alkalmazzák.

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, enyhébb égési 
sérülésre és a bőr gyulladásaira.

A krém további illóolajokat (pl. cickafarkfű-, levendulaolaj), valamint lenmag-, 
szója-, ricinus-, szezámolajat, perubalzsamot, valamint egyéb növények, gombák 
és ásványok bioinformációit is tartalmazza. Az ásványok közül a következők 
rezgéseit hordozza: fluorit, antimon, malachit, purpurit, galenit, adamin, kobal-
tokalcit, kalkopirit és disztén.
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