Pentagram® – bylinné koncentráty

Korolen
•
•
•
•

OCHORENIA SRDCOVOCIEVNEHO SYSTÉMU
 YSOKÝ KRVNÝ TLAK A CHOLESTEROL
V
PORUCHY TVORBY KRVI
CHOROBY CENTRÁLNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU,
PORUCHY MOZGOVÝCH FUNKCIÍ
• PORUCHY UČENIA, STRES, NEURÓZY
• HARMONIZÁCIA HORMONÁLNEHO SYSTÉMU

Korolen je bioinformačný širokospektrálny bylinný regeneračný prípravok, vyrobený podľa moderných
poznatkov fytoterapie, psychotroniky, kryštáloterapie a biorezonancie. Ide o vysokokoncentrovaný
prípravok, ktorý obsahuje bylinné výťažky, éterické oleje a bioinformačné zložky vo vzájomne vyváženom,
synergicky pôsobiacom komplexe.
Pôsobí predovšetkým na srdcovocievny a nervový systém, pomáha pri psychických ťažkostiach.
Bioinformácie sú frekvencie, ktoré napodobňujú riadiace impulzy podkôrových centier mozgu, regulujúcich vegetatívnu nervovú
sústavu a činnosť vnútorných orgánov. Ich pôsobením sa rušia negatívne informácie a vyvolá sa spätný regeneračný proces.

Účinky Korolenu
Korolen má vďaka komplexu výťažkov z rastlín a informácií silné detoxikačné, antioxidačné a regeneračné účinky. Možno ho
užívať nielen preventívne pri nedostatku energie a celkovom opotrebovaní organizmu, ale aj pri liečbe akútnych alebo chronických
chorôb, ktoré súvisia predovšetkým so srdcom, cievnou a nervovou sústavou. Zlepšuje okysličenie a funkcie mozgu. Vzhľ adom na
pozitívny vplyv na slezinu a kostnú dreň zlepšuje kvalitu krvi a podporuje tvorbu krvných buniek. Celkovo zlepšuje obranyschopnosť
pôsobením na slezinu a nervový a hormonálny systém. Korolen priaznivo účinkuje na všetky psychické ťažkosti sprevádzané
nedostatkom energie, alebo na problémy spôsobené zanesením organizmu škodlivými látkami (toxíny, jedy, plesne, splodiny
metabolizmu). Podporuje regeneračné procesy pri nádorových ochoreniach.

Energetické pôsobenie Korolenu podľa princípov tradičnej čínskej medicíny (TČM)
Korolen harmonizuje predovšetkým energetické dráhy srdca, tenkého čreva, osrdcovníka, troch žiaričov, dráhu počatia a riadiacu dráhu.

Použitie Korolenu
• podporuje detoxikáciu tela, má antioxidačné a regeneračné účinky, odstraňuje plesne a ťažké kovy z organizmu

• predchádza vzniku kardiovaskulárnych chorôb, je prevenciou artériosklerózy, srdcového infarktu a cievnej mozgovej príhody
• upravuje krvný tlak

• znižuje hladinu cholesterolu v krvi

• zlepšuje prekrvenie končatín, stav kŕčových žíl a hemoroidov, zvyšuje elastickosť ciev a kapilár
• podporuje imunitu a tvorbu krvných buniek v kostnej dreni, je vhodný pri anémii

• zlepšuje zásobovanie mozgu kyslíkom, zlepšuje pamäť a koncentráciu, je vhodný pri Alzheimerovej chorobe, stareckej senilite,
epilepsii, autizme a roztrúsenej skleróze

• u detí s LMD a predčasne narodených detí prispieva k dozrievaniu mozgu a jeho funkcií
• harmonizuje hormonálny systém (najmä hypofýzu, epifýzu a týmus)
• urýchľ uje rekonvalescenciu a pooperačné hojenie

• pomáha proti stresu, pri prepracovaní, únave, proti neurotickým poruchám, nespavosti, depresii a úzkosti

• diabetickým pacientom sa odporúča ako prevencia cievnych komplikácií cukrovky (diabetická noha, postihnutie očí, obličiek)
• komplexne posilňuje a tonizuje organizmus a spomaľ uje starnutie

• uplatňuje sa pri prevencii a doplnkovej liečbe nádorových ochorení (predovšetkým leukémie)

Použitie Korolenu z hľadiska psychiky
• poruchy správania, duševný nepokoj, netrpezlivosť, hystéria, citová labilnosť, neschopnost nadviazať priateľ ské vzťahy, poruchy
reči (uponáhľ aná reč alebo naopak, neschopnosť komunikácie), poruchy pamäti, poruchy spánku, zábudlivosť, strata motivácie
a chuti do života

Korolen dodáva energiu do života a chuť radovať sa z neho, otvára osobnosť človeka a kladne ovplyvňuje rozvoj dávno zabudnutých
schopností.

Na docielenie väčšieho účinku odporúčame kombinovať Korolen s krémom Ruticelit z Pentagramu® krémov

(aplikácia na postihnuté miesta, reflexné zóny, masáž akupunktúrnych dráh).

Zloženie Korolenu
Ginko dvojlaločné: Zlepšuje cievne zásobovanie mozgu a celého organizmu, posilňuje pamäť a koncentráciu. Priaznivo pôsobí
pri bolestiach hlavy, migréne; prekrvuje studené ruky a nohy.

Lapacho: Stimulácia imunitného systému – najmä pri nádoroch, leukémii, zaplesnení, poruchách pečene, anémii. Posilňuje
srdce a nervový systém.

Ľubovník bodkovaný: Je účinný pri nervových poruchách, nespavosti, pri migrénach, depresiách, žalúdočných vredoch,
plynatosti, pri poruchách pečene a žlčníka.

Pagaštan konský: Zvyšuje pružnosť a pevnosť cievnych stien. Používa sa pri hemoroidoch, vredoch predkolenia, zápaloch žíl
a migrénach, ako aj pri poruchách periférneho prekrvenia.

Ježibaba guľatohlavá: Posilňuje pamäť, sluch, zrak. Používa sa pri obrnách, neuralgiách a zápaloch nervov. Stimuluje srdcovú
činnosť.

Vachta trojlistá: Používa sa pri poruchách pečene, žlčníka a krvotvorby, pri bolestiach hlavy, reumatizme, pri horúčke, neuralgii
trojklaného nervu, pri zápale žalúdka a celkovom vyčerpaní.

Krvavec lekársky: Používa sa ako prostriedok proti horúčkam, pomáha zastaviť krvácanie rôzneho pôvodu, má veľ mi dobré
protizápalové a antibakteriálne účinky. Prospieva pri chorobách pľ úc a hojení rán.

Levanduľa lekárska: Užíva sa pri neurologických a zažívacích ťažkostiach, posilňuje srdce, upokojuje. Analgetikum,
má antibakteriálne a antiseptické vlastnosti.

Lucerna siata: Prospieva pri zažívacích ťažkostiach (nechutenstvo, nadúvanie, prekyslenie), dne a reumatizme.
Brusnica pravá: Má dezinfekčné účinky a obsahuje vitamín C. Používa sa najmä pri urologických a gynekologických zápaloch.
Stimuluje tvorbu inzulínu pri cukrovke.

Dub letný: Pôsobí antibioticky a detoxikačne. Používa sa pri hnačkách, zápaloch ďasien a tráviaceho ústrojenstva
a pri bolestivých hemoroidoch. Vo všeobecnosti má protikrvácavé a protizápalové účinky.

Rasca lúčna: Pôsobí bakteriostaticky a proti črevným parazitom. Používa sa pri kŕčoch hladkého svalstva a pri nadúvaní.
Povzbudzuje činnosť žalúdka a čriev.

Kôpor voňavý: Pôsobí spazmolyticky, močopudne a dezinfekčne v oblasti močových ciest a zažívacieho traktu, likviduje črevné
parazity, podporuje chuť do jedla.

Ďumbier lekársky (zázvor): Stimuluje krvný obeh, zlepšuje periférne prekrvenie, zmierňuje nadúvanie a koliky. Navodzuje potenie,
znižuje hladinu cholesterolu v krvi. Používa sa pri celkovej vyčerpanosti, nedostatku energie, stimuluje pľ úca pri infekciách.

Fialka trojfarebná: Používa sa pri alergii, reumatizme, cievnych a kožných chorobách, najmä pri ekzémoch. Posilňuje činnosť
pľ úc a uľ ahčuje vykašliavanie.

Nevädza siatinová: Pôsobí močopudne a žlčopudne, používa sa pri očných zápaloch, pozitívne ovplyvňuje lymfatický systém
a metabolizmus. Čistí krv.

Cesnak siaty: Máva antikarcinogénne a protiplesňové účinky, pomáha pôsobiť antibioticky. Používa sa pri zníženej imunite,
cukrovke, pri kardiovaskulárnych a onkologických ochoreniach. Znižuje krvný tlak a hladinu cholesterolu.

Korolen ďalej obsahuje éterické oleje (napr. nardový – získaný z himalájskej valeriány, jazmínový a levanduľ ový) a informácie
z rastlín, olejov a nerastov (napr. jantáru, zlata a krištáľ u).

Odporúčané dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie: Pre dospelých 2–7 kvapiek 1–3x denne.

Spôsob podávania: Pred použitím dôkladne pretrepte (asi 21x). Informačné zložky sa zdynamizujú a účinnosť prípravku sa zvýši.
Užívajte pol hodiny pred jedlom alebo po ňom, najlepšie riedené vodou, prípadne nakvapkajte na lyžičku a užívajte priamo. Na

podporu detoxikácie tela je pri regeneračnej kúre vhodné zvýšiť príjem tekutín. Po 3 týždňoch užívania urobte vždy 1 týždeň prestávku.
Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Užívanie a presné dávkovanie konzultujte so svojím lekárom alebo terapeutom.

Pri chronických ochoreniach je dobré užívať minimálne dávky, v akútnych štádiách odporúčame dávky zvýšiť. V prípade prechodného

zhoršenia stavu treba znížiť dávkovanie, kým zhoršenie nepominie, a až potom sa vrátiť k pôvodnému dávkovaniu. Nie je vhodné prestať
užívať prípravok, pretože ide o spätný regeneračný proces (reverznú reakciu), pri ktorom sa môžu objaviť príznaky predchádzajúcich
ochorení. Tento jav je dôkazom pozitívnej odpovede organizmu. Informuje o tom, že prichádza zlepšenie stavu!

Upozornenie: Výrobok nie je určený pre deti. V tehotenstve neužívajte žiadne regeneračné prípravky, iba po dohode s lekárom
alebo terapeutom. Vhodné pre diabetikov. Výživové doplnky nie sú určené ako náhrada pestrej stravy.

Kvôli podrobnejším informáciám odporúčame brožúru Regenerácia v Pentagrame®, kde sú detailne opísané základné energetické
dráhy a vzťahy medzi jednotlivými orgánmi.

Spôsob skladovania: Ukladajte mimo dosahu detí! Skladujte na suchom a tmavom mieste pri teplote 10–25 ºC, chráňte pred mrazom.
Váš poradca:
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