PENTAGRAM® – BYLINNÉ KONCENTRÁTY

Regalen
»	DETOXIKÁCIA ORGANIZMU (TOXÍNY, PLESNE, ODPADOVÉ LÁTKY)
» Z AŽÍVACIE ŤAŽKOSTI, PORUCHY TRÁVENIA
» REGENERÁCIA PEČENE
» PORUCHY FUNKCIE ŽLČNÍKA, TVORBA KAMEŇOV
» KOŽNÉ PROBLÉMY, EKZÉMY, LUPIENKA (PSORIÁZA)
»	ALERGIA, ASTMA
»	EMOCIONÁLNA LABILITA

Regalen je bioinformačný širokospektrálny bylinný regeneračný prípravok, vyrobený podľa moderných
poznatkov fytoterapie, psychotroniky, kryštáloterapie a biorezonancie. Ide o vysokokoncentrovaný
prípravok obsahujúci bylinné výťažky, éterické oleje a bioinformačné zložky vo vzájomne vyváženom,
synergicky pôsobiacom komplexe.
Detoxikuje organizmus od škodlivých látok, podporuje správnu funkciu tráviaceho systému a pomáha pri alergiách.
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 Regalenu
Regalen má vďaka komplexu výťažkov z rastlín a informácií silné detoxikačné, antioxidačné a regeneračné účinky. Dá sa využiť pri
liečbe porúch zažívania súvisiacich buď so zhoršenou činnosťou tráviacich orgánov (napr. nedostatočná tvorba tráviacich štiav), alebo
zlou životosprávou (prejedanie sa, nepravidelná strava, množstvo tuku v potrave). Vďaka vysokému obsahu horčiny výrazne podporuje
trávenie a pomáha telu zbavovať sa odpadových látok. Tento prípravok sa súčasne dá použiť na dôkladnú celkovú detoxikáciu
tela – krvi, tkanív a tráviaceho systému. Vzhľadom na to, že Regalen stimuluje činnosť orgánov, ktoré súvisia so spracovaním
a odstraňovaním toxických látok z tela (pečeň a črevá), je veľmi vhodným prípravkom pri jarných očistných kúrach. Zlepšením činnosti
pečene priaznivo ovplyvňuje aj všetky ostatné fyziologické procesy v tele. Regalen je veľmi vhodný aj pri riešení všetkých alergických
stavov (prejavy na koži a v systémoch tela), ktoré spôsobuje práve nedostatočná funkcia pečene a žlčníka a zhoršená schopnosť
tela zbavovať sa škodlivých látok. Regalen pomáha pri celkovej regenerácii buniek a tkanív, pretože odstraňuje toxické zaťaženie
organizmu.

Energetické pôsobenie Regalenu podľa princípov tradičnej čínskej medicíny (TČM)
Regalen harmonizuje predovšetkým energetické dráhy pečene, žlčníka, troch žiaričov (troch ohnísk) a dráhu hrubého čreva.

Použitie Regalenu
» vykazuje silné detoxikačné a antioxidačné účinky; vďaka vysokému obsahu horčiny ovplyvňuje metabolizmus a zažívanie, odstraňuje
z tela jedy, parazity, plesne a odpadové látky
» upravuje zažívacie procesy, trávenie a správne vstrebávanie živín, vitamínov a minerálov, pomáha pri nechutenstve, pálení záhy,
pocitoch plnosti, nadúvaní, dráždivom hrubom čreve, pri žalúdočnej nevoľnosti a zápachu z úst
» účinne regeneruje pečeň po žltačke, infekčnej mononukleóze, pri poškodení alkoholom, toxínmi alebo liekmi, je vhodný pri pečeňovej
steatóze – stukovatení pečene
» stimuluje činnosť žlčníka a tvorbu žlče, slúži ako prevencia zápalov žlčníka a tvorby žlčových kameňov
» pomáha pri problémoch kože – ekzémy, kožné vyrážky, akné, lupienka (psoriáza)
» pôsobí priaznivo pri alergiách – prachových, peľových a pri astme
» zlepšuje činnosť srdca a krvného obehu, čistí krv
» znižuje hladinu cholesterolu a upravuje jeho metabolizmus
» osvedčuje sa pri únavovom syndróme, psychickom a fyzickom vyčerpaní, pri migrénach, bolesti hlavy v oblasti čela, spánkov
a vlasových korienkov
» zmierňuje príznaky premenštruačného syndrómu a upravuje menštruačný cyklus (najmä pri vynechávaní menštruácie)
» podporuje obnovu a výživu chrupaviek a väziva (šľachy a väzy)
» pomáha pri únave a ochorení očí
» podporuje imunitu a pôsobí preventívne proti nádorovým ochoreniam

Použitie Regalenu z hľadiska psychiky
» podráždenosť a impulzívne konanie, výbušnosť, výbuchy hnevu a zúrivosti, chronická nespokojnosť spojená s pocitmi
nespravodlivosti, plačlivosť a časté stavy neadekvátneho dojatia, precitlivenosť na hluk a potláčanie emócií
Regalen pomáha človeku uvoľniť sa a slobodne vyjadriť svoje naozajstné pocity, búra vnútorné zábrany a zároveň učí
rozpoznávať hranice.
Na dosiahnutie väčšieho účinku odporúčame kombinovať Regalen s krémom Protektin z Pentagramu® krémov
(aplikácia na postihnuté miesta, reflexné zóny, masáž akupunktúrnych dráh).

Zloženie Regalenu
Lastovičník väčší: Osvedčuje sa pri ťažkých chorobách pečene a žlčníka, pri ekzémoch, alergiách, žlčových kameňoch
a astme. Uvoľňuje kŕče, tlmí hnačky a preukázali sa u neho protirakovinové a protiplesňové účinky.
Repík lekársky: Používa sa pri zápaloch pečene, žalúdka, čriev a žlčníka, pri srdcovej slabosti a únave. Pomáha pri poruchách
metabolizmu a trávenia.
Lipkavec pravý: Kladne ovplyvňuje lymfatický systém, činnosť sleziny, pečene a obličiek. Užíva sa ako diuretikum
a spazmolytikum.
Horec žltý: Podporuje tvorbu červených a bielych krviniek, užíva sa pri nadúvaní, zlej činnosti žlčníka a ako neurostimulans
a stomachikum.
Bedrovník lomikameňový: Podporuje trávenie a tvorbu žalúdočných štiav, užíva sa pri bronchitíde, močových kameňoch
a pri zápale sliznice hrtana.
Skorocel kopijovitý: Užíva sa pri chorobách pečene, pri žltačke, žlčových kameňoch, zápche alebo pri chronickom katare
priedušiek. Urýchľuje hojenie. Obsahuje germánium, ktoré pôsobí proti plesniam.
Nátržník vzpriamený: Je vhodný pri zápale žalúdka, tenkého čreva, pri hnačkách a vnútornom krvácaní. Rozpúšťa žlčníkové
a obličkové kamene, podporuje činnosť pečene, pôsobí antibakteriálne a antivírusovo.
Silymarín z pestreca mariánskeho: Silymarín je zmes flavonoidov s vynikajúcim účinkom pri liečbe takmer všetkých chorôb
pečene. Regeneruje a ochraňuje pečeňové bunky proti prenikaniu niektorých pečeňových jedov.
Púpava lekárska: Aplikuje sa pri chorobách pečene, pankreasu, žlčníka a obličiek. Čistí krv a črevá, podporuje trávenie.
Je veľmi účinná pri cukrovke, žltačke a kožných chorobách. Obsahuje betaglukány s protirakovinovým účinkom.
Veronika lekárska: Je účinné diuretikum, čistí krv, znižuje hladinu cholesterolu v krvi, užíva sa pri chorobách pečene,
obličiek a sleziny, blahodárne pôsobí na ekzémy.
Lomikameň zrnitý: Užíva sa pri kameňoch žlčníka a obličiek, pri plesniach, akné, regenerácii buniek, pri narušenom
metabolizme a chorobách pečene, sleziny a kože. Pôsobí diureticky.
Jablčník obyčajný: Je účinný pri vnútorných hnisavých procesoch, pri peptickom vrede, srdcovej arytmii, pri zápche,
ochoreniach dýchacích ciest, žlčníka a pečene.
Palina abrotská (božie drievko): Podporuje vylučovanie žalúdočných štiav, zlepšuje metabolizmus, činnosť pečene
a je účinná pri horúčkach, plesniach a ochoreniach srdca.
Zantoxyl (sečuánske korenie, fagara): Rastlina z čeľade rutovitých so širokým spektrom pôsobenia, najmä na oblasť pečene,
pľúc, sleziny, pankreasu a CNS. Má tonizujúce, antimikrobiálne, antivírusové účinky, pôsobí proti parazitom v črevách.
Regalen ďalej obsahuje éterické oleje (napr. kardamomový, škoricový a gerániový) a informácie z rastlín, olejov a nerastov
(napr. malachitu a bizmutu).

Odporúčané dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie: Pre dospelých 2–7 kvapiek 1–3x denne.
Spôsob podávania: Pred použitím dôkladne pretrepte (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 vhodné zvýšiť pri regeneračnej kúre 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 odporúčame užívať minimálne dávky, v akútnych štádiách odporúčame dávky zvýšiť. V prípade
prechodného zhoršenia stavu treba dávkovanie znížiť, pokým zhoršenie nepominie, a až potom sa vrátiť k pôvodnému dávkovaniu.
Nie je vhodné prestávať v užívaní prípravku, pretože ide o spätný regeneračný proces (reverznú reakciu), pri ktorom sa môžu objaviť
príznaky predchádzajúcich ochorení. Ide o pozitívnu regeneračnú reakciu, ktorá informuje o tom, že prichádza uzdravovanie.

Upozornenie: Výrobok nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy! Užívanie v čase tehotenstva a dojčenia konzultujte so svojím
lekárom. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie! Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada pestrej stravy.
Kvôli podrobnejším informáciám odporúčame brožúru Regenerácia v Pentagrame®, kde sú okrem iného detailne popísané
základné energetické dráhy a vzťahy medzi jednotlivými orgánmi.
Spôsob skladovania: Ukladajte mimo dosahu detí! Skladujte na suchom a tmavom mieste pri teplote 10–25ºC, chráňte pred mrazom.
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