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Vstúpte s nami do sveta bylín
FIRMA ENERGY JE VÝLUČNE ČESKÁ SPOLOČNOSŤ S NADNÁRODNOU 
PÔSOBNOSŤOU. OD SVOJHO VZNIKU V ROKU 1995 SA PROSTREDNÍCTVOM 
SVOJICH KVALITNÝCH VÝROBKOV STALA PRIEKOPNÍKOM ALTERNATÍVNEJ 
MEDICÍNY NIELEN U NÁS, ALE AJ INDE VO SVETE. POČAS KRÁTKEJ DOBY ZÍSKALA 
MNOHÉ OCENENIA A PODPORU UŽÍVATEĽOV AJ ODBORNEJ VEREJNOSTI. 
POSTUPNE ZAUJÍMA PEVNÉ MIESTO NA TRHU EURÓPSKYCH ŠTÁTOV A OSTATNÝCH 
VYSPELÝCH KRAJÍN SVETA, KDE SÚ ROZŠÍRENÉ ALTERNATÍVNE SPÔSOBY LIEČBY.

Naša filozofia je založená na celostnom 
prístupe k človeku a telo aj myseľ 
chápe ako prepojené súčasti jedného 
energetického systému. Optimálna 
spolupráca oboch prvkov je základným 
predpokladom zdravia celého 
organizmu. Dôraz kladieme teda nielen 
na prevenciu jednotlivých zdravotných 
problémov, ale usilujeme sa zamerať 
pozornosť každého klienta do jeho 
vlastného stredu.

Prípravky Energy sú výnimočné 
výživové doplnky, vyrobené 
podľa najmodernejších poznatkov 
alternatívnych vied. Súčasný sortiment 
predstavuje ucelenú ponuku 
vysokoúčinných a zaručene prírodných 
prípravkov z oblasti výživových 
doplnkov a kozmetiky. Sú zostavené 
podľa princípov starej čínskej medicíny, 
avšak s využitím najnovších poznatkov 
fytoterapie, homeopatie, kryštáloterapie 
a biorezonancie.

Základným kameňom ponuky je 
Pentagram® koncentrátov, ktorého 
podstata vychádza z vysokoefektívnej 
metódy „Regenerácia v Pentagrame®“. 
Ide o svetovú novinku v oblasti 
obnovovania zdravia a jeho prevencie. 
Päť prípravkov predstavuje pôsobenie 
piatich základných prírodných prvkov, 
ktoré korešpondujú s ich energiami. 
Ich vzájomná súčinnosť buď prispieva 
k detoxikovaniu a ozdraveniu celého 
organizmu, alebo jednotlivé prípravky 
cielene pôsobia podľa povahy 
konkrétneho zdravotného problému. 
Systém Regenerácie v Pentagrame® 
sa týka nielen vnútorného užívania 
koncentrátov, ale aj vonkajšieho použitia 
prostredníctvom krémov Pentagramu®. 
Týchto päť regeneračných mastí 
obsahuje okrem bylinných zložiek, 
vysokoúčinných látok a bioinformácií aj 
energeticky nabitú minerálnu vodu zo 
žriedla Podhájska. 

Okrem týchto základných prípravkov 
ponúkame ďalšie kvalitné výživové 
doplnky a rad kozmetiky zameranej na 
starostlivosť o pleť.
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RENOL
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný bylinný 
koncentrát
Obsah: 30 ml

Použitie: Výrobok možno 
aplikovať pri urologických 
problémoch, zápaloch 
močových ciest, močových 
kameňoch, pri ťažkostiach 
s močením, prostatizme, 
opuchoch dolných končatín 
a okolia očí. Jeho účinky sa 
dajú využiť aj pri ekzémoch, 
vyrážkach, akné a vysokom 
krvnom tlaku. Vhodný je na 
detoxikáciu tela pri otravách 
ťažkými kovmi, pri predčasnom 
šedivení vlasov a niektorých 
typoch mužskej neplodnosti. 
Je možné využiť ho pri rôznych 
formách degenerácie kĺbov 
sprevádzaných pohybovými 
ťažkosťami, pri dne, 
reumatizme, artrózach, pri 
bolestiach chrbtice, skolióze 
a Bechterevovej chorobe. 
Vzhľadom na to, že upravuje 
činnosť obličiek a lymfatického 
systému, je obzvlášť účinný pri 
zvyšovaní imunity.

GYNEX
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný bylinný 
koncentrát
Obsah: 30 ml

Použitie: Využíva sa pri 
premenštruačných tenziách, 
hormonálnych poruchách 
a poruchách cyklu, pri 
výtokoch, zápaloch vaječníkov, 
osteoporóze, návaloch, uzlinách 
v prsiach a v období prechodu. 
Ďalej pomáha pri mužskej 
neplodnosti, pri zápalových 
stavoch žalúdka a  nadmernej 
kazivosti zubov. U žien má 
priaznivý vplyv pri vypadávaní 
vlasov s príčinou v štítnej žľaze. 
Pri redukčnej diéte pomáha telu 
prostredníctvom centrálneho 
nervového systému znižovať 
chuť do jedla a stabilizovať 
psychiku. Spomaľuje starnutie 
a zlepšuje energetický stav 
v organizme. Je výbornou 
prevenciou proti vzniku 
rakoviny prsníka a maternice. 
Prípravok sa dá využiť ako 
doplnok pri liečbe roztrúsenej 
sklerózy a pri zníženej imunite. 
Ďalej je vhodný pri zápalových 
stavoch prostaty a na zvýšenie 
počtu testosterónových 
receptorov u mužov.

KOROLEN
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný bylinný 
koncentrát
Obsah: 30 ml

Použitie: Je možné užívať 
ho ako prevenciu cievnych 
príhod, mozgovej mŕtvice 
a infarktu myokardu, ďalej pri 
artérioskleróze, poruchách 
periférneho prekrvenia a pri 
zvýšenej hladine cholesterolu 
v krvi, na podporu krvotvorby, 
pri rôznych chorobách krvi ako je 
nedostatok červených a bielych 
krviniek, pri leukémii, nervových 
poruchách a epilepsii. Vhodný 
je aj pri nedostatku energie 
a celkovom zanesení organizmu. 
Má antioxidačné účinky, pôsobí 
proti voľným radikálom a ako 
podpora činnosti hormonálneho 
a imunitného systému, kostnej 
drene, CNS a mozgu, ovplyvňuje 
jeho výživu a eliminuje prejavy 
stareckej senility. Prípravok 
možno využiť aj proti plesniam 
v organizme. Zložky v prípravku 
majú vplyv na detoxikáciu 
a regeneráciu buniek, priaznivo 
ovplyvňujú regeneračné procesy 
pri onkologických ochoreniach, 
podporujú imunitný systém u HIV 
pozitívnych a ľudí infikovaných 
Toxoplasmou gondii.

REGALEN
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný bylinný 
koncentrát
Obsah: 30 ml

Použitie: Možno ho použiť pri 
ekzémoch, alergiách, zažívacích 
ťažkostiach, nechutenstve, pri 
funkčných poruchách žlčníka, 
žlčových kameňoch, pri lupienke 
(psoriáza), astme a chronických 
stavoch týchto ochorení. 
Má výrazný regeneračný 
účinok, ktorý sa dá využiť pri 
regenerácii pečene poškodenej 
infekčnými chorobami ako sú 
žltačky či mononukleóza, a pri 
stavoch celkovej vyčerpanosti. 
Zaisťuje regeneráciu a výživu 
chrupaviek a detoxikuje bunky. 
Vysoké detoxikačné účinky 
prírodných látok sa dajú využiť 
na odstránenie jedov z tela 
a regeneráciu buniek, na zníženie 
hladiny cholesterolu, na podporu 
imunity, ako regenerácia 
onkologických ochorení a na 
celkovú obnovu síl organizmu.

VIRONAL
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný bylinný 
koncentrát
Obsah: 30 ml

Použitie: Užíva sa nielen 
preventívne, ale najmä 
v prípadoch typických 
symptómov, ktoré sa vzťahujú k 
dráhe pľúc – dýchacie ťažkosti, 
kašeľ, zadúšavosť, bolesti 
v krku a ďalšie. Je vhodný aj pri 
malárii, žalúdočných vredoch 
a vredoch dvanástnika, pri 
zápale zažívacieho traktu, hltana 
a čriev, pri ulceróznej kolitíde 
a Crohnovej chorobe. Podporuje 
činnosť sleziny, vyvoláva 
potenie a harmonizuje imunitný 
a lymfatický systém. Podávanie 
Vironalu je vhodné aj pri liečbe 
antibiotikami, keď nastáva 
synergický efekt proti agresívnym 
vírusom, a prípadnej eliminácii 
ich negatívnych účinkov.

STIMARAL
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný bylinný 
koncentrát
Obsah: 30 ml

Použitie: Tento prípravok 
s tonizujúcim a adaptogénnym 
účinkom stimuluje, harmonizuje 
a šetrí telo. Je vhodný na 
tonizovanie organizmu, 
upokojenie, sústredenie, 
na lepšiu činnosť mozgu 
a zmiernenie problémov 
spojených so starobou. 
Pôsobí ako ľahké afrodiziakum 
pri pohlavnej impotencii 
psychického pôvodu. Dá sa využiť 
ako životabudič pri stavoch po 
opici, pri nedostatku energie 
a vtedy, keď potrebujeme byť fit 
dlho do noci.

BIELY DIAMANT, 
SILIX, BALSAMIO
Charakteristika výrobku: 
bioinformačné zubné pasty
Obsah: á 120 g

Použitie: Základom týchto 
zubných pást je voda 
z treťohorného mora 
termálneho žriedla Podhájska. 
Je obohatená o špeciálnu 
zmes bylín a kompozíciu 
vybraných éterických 
olejov s antibakteriálnymi, 
antivírusovými a protiplesňovými 
účinkami. Zubné pasty 
pôsobia proti vzniku zubného 
kazu, osviežujú dych, majú 
protizápalové účinky. Sú vhodné 
pri aftách, oparoch a zápaloch 
ústnej dutiny. Pomáhajú pri 
krvácavosti ďasien, parodontitíde 
a liečbe odhalených zubných 
krčkov. Všetky tieto pasty sú 
vhodné pri homeopatickej liečbe.



RUTICELIT
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný bylinný krém
Obsah: 50 ml

Použitie: Používa sa pri cievnych 
ochoreniach ako sú zápaly žíl, vredy 
predkolenia, pri hemoroidoch, 
výronoch, preležaninách, pri 
nedostatočnom periférnom 
prekrvení, trombózach, ďalej pri 
pomliaždeninách, zlomeninách, 
lámavosti jemných cievnych 
kapilár na tvári a tele. Je vhodný 
ako doplnok pri onkologickom 
ochorení kože a ožarovaní. 
Zmierňuje následky a urýchľuje 
regeneráciu po nadmernom 
opaľovaní. Odporúča sa pri 
zápalových stavoch pokožky 
a nervov, opuchoch, zle sa hojacich 
ránach a vredoch, pri akné, 
niektorých alergiách a migrénach, 
pri psychickom vypätí. Možno ho 
odporúčať pri nedostatočnom 
cievnom obehu, na osvieženie 
ciev na nohách po dlhom státí, pri 
napätí v lýtkach alebo pri ťažkých 
a unavených nohách. Rastlinné 
látky pôsobia na niektoré druhy 
plesní, ktoré majú vplyv na cievne 
steny. Pôsobí na energetické oblasti 
hrubého čreva, pečene, obličiek, 
kostnej drene, látkovej výmeny 
a imunity. Využíva sa aj pri športe.

CYTOVITAL 
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný bylinný krém
Obsah: 50 ml

Použitie: Vhodný na výživu 
buniek pokožky a jej regeneráciu. 
Má silné antivírusové účinky 
(vírusy herpes, cytomegalovírusy), 
ďalej antiseptické, protiplesňové 
a protinádorové účinky. Je 
vhodný najmä na omladnutie 
pokožky a regeneráciu 
a detoxikáciu buniek. Používa sa 
pri silnom poškodení kože (napr. 
jazvami, ranami, odreninami, 
celulitídou, rôznym žiarením, 
ohňom, plesňami, zápalmi 
a oparmi). Ďalej sa odporúča 
pri uzlinách v prsiach, počas 
klimaktéria a pri problémoch 
s hormonálnym systémom. 
Podporne je vhodný pri vitiligu, 
sklerodermii, cukrovke a pri 
regenerácii tkanív u ožarovaných 
onkologických pacientov. Je 
vhodný na podporu činnosti 
vaječníkov pri neplodnosti 
a na podporu správnej činnosti 
štítnej žľazy. Aplikuje sa zvonka 
pri cystách, svrbivosti pokožky 
a ako antioxidačná ochrana proti 
voľným radikálom. Cytovital sa dá 
výborne využiť po vyčistení tváre 
na rýchle oživenie a omladnutie.

DROSERIN
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný bylinný krém
Obsah: 50 ml

Použitie: Je vhodný na 
harmonizáciu energetických 
dráh pri chrípkach, angínach, 
nachladnutí, sínusitídach 
a zachladnutí čelných dutín. Ďalej 
sa používa pri kašli, bolestiach 
v oblasti srdca, pri niektorých 
mikrobiálnych a plesňových 
ochoreniach kože a vredoch 
predkolenia. Aplikuje sa pri 
infektoch miechy, pečene, 
žalúdka, tenkého a hrubého čreva, 
pri zníženej imunite, problémoch 
s pľúcami, prieduškami 
a dýchaním, a pri zápaloch 
stredného ucha. Osvedčil sa aj 
pri bolestiach krčnej a hrudnej 
časti chrbtice, ramien a úponov 
kľúčnych kostí.

ARTRIN
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný bylinný krém
Obsah: 50 ml

Použitie: Komplex látok v Artrine 
sa dá využiť pri bolestiach 
a zápalových stavoch kĺbov, 
svalov a šliach, pri reumatizme, 
bolestiach chrbtice a krčného 
svalstva. Ďalej je vhodný pri 
poruchách lymfatického systému, 
pri únave, chlade, nedostatočnom 
prekrvení končatín a ďalších 
pohybových ťažkostiach. Používa 
sa v prípade dny, pri migrénach, 
bolestiach v krížoch, bolestiach 
zubov a po obrnách. Je vynikajúci 
pri kinetózach (t.j. nevoľnostiach 
pri cestovaní) a nadúvaní, pri 
bolesti žalúdka, hnačkách, 
poruchách sleziny a pankreasu, 
a pri tráviacich ťažkostiach. Je 
vhodný na regeneráciu kostí po 
zlomeninách, pomliaždeninách 
a po zápaloch svalov, šliach 
a nervov. Krém sa dá aplikovať 
aj pri problémoch s obličkami, 
močovým mechúrom, prostatou 
a pri ďalších zápalových stavoch.

PROTEKTIN
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný bylinný krém
Obsah: 50 ml

Použitie: Používa sa pri 
problémoch s pečeňou, 
žlčníkom, žalúdkom, slezinou 
a pankreasom. Tento regeneračný 
krém má silný antiseptický, 
protizápalový, prekrvovací 
a čistiaci efekt. Je veľmi vhodný 
na ekzémovú a problematickú 
pokožku so sklonom k tvorbe 
vyrážok, najmä pri akné, lupienke, 
lišajach, oparoch, alergických 
vyrážkach, zápalových stavoch 
kože a pri zle sa hojacich ranách. 
Upokojuje kožu pri svrbení 
a preventívne bráni rozvoju 
plesní. Je vhodným doplnkom pri 
liečbe vitiliga. Zvyšuje ochranu 
kože voči rôznym druhom 
žiarenia, napríklad pri ožarovaní 
u onkologicky chorých ľudí a pri 
návšteve solária.

ŠAMPÓN 
RUTICELIT
Charakteristika výrobku:  
prírodný šampón obsahujúci 
bylinné extrakty, silice  
a termálnu vodu
Obsah: 200 ml

Použitie: Šampón Ruticelit je 
vhodný skôr pre tmavé vlasy. 
Znižuje tvorbu lupín, spevňuje 
vlasy. Tým, že celkovo zlepšuje 
prekrvenie pokožky, podporuje 
obnovenie vlasov na celej hlave. 
Okrem účinkov spojených 
so starostlivosťou o vlasy 
a pokožku hlavy pôsobí cez 
energetický systém reflexných 
zón a akupunktúrnych bodov aj 
na celkovú zdravotnú kondíciu 
a spracovanie emócií.

ŠAMPÓN 
PROTEKTIN
Charakteristika výrobku:  
prírodný šampón obsahujúci 
bylinné extrakty, silice  
a termálnu vodu
Obsah: 200 ml

Použitie: Šampón je určený na 
ľahko sa mastiace a vypadávajúce 
vlasy, na vlasy poškodené 
farbením alebo odfarbovaním. 
Je vhodný na zlepšenie kvality 
vlasov, ktoré sú zaťažované 
znečisteným životným prostredím 
a priemyselnými exhalátmi. 
Okrem účinkov spojených 
so starostlivosťou o vlasy 
a pokožku hlavy pôsobí cez 
energetický systém reflexných 
zón a akupunktúrnych bodov aj 
na celkovú zdravotnú kondíciu 
a spracovanie emócií.

ŠAMPÓN 
ARTRIN
Charakteristika výrobku:  
prírodný šampón obsahujúci 
bylinné extrakty, silice  
a termálnu vodu
Obsah: 200 ml

Použitie: Šampón Artrin je určený 
pre všetky prirodzené farby 
vlasov, častejšie nájde využitie 
u tmavších odtieňov. Je vhodný 
pre suché vlasy, obmedzuje 
tvorbu šedín, podporuje obnovu 
vlasov, najmä u mužov, ktorým 
sa tvoria „kúty“. Okrem účinkov 
spojených so starostlivosťou 
o vlasy a pokožku hlavy pôsobí 
cez energetický systém reflexných 
zón a akupunktúrnych bodov aj 
na celkovú zdravotnú kondíciu 
a spracovanie emócií.



ŠAMPÓN 
DROSERIN
Charakteristika výrobku: 
prírodný šampón obsahujúci 
bylinné extrakty, silice  
a termálnu vodu
Obsah: 200 ml

Použitie: Prípravok je určený na 
normálne, zdravé a prevažne 
svetlé vlasy. Zlepšuje pružnosť 
vlasov. Výsledkom jeho 
použitia je ich zamatový lesk. 
Obmedzuje vypadávanie 
vlasov na temene hlavy. 
Okrem účinkov spojených 
so starostlivosťou o vlasy 
a pokožku hlavy pôsobí cez 
energetický systém reflexných 
zón a akupunktúrnych bodov aj 
na celkovú zdravotnú kondíciu 
a spracovanie emócií.

ŠAMPÓN 
CYTOVITAL
Charakteristika výrobku: 
prírodný šampón obsahujúci 
bylinné extrakty, silice  
a termálnu vodu
Obsah: 200 ml

Použitie: Šampón je určený pre 
všetky prirodzené farby vlasov. 
Napriek tomu nájde častejšie 
uplatnenie u svetlejších 
odtieňov. Regeneruje 
lámavé a ľahko sa štiepiace 
vlasy. Upokojuje pokožku 
hlavy, odstraňuje svrbenie. 
Okrem účinkov spojených 
so starostlivosťou o vlasy 
a pokožku hlavy pôsobí cez 
energetický systém reflexných 
zón a akupunktúrnych bodov 
a na celkovú zdravotnú kondíciu 
a spracovanie emócií.

NUTRITIVE 
BALSAM
Charakteristika výrobku:
vlasový balzam
Obsah: 200 ml

Použitie: Podporuje prekrvenie 
pokožky, výživu vlasovej 
cibuľky, a tým aj zdravý rast 
vlasov. Zvyšuje ich lesk, pevnosť 
a rovnovážnu vlhkosť. Vlasy sa 
lepšie rozčesávajú a nelámu 
sa. Balzam ich ochraňuje pred 
vplyvmi prostredia, pôsobí proti 
tvorbe lupín.

ŠAMPÓN CYTOSAN
Charakteristika výrobku: 
šampón s obsahom 
humínových látok
Obsah: 200 ml

Použitie: Humáty, ktoré 
vznikajú pozvoľným rozpadom 
organickej hmoty za prístupu 
kyslíka, majú veľmi zložitú 
štruktúru. Ide o bioaktívne látky 
s vysokou chemickou reaktivitou 
a výnimočnými regeneračnými 
účinkami na organizmus a jeho 
energetický systém. Ak ich 
aplikujeme zvonka, z pokožky sa 
pôsobením humínových látok 
vyplavujú škodlivé usadeniny. 
Tak sa obnovuje jej prirodzená 
funkcia. Humínové látky 
zmierňujú prejavy podráždenej 
a svrbiacej pokožky a posilňujú 
jej ochranný kyslý plášť. 
Terapeutický šampón Cytosan sa 
používa pri kožných problémoch 
vo vlasovej pokožke ako sú 
lupiny, ekzémy, lupienka 
(psoriáza) alebo iné dermatitídy. 
Používaním šampónu Cytosan 
sa vlasová pokožka a vlasy 
hĺbkovo čistia a detoxikujú. Je 
veľmi vhodný pri mastnejších 
a jemných vlasoch, ktoré dobre 
očistí a spevní.

MYDLO 
RUTICELIT
Charakteristika výrobku: 
prírodné glycerínové mydlo 
obsahujúce bylinné extrakty,  
silice a termálnu vodu
Obsah: 100 g

Použitie: Mydlo Ruticelit je zo 
všetkých mydiel Pentagramu® 
najuniverzálnejšie. Je vhodné 
používať ho pri akomkoľvek 
sčervenaní a prekrvení kože, 
alebo naopak, pri jej bledosti. 
Bráni ďalšiemu rozvoju vitiliga. 
Harmonizuje funkciu kože ako 
celku. Celkovo sa mydlo môže 
použiť pre všetky typy pleti a pri 
poruchách prekrvenia kože.

MYDLO 
CYTOVITAL
Charakteristika výrobku: 
prírodné glycerínové mydlo 
obsahujúce bylinné extrakty,  
silice a termálnu vodu
Obsah: 100 g

Použitie: Po používaní mydla 
Cytovital je pokožka hladká, 
jemná a vláčna. Mydlo zvyšuje jej 
pružnosť a schopnosť hydratácie. 
Zjemňuje vlasy. Pomáha pri 
vyprázdňovaní mazových 
žliaz; premastenie pokožky je 
rovnomernejšie a nevytvárajú 
sa mazové uzlíky. Mydlo 
preventívne pôsobí na tvorbu 
akné. Obmedzuje svrbenie.

MYDLO 
DROSERIN
Charakteristika výrobku: 
prírodné glycerínové mydlo 
obsahujúce bylinné extrakty,  
silice a termálnu vodu
Obsah: 100 g

Použitie: Mydlo Droserin 
podporuje celkovú odolnosť 
kože proti bežným vyrážkam 
bakteriálneho a vírusového 
pôvodu. Pôsobí aj proti 
plesniam. Zvyšuje pevnosť 
pokožky, pomáha pri dozrievaní 
kožných buniek, ovplyvňuje 
ich rohovatenie. Pokožka je po 
opakovanom používaní hladká 
a pevnejšia.

MYDLO 
ARTRIN
Charakteristika výrobku: 
prírodné glycerínové mydlo 
obsahujúce bylinné extrakty,  
silice a termálnu vodu
Obsah: 100 g

Použitie: Prípravok zvyšuje 
odolnosť kože proti bakteriálnym 
infekciám. Je vhodný na 
ošetrovanie vlhkých ekzémov. 
Zvyšuje produkciu potných 
žliaz, preto priaznivo pôsobí 
na suchú pokožku. Urýchľuje 
prestupovanie metabolitov (solí) 
cez kožu, používa sa pri dne 
a zvýšenej kyslosti kože v prípade 
metabolických porúch. Mydlo sa 
dá odporučiť pri zapáchajúcom 
pote.



MYDLO 
PROTEKTIN
Charakteristika výrobku: 
prírodné glycerínové mydlo 
obsahujúce bylinné extrakty,  
silice a termálnu vodu
Obsah: 100 g

Použitie: Mydlo zvyšuje 
odolnosť kože proti plesňovým 
ochoreniam. Je vhodné na 
ošetrovanie nôh. Pôsobí na 
vyrážky podliate krvou alebo 
lézie na koži sprevádzané 
drobným krvácaním. Dá sa 
využiť pri zápaloch malých žiliek 
a povrchových žíl. Má priaznivý 
vplyv pri suchých ekzémoch 
a koži podráždenej chemickými 
látkami. Mydlo je celkovo 
vhodné na vlhkú alebo mastnú 
pokožku.

MYDLO 
CYTOSAN
Charakteristika výrobku: 
prírodné glycerínové mydlo 
s obsahom humátu draselného
Obsah: 100 g

Použitie: Humáty sú 
mimoriadne bioaktívne 
látky s vysokou chemickou 
reaktivitou a výnimočnými 
regeneračnými účinkami na celý 
organizmus a jeho energetický 
systém. Mydlo Cytosan 
pomáha pri účinnej detoxikácii, 
regenerácii a omladnutí. 
Pôsobí hĺbkovo a pomáha pri 
postihnutí podkožného tkaniva. 
Je vhodné na pokožku, ktorá je 
oslabená a zaťažená vnútorným 
ochorením. Univerzálne 
pôsobí proti všetkým kožným 
infekčným vplyvom.

MYDLO 
DRAGS IMUN
Charakteristika výrobku: 
prírodné glycerínové mydlo 
obsahujúce amazonskú živicu
Obsah: 100 g

Použitie: Živica z rastliny 
Croton lechleri (Sangre de 
drago, „dračia krv“) obsahuje 
veľké množstvo antioxidantov, 
alkaloid taspín, tanín a ďalšie 
látky, ktoré zodpovedajú za 
jej výnimočné protizápalové 
a hojivé účinky. Mydlo Drags 
Imun urýchľuje regeneráciu, 
hojenie a obnovu kože. 
Dezinfekčne pôsobí na 
niektoré typy plesňových 
ochorení pokožky a lézie 
vírusového pôvodu. Osvedčuje 
sa u bradavíc, zmierňuje 
zápaly kože. Uplatňuje sa aj 
pri popáleninách 1. stupňa, 
upokojuje alergické kožné 
reakcie a následky po uštipnutí 
hmyzom.

DRAGS IMUN
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný bylinný 
prípravok z amazonskej živice
Obsah: 30 ml

Použitie: Tento výrobok 
obsahuje čistú živicu z 
rastliny Croton lechleri 
Muell. Agr., nazývanú 
Sangre de drago – dračia 
krv. Má silné antibakteriálne, 
antimikrobiálne, antivírusové, 
protiplesňové, antioxidačné 
a hemostatické vlastnosti, 
ktoré urýchľujú hojenie rán, 
tkanív a kože, áft, vredov 
a zápalových stavov. Podporuje 
regeneráciu a obranyschopnosť 
organizmu a zvyšuje jeho 
imunitu. Veľmi priaznivo pôsobí 
pri respiračných, chrípkových 
a horúčkových ochoreniach, 
a pri ďalších infekčných 
chorobách. V prípade Drags 
Imunu je možné vonkajšie aj 
vnútorné užívanie. 

FYTOMINERAL
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný roztok  
koloidných minerálov
Obsah: 100 ml

Použitie: Prípravok obsahuje 
silne koncentrovaný koloidný 
roztok viac než 60 prvkov 
periodickej sústavy v prírodnej 
forme. Schopnosť využiť minerály 
v koloidnej forme je 98%-ná. 
Minerálne látky pomáhajú telu 
udržať optimálnu bioenergetickú 
rovnováhu, zvyšujú schopnosť 
využiť vitamíny, pomáhajú 
regulovať činnosť endokrinného 
systému, zúčastňujú sa na 
syntéze enzýmov a DNA. 
Množstvo prvkov Fytomineralu 
pôsobí ako antioxidačná zložka 
proti voľným radikálom. Koloidné 
minerály pôsobia v organizme 
detoxikačne.

CYTOSAN
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný prípravok 
s humátom
Obsah: 90 kapsúl

Použitie: Koncentrát humátu 
draslíka, obohatený o silymarín 
a kyselinu jantárovú, patrí 
medzi silné imunostimulanty. 
Humínové látky ochraňujú 
bunky, zlepšujú ich okysličenie, 
likvidujú rôzne druhy plesní 
a vírusov, predovšetkým vírusov 
herpes. Sú vhodné ako prevencia 
infarktu myokardu a mozgovej 
mŕtvice a pôsobia ako ochrana 
čriev a pečene. Pozitívny vplyv 
Cytosanu sa dá očakávať aj 
pri ochoreniach pohybového 
ústrojenstva, pri artrózach či 
degenerácii kostí a kĺbov. Vďaka 
svojim hlbokým detoxikačným 
schopnostiam má preventívny 
vplyv pri rozvoji niektorých typov 
rakoviny.

CYTOSAN  
INOVUM
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný regeneračný 
prípravok obsahujúci zmes 
humínových látok, kyselinu 
jantárovú, silymarín a zelený íl
Obsah: 90 kapsúl

Použitie: Humínové látky 
sú špecifickou skupinou 
vysokomolekulárnych 
a nízkomolekulárnych látok, 
ktorých štruktúry vykazujú 
vysokú povrchovú aktivitu 
sorpčnú, chelátotvornú 
a iontovo-výmennú. Majú 
superantioxidačné účinky, 
významne ochraňujú bunky, 
pomáhajú detoxikovať 
organizmus a blahodarne 
pôsobia na žalúdok a povrch 
čriev. Svojou molekulárnou 
štruktúrou vytvárajú ochranný 
film, ktorý pomáha zvyšovať 
obranyschopnosť organizmu.

PERALGIN
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný prípravok 
s obsahom extraktov z liečivých 
bylín a húb
Obsah: 120 kapsúl

Použitie: Peralgin je prípravok, 
ktorý pomáha pri všetkých 
alergických reakciách. Pôsobí 
na sennú nádchu, svrbenie 
slizníc, alergické vyrážky 
(žihľavka, atopický ekzém) a na 
potravinovú alergiu a astmu. 
Pomáha pri všetkých ochoreniach 
respiračného systému. 
Veľmi dobre sa osvedčí aj pri 
migrénových bolestiach hlavy 
a všetkých ťažkostiach spojených 
s prechodom. Zlepšuje prúdenie 
krvi a vďaka podpore nervového, 
imunitného a endokrinného 
systému dodáva telu potrebnú 
energiu.



CELITIN
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný prípravok 
s obsahom lecitínu a ginka 
Obsah: 90 kapsúl

Použitie: Pôsobí predovšetkým 
na oblasti mozgu, ktoré sa 
zúčastňujú na procesoch 
dlhodobého plánovania, 
sústredenia a pozornosti. 
Zlepšuje pamäť, pôsobí proti 
stresu a predchádza únave 
a vyčerpaniu. Podporuje 
metabolizmus tukov, reguluje 
cholesterol v krvi a vyživuje 
púzdra nervových vlákien. 
Udržiava zdravé vlasy, bráni 
ich vypadávaniu a zamedzuje 
tvorbe lupín. Priaznivo 
ovplyvňuje látkovú výmenu 
vlasov a nechtov.

FLAVOCEL
Charakteristika výrobku: 
bioinformačné tablety 
s obsahom flavonoidov 
a vitamínu C
Obsah: 150 tabliet

Použitie: Prípravok vyrobený 
z koncentrovaného extraktu 
ibišteka, obohateného 
o vitamín C a špeciálnu 
zmes éterických olejov. Má 
významný vplyv na ochranu 
buniek. Umožňuje činnosť 
mnohých enzýmov, ktoré 
sú súčasťou antioxidačného 
procesu. Zmes éterických 
olejov je charakteristická 
antibakteriálnymi 
a antivírusovými účinkami. 
Je významným doplnkom 
pri rôznych chrípkových 
ochoreniach a na rýchle 
dodanie energie. Je vhodný aj 
pre diabetikov.

VITAMARIN
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný prípravok z 
rybieho oleja
Obsah: 180 kapsúl

Použitie: Ide o prípravok 
s obsahom unikátneho rybieho 
oleja, ktorý je najdôležitejším 
prírodným zdrojom radu 
n-3 nenasýtených mastných 
kyselín, jódu a vitamínov 
A a D. Výrazne prispieva 
k posilneniu imunitného 
systému a odporúča sa pre 
pacientov s kardiovaskulárnymi 
problémami, alergiami, 
vysokým cholesterolom či 
rakovinou. Priaznivo ovplyvňuje 
správnu činnosť mozgu 
a zlepšuje psychickú kondíciu. 
Okrem iného podporuje rast 
kostí, vlasov, kože a ďasien, 
a priaznivo pôsobí na zrak.

SKELETIN
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný prípravok 
s obsahom kolagénu a sépiovej 
kosti
Obsah: 180 kapsúl

Použitie: Skeletin pomáha 
chrániť a regenerovať kĺbové 
chrupavky, pôsobí proti zápalu, 
bolesti a praskaniu v kĺboch. 
Vďaka svojmu ojedinelému 
zloženiu podporuje aj rast 
kostnej hmoty v mladosti 
a spomaľuje jej ubúdanie 
v starobe a po menopauze. 
Pôsobí na všetky spojivové 
tkanivá, nielen na chrupavku 
a kosť, ale zlepšuje aj pružnosť 
svalov, šliach a kože. Podporuje 
pevnosť nechtov a má vplyv na 
omladnutie pokožky.

REVITAE
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný prípravok 
obsahujúci kombináciu rastlín 
a plodov
Obsah: 90 kapsúl

Použitie: Kombinácia unikátneho 
zloženia pomáha odstraňovať 
najčastejšie negatívne prejavy 
starnutia. Vysoký obsah 
flavonoidov spolu s extraktom 
z ginka odstraňuje voľné radikály, 
pozitívne pôsobí na cievny 
systém a sliznice. Koreň kudzu 
ovplyvňuje tvorbu melatonínu 
a serotonínu, zlepšuje náladu 
a skvalitňuje zaspávanie 
a spánok. Komplex účinných 
látok vrátane zinku v oleji 
z tekvicových semien pôsobí 
na regeneráciu všetkých tkanív 
v organizme prostredníctvom 
optimalizácie metabolických 
pochodov. Dodáva životnú silu 
a optimizmus. Pozitívne pôsobí 
na žalúdok a jeho sekrečnú 
aktivitu, posilňuje zrak.

IMUNOSAN
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný prípravok 
s unikátnou kombináciou 
účinných prírodných látok
Obsah: 90 kapsúl

Použitie: Prípravok obsahuje 
unikátnu kombináciu 
najúčinnejších prírodných látok 
na podporu celkovej (špecifickej 
a nešpecifickej) obranyschopnosti 
organizmu. Predchádza 
infekčným ochoreniam, 
podporuje ich liečbu, urýchľuje 
rekonvalescenciu po chorobe 
a predchádza opakovanej nákaze. 
Pôsobí pri mnohých civilizačných 
ochoreniach a je perspektívnym 
prípravkom v boji proti rakovine. 
Zlepšuje psychickú a fyzickú 
kondíciu, odolnosť tela pri 
stresovej záťaži a efektívne 
pôsobí pri odstraňovaní únavy. 
Dodáva potrebnú životnú 
energiu a spomaľuje starnutie 
organizmu.

GREPOFIT
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný prípravok 
s unikátnou kombináciou 
protizápalových extraktov
Obsah: 180 kapsúl

Použitie: Kombinácia účinných 
prírodných látok pomáha pri 
akútnych infektoch vírusového 
či bakteriálneho pôvodu, 
aktivuje imunitu a skracuje 
priebeh ochorenia. Poradí si 
s bežnými gynekologickými 
a urologickými zápalmi, so 
zápalmi žalúdka a čriev. Potláča 
plesne v organizme a na pokožke. 
Pomáha riešiť niektoré cievne 
ťažkosti, kŕčové žily, zápaly 
žíl, trombózu a hemoroidy. 
Podporuje liečenie alergie, astmy 
a ekzémov. Jedinečné zloženie 
prípravku s antibiotickým 
efektom nezanecháva na rozdiel 
od syntetických antibiotík žiadne 
vedľajšie účinky.

GREPOFIT DROPS
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný prípravok 
obsahujúci extrakt z grapefruitu, 
echinacey, ibišteka sudánskeho 
a šalvie lekárskej
Obsah: 30 ml

Použitie: Grepofit drops pôsobí 
proti širokému spektru vírusov, 
baktérií a plesní. Pomáha 
pri liečbe chorôb dýchacej 
sústavy ako je nádcha, katar 
horných dýchacích ciest, 
chrípka, viróza, angína, zápaly 
nosohltana, kašeľ, chrapot, 
zápaly dutín, mandlí a stredoušia. 
Výhodou je rýchla schopnosť 
vstrebávania s okamžitým 
nástupom účinku. Prípravok 
pôsobí už od prvého kontaktu 
v ústnej dutine a krku. Oproti 
syntetickej liečbe antibiotikami 
nenarúša bakteriálnu flóru, 
prospešnú prezdravie. Posilňuje 
celkovú odolnosť a detoxikuje 
organizmus.



PROBIOSAN
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný prípravok 
s chlorelou a probiotickou 
kultúrou
Obsah: 90 kapsúl

Použitie: Výnimočná 
kombinácia sladkovodnej 
riasy, inulínu a probiotického 
komplexu. Blahodarne 
pôsobí najmä na zažívanie 
a regeneráciu črevnej mikroflóry 
po liečbe antibiotikami 
alebo užívaní hormonálnej 
antikoncepcie. Prípravok má 
silné detoxikačné účinky, 
odporúča sa pri prejavoch 
alergie a pri únave. Je vhodné 
užívať ho ako výživový doplnok 
pri diétach, v období rastu, 
pri zvýšenej fyzickej záťaži, 
vegetariánskej strave a pri 
hnačke alebo nepravidelnej 
stolici.

PROBIOSAN INOVUM
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný prípravok so 
zmesou probiotických kultúr, 
betaglukánmi, kolostrom 
a inulínom
Obsah: 3 x 4 g

Použitie: Probiosan Inovum 
zlepšuje trávenie a činnosť čriev, 
má priaznivý vplyv na črevnú 
mikroflóru. Používa sa pri 
hnačkách, zápche aj črevných 
zápaloch. Je vhodné podávať ho 
súbežne s antibiotickou liečbou 
a aj po jej skončení. Prípravok 
svojimi účinkami posilňuje 
imunitný systém. Pomáha 
pri dychových aj kožných 
alergických ochoreniach, 
priaznivo pôsobí pri zápaloch 
močového mechúra a 
gynekologických infekciách. 
Má vplyv na zníženie hladiny 
cholesterolu.

CHLORELLA
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný prípravok 
obsahujúci sladkovodnú riasu 
Obsah: 200 tabliet

Použitie: Chlorella pyrenoidosa 
je jednobunková zelená riasa 
a zároveň plnohodnotná 
potravina vhodná na 
dlhodobé konzumovanie. 
Je bohatá predovšetkým na 
chlorofyl a rastový faktor CGF 
(Chlorella Growth Factor), 
ďalej na vitamíny, minerály, 
aminokyseliny a nukleové 
kyseliny. Užívanie Chlorelly 
stimuluje imunitný systém, 
pomáha regenerovať tkanivá. 
Zbavuje telo toxických látok, 
pomáha pri hojení a celkovom 
ozdravení organizmu. Chlorella 
pomáha pri eliminovaní 
a prevencii rakoviny, účinne 
čistí črevá, uplatňuje sa pri 
zmierňovaní alergie, kožných, 
srdcových, reumatických 
a zažívacích ťažkostí a pôsobí 
proti vírusovým infekciám. Je 
vhodným výživovým doplnkom 
pre vegetariánov a pri zmene 
zlých stravovacích návykov.

BARLEY JUICE
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný prípravok 
obsahujúci sušenú šťavu 
z mladého jačmeňa siateho
Obsah: 100 g

Použitie: Mladý jačmeň je 
výnimočný predovšetkým 
vysokým obsahom viac než 
20 živých enzýmov, látok 
nevyhnutných pre život. 
Preto je vhodný pri zažívacích 
ťažkostiach, poruchách trávenia, 
pri pálení záhy, nechutenstve, 
bolestiach brucha a pri pocitoch 
plnosti po jedle, nadúvaní. 
Obsahuje aminokyseliny 
a rastlinné bielkoviny, ktoré sa 
dajú ľahko využiť pre zdravý 
rast organizmu a je ideálny 
pri prevencii patologických 
stavov. Barley juice pôsobí 
pozitívne predovšetkým na 
tráviaci systém, krv a kožu. 
Upravuje vnútorné prostredie 
a je výdatným zdrojom energie. 
Patrí k najvýznamnejším 
zásadotvorným potravinám 
proti prekysleniu organizmu. 
Užíva sa pri infekciách 
zažívacieho traktu, urologických 
a gynekologických zápaloch. 
Je vhodný pre diabetikov.

BETAFIT
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný prípravok 
obsahujúci červenú repu (cviklu) 
a žihľavu dvojdomú 
Obsah: 200 tabliet

Použitie: Obidve hlavné účinné 
zložky Betavitu – červená repa 
(cvikla) a žihľava dvojdomá 
– prirodzenou cestou posilňujú 
a čistia organizmus. Vďaka 
vysokému obsahu minerálov 
a vitamínov je vhodné užívať 
Betavit pri zvýšenej záťaži, ale 
aj ako každodenný výživový 
doplnok. Preukázateľne 
zvyšuje imunitu, má výrazné 
antioxidačné pôsobenie. Je 
vhodný pri mnohých civilizačných 
ochoreniach, poruchách imunity 
a krvotvorby, aj ako ich prevencia. 
Podporuje vylučovanie 
škodlivých látok, a preto je 
účinným prostriedkom nielen 
pri ochorení obličiek, močových 
ciest, pečene a žlčníka, ale aj pri 
(preventívnych) očistných kúrach, 
poruchách prekrvenia končatín, 
reumatických ťažkostiach alebo 
redukcii nadváhy. Viditeľne 
prospieva zdraviu kože.

SPIRULINA BARLEY
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný prípravok 
s obsahom sladkovodnej riasy 
Spirulina a extraktu z mladého 
jačmeňa
Obsah: 200 tabliet

Použitie: Spirulina Barley je 
bioinformačný prípravok, ktorý 
výhodne kombinuje enzýmy 
mladého jačmeňa s nutričnými 
látkami, vitamínmi a minerálmi 
sladkovodnej riasy Spiruliny. 
Účinne podporuje metabolické 
pochody v tele, kardiovaskulárny 
systém a obranyschopnosť 
organizmu. Pomáha regulovať 
hladinu cukrov v krvi, znižuje 
cholesterol, pôsobí proti 
vysokému krvnému tlaku. 
Spirulina Barley chráni telo pred 
účinkami škodlivého žiarenia, 
má priaznivý vplyv na tvorbu 
krvi a je vhodným doplnkom 
pri liečbe alergií, zápalov 
a infekčných ochorení. Možno ju 
odporučiť aj ako predoperačnú 
prípravu, v rekonvalescencii 
a pre onkologicky chorých ľudí 
po klasickej liečbe.

GREPOFIT SPRAY
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný prípravok 
s obsahom extraktu 
z grapefruitových jadierok,  
cesnaku siateho a propolisu
Obsah: 14 ml

Použitie: Zloženie účinných 
prírodných látok pomáha pri 
akútnych infektoch v ústnej 
dutine, ktoré majú vírusový 
alebo bakteriálny pôvod. 
Skracuje priebeh týchto 
ochorení. Antimikrobiálne 
a protizápalové pôsobenie 
Grepofitu spray sa využíva pri 
zápaloch nosohltana, angíne 
či infekčnej mononukleóze. 
Svoje uplatnenie nachádza 
aj pri krvácajúcich ďasnách 
a výskyte áft. Má vysokú účinnosť 
a výborne sa znáša. Látky v spreji 
nedráždia ani nepália sliznice 
postihnuté zápalom. Urýchľuje 
hojenie. Príjemná je aj jeho jemná 
mentolová chuť.

AUDIRON
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný prípravok na 
vonkajšie použitie
Obsah: 30 ml

Použitie: Prípravok obsahuje 
vitamín E, komplex siedmich 
rastlín, bioinformácie 
a éterické oleje, všeobecne 
známe protizápalovými, 
antibakteriálnymi 
a protivírusovými účinkami. Dá 
sa použiť pri zápaloch stredného 
ucha, oparoch, ale aj pri 
bolestiach zubov a u niektorých 
typov bradavíc. Osvedčuje sa aj 
pri plesňových ochoreniach kože 
(najmä na nohách), pri zápaloch 
kože, hučaní v ušiach, poruchách 
sluchu. Audiron sa ďalej využíva 
pri natiahnutí úponov kľúčnych 
kostí a úponov svalov ramien, pri 
bolestiach v nadlaktí alebo pri 
bolestiach zubov.



SPIRON
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný sprej  
s éterickými olejmi
Obsah: 50 ml

Použitie: Prípravok obsahuje 
harmonickú kombináciu 
najčistejších éterických olejov 
a bioinformácií. Vdychovaním 
sa aromatické látky veľmi rýchlo 
dostávajú do krvného obehu, 
a preto dokážu až pozoruhodne 
rýchlo upravit rôzne telesné 
funkcie. Ovplyvňuje najmä 
dráhu pľúc, srdca, hrubého 
čreva, žalúdka, opasku, a ďalšie 
energetické dráhy. Odporúča sa 
aplikovať pri bolestiach hlavy, 
depresiách, neurasténii, pri 
nervovom vyčerpaní, infekčnom 
ochorení pľúc a pri chrípkach. 
Na cestách môžete Spiron 
využiť aj na dezinfekciu rôznych 
predmetov.

GREEN TEA GABA
Charakteristika výrobku: 
zelený čaj – s obsahom kyseliny 
gama-aminomaslovej (GABA)
Obsah: 105 g

Použitie: Kyselina gama-
aminomaslová dokáže znižovať 
krvný tlak, zabrániť kŕčom 
alebo arytmii a reguluje tvorbu 
hormónov. Dá sa využiť na 
zlepšenie krvného obehu 
v mozgu, zvýšenie okysličenia, 
na úpravu metabolizmu 
mozgových buniek. Môže 
pomôcť pri liečbe následkov 
mozgovej mŕtvice alebo 
poranení hlavy, pri bolestiach 
hlavy, hučaní v ušiach či stavoch 
zmätenosti. Odstraňuje stres 
a stavy úzkosti, podporuje 
pravidelný spánkový režim. 
Zlepšuje koncentráciu. Celkovo 
posilňuje imunitu a spomaľuje 
proces starnutia. Pomáha pri 
znižovaní nadváhy, odbúrava 
alkohol v krvi. Uvoľňuje telesné 
napätie.

LAPACHO
Charakteristika výrobku: 
bylinný čaj – vnútorná kôra z 
lapacha
Obsah: 105 g

Použitie: Lapacho používali 
Indiáni ako prostriedok, 
ktorý blahodarne pôsobí 
pri vonkajších a vnútorných 
zápaloch. Vďaka svojmu 
antibiotickému efektu je účinný 
proti baktériám a plesniam. 
Mnohí odborníci hovoria 
o podporných účinkoch pri 
onkologických ochoreniach, 
vrátane leukémie. Pozitívne 
pôsobí po chemoterapii 
a dlhodobom užívaní 
psychofarmák.
 

LYCIUM CHINENSE 
Charakteristika výrobku: 
bylinný čaj – plody kustovnice 
čínskej
Obsah: 105 g

Použitie: Kustovnica je 
bohatým zdrojom aminokyselín, 
vitamínov a minerálov, a najmä 
betakarotenoidov. Blahodarne 
pôsobí na oblasť pečene 
a obličiek, zvlhčuje pľúca, čím 
pozitívne pôsobí pri astme 
a niektorých druhoch alergie. 
Podporuje zrak, upokojuje 
podráždené oči a zlepšuje 
ostrosť videnia. Vyživuje krv 
a má vplyv na znižovanie 
krvného tlaku. Nastoľuje 
hormonálnu rovnováhu, 
posilňuje imunitu a spomaľuje 
starnutie.

SMILAX OFFICINALIS
Charakteristika výrobku: 
bylinný čaj – koreň smilaxu 
lekárskeho
Obsah: 105 g

Použitie: Smilax lekársky 
podporuje imunitný systém, 
má protizápalové, tonizujúce, 
anabolické a antioxidačné účinky. 
Harmonizuje meridián obličiek 
a močového mechúra. Podporuje 
vylučovanie odpadových solí 
z tela, blahodarne pôsobí pri 
psoriázach, reumatických 
problémoch, artritídach 
a zápaloch močovo-pohlavného 
systému.

TRIBULUS TERRESTRIS
Charakteristika výrobku: 
bylinný čaj – vňať kotvičníka 
zemného
Obsah: 105 g

Použitie: Vďaka obsahu 
prírodných steroidných látok 
(fytosterolov) stimuluje kotvičník 
zemný tvorbu testosterónu a 
estrogénu v tele. Jeho účinok 
sa využíva pri neplodnosti 
a liečbe pohlavných chorôb. 
Pomáha aj pri zväčšenej prostate 
a klimakterických ťažkostiach. 
Používa sa pri chorobách 
obličiek a močového mechúra, 
zlepšuje trávenie a znižuje 
hladinu cholesterolu v krvi. 
Výrazne prispieva k prevencii 
kardiovaskulárnych chorôb. 
Ovplyvňuje metabolizmus živín, 
zabraňuje zadržiavaniu vody 
v tele. Zlepšuje regeneračné 
schopnosti organizmu po 
chorobe alebo pri vyčerpaní.

UNCARIA TOMENTOSA 
(VILCACORA) 
Charakteristika výrobku: 
bylinný čaj – kôra z rastliny 
Vilcacora (mačací pazúr)
Obsah: 55 g

Použitie: Vilcacora obsahuje 
veľké množstvo alkaloidov, 
sterolov, aminoglykozidov, 
terpénov, tanínov, flavonoidov, 
a ďalších významných 
látok. Významne pomáha 
pri zabezpečení správnej 
funkcie imunitného systému 
a blahodarne pôsobí pri 
onkologických ochoreniach. 
Vilcacora sa dá užívať pri 
infekciách spôsobených vírusmi, 
baktériami a plesňami, a pri 
kardiovaskulárnych chorobách.

CHANCA PIEDRA
Charakteristika výrobku: 
bylinný čaj – vňať rastliny  
Chanca piedra
Obsah: 105 g

Použitie: Chanca piedra 
obsahuje vysoké množstvo 
alkaloidov, ktoré uvoľňujú hladkú 
svalovinu, špecifickú pre močový 
a žlčový trakt. Tak pomáha 
pri prirodzenom vypudení 
kamienkov a regenerácii. Má 
diuretické účinky. Pomáha pri 
poruchách tráviaceho traktu, 
hnačke, zápche alebo nadúvaní. 
Posilňuje funkcie pečene. Znižuje 
krvný tlak a hladinu cukru v krvi.



BALNEOL
Charakteristika výrobku: 
bioinformačný humátový kúpeľ
Obsah: 110 ml

Použitie: Tento aromatický 
kúpeľ s vysokým obsahom 
humínových látok a vybranou 
zmesou éterických olejov 
obsahuje účinné substancie, 
ktoré ovplyvňujú povrch kože 
a cez pľúca sa dostávajú do krvi. 
Harmonizujú jednotlivé orgány 
a podporujú regeneráciu tela. 
Tieto účinky sú umocnené 
éterickými olejmi, ktoré 
pomáhajú lepšie prekrviť 
pokožku a kĺby. Poškodené 
tkanivá sa tak rýchlejšie 
regenerujú. Kúpeľ pôsobí na 
telo detoxikačne, rozprúdi krvný 
obeh, zmobilizuje imunitný 
systém a pomáha pri okysličení 
buniek (pôsobí ako antioxidant). 
Éterické oleje bezprostredne 
ovplyvňujú látkovú výmenu 
a centrálnu nervovú sústavu.

BIOTERMAL
Charakteristika výrobku: 
bioinformačná kúpeľová soľ
Obsah: 350 g

Použitie: Kúpeľ pripravený 
zo soli žriedla Podhájska 
priaznivo pôsobí na problémy 
horných dýchacích ciest, astmu 
a zápaly priedušiek. Pôsobí 
na doliečovanie zlomenín, 
zmierňuje bolestivé stavy. 
Pravidelné kúpele sa osvedčia 
ľuďom trpiacim na reumatizmus, 
cievne problémy a na problémy 
s kĺbmi aj chrbticou. Stabilizujú 
stav pacientov s osteoporózou, 
artrózou a artritídou. Biotermal je 
veľmi účinný pri liečbe ekzémov, 
vyrážok a kožných ochorení. 
Harmonizuje celý energetický 
systém organizmu.

CARALOTION
Charakteristika výrobku: telové 
mlieko
Obsah: 200 ml

Použitie: Caralotion je 
bioinformačný hydratačný 
prípravok s výrazným 
regeneračným pôsobením na 
pokožku celého tela. Má silný 
antioxidačný efekt, ľahko sa 
dávkuje a roztiera. Antioxidačné 
účinky substancií v telovom 
mlieku Caralotion sa vzájomne 
dopĺňajú a pôsobia proti 
predčasnému starnutiu pleti. 
Mlieko obsahuje prirodzenú 
paletu minerálov a solí 
z treťohornej morskej vody 
žriedla Podhájska, ktoré pokožku 
prehrievajú, vyživujú a chránia.

ARTRIN BALM
Charakteristika: prírodný 
minerálny prípravok po holení
Obsah: 50 ml

Použitie: Artrin balm je 
prípravok po holení, epilácii 
a depilácii, určený pre mužov 
a ženy. Obsahuje bylinný extrakt 
Artrin, termálnu vodu zo žriedla 
Podhájska, esenciálne oleje 
a extrakty z čajovníka a aloe vera. 
Pôsobí hojivo a protizápalovo, 
upokojuje pokožku. Zvláčňuje 
a hydratuje kožu. Po jeho použití 
zostáva dlhší čas chladivý dojem. 
Vďaka príjemnej konzistencii sa 
dobre roztiera, má osviežujúcu 
prírodnú vôňu.

CYTOVITAL 
RENOVE
Charakteristika výrobku: 
pleťové sérum
Obsah: 50 ml

CYTOVITAL 
CLEANSING MILK
Charakteristika výrobku: 
pleťové mlieko
Obsah: 200 ml

CYTOVITAL 
LOTION
Charakteristika výrobku: 
pleťová voda
Obsah: 200 ml

DERMATON OIL
Charakteristika výrobku: telový 
regeneračný olej
Obsah: 100 ml

Použitie: Dermaton oil je vhodný 
na každodennú regeneráciu 
suchej a normálnej pokožky. 
Obsahuje olej z ryžových 
klíčkov, rakytníkový a jojobový 
olej, lecitín a éterické oleje, 
z ktorých najvýznamnejší 
je levanduľový olej a silica 
tymiánu. Pôsobí na upokojenie 
pokožky a jej obnovenie po 
vystavení nepriaznivým vplyvom 
vonkajšieho prostredia alebo 
slnečnému žiareniu. Zrýchľuje 
obnovenie pokožky v hlbších 
vrstvách kože a zároveň ju chráni 
proti nadmernému vysychaniu 
počas jej regenerácie. 

Použitie: Základ všetkých prípravkov z radu Cytovital Beauty tvorí bylinný extrakt, aktívne látky rastlinného 
pôvodu a termálna voda zo žriedla Podhájska. Bioinformačné hydratačné pleťové sérum so silným regeneračným 
účinkom je špeciálne zamerané na potláčanie vzniku a rozvoja vrások. V sére je použitá štruktúra tekutých 
kryštálov. Spolu s unikátnym zložením chráni kožu pred poškodením slnečným žiarením či nepriaznivými 
poveternostnými podmienkami. Spomaľuje starnutie kožných buniek a má výrazný hydratačný a zmatňujúci 
účinok.

Pleťové mlieko je mierne slané, podobne ako naša pokožka. Preto je čistenie pleti veľmi šetrné a podporuje 
prekrvenie kože. Rovnako mierne slaná je aj pleťová voda s čistiacim, hydratačným a regeneračným účinkom.
Všetky prípravky sa navzájom dopĺňajú. Aplikujú sa bežným spôsobom.



DERMATON GEL 
Charakteristika výrobku: telový 
regeneračný gél
Obsah: 100 ml  

Použitie: Dermaton gél je určený 
predovšetkým na aplikáciu na 
pokožku po opaľovaní a pre 
prípady, keď je pokožka vplyvom 
slnečného žiarenia alebo 
z iného dôvodu podráždená 
a precitlivená. Pôsobí proti 
starnutiu pokožky a vzniku 
a rozvoju vrások. Optimalizuje 
rovnomerné odbúravanie 
tukových buniek a je účinný proti 
celulitíde. Prírodné látky z aloe 
vera, extrakt z granátového 
jablka, echinacey, stévie, 
zeleného čaju a barbadoskej 
čerešne majú hydratujúce, 
chladivé, protizápalové 
a upokojujúce účinky. Bambucké 
maslo a jojobový olej pokožku 
zvláčňujú a zaisťujú jej pružnosť 
a hebkosť.

DERMATON SPF 6 
Charakteristika výrobku: 
opaľovací krém
Obsah: 100 ml  

Použitie: Dermaton spf 6 je veľmi 
šetrný prípravok novej generácie 
opaľovacích prípravkov, určený 
na ochranu pokožky pred 
nepriaznivými vplyvmi slnečného 
žiarenia. Je vhodný ako prevencia 
reakcie na slnečné žiarenie 
a pomáha predísť starnutiu 
pokožky. Kombinuje použitie 
neškodných fyzikálnych filtrov 
s chemickými filtrami, ktoré sú 
novou technológiou uzatvorené 
do sklenených mikroguľôčok. 
Vďaka tomu sú voči pokožke 
celkom neškodné, nevstrebávajú 
sa do organizmu a zároveň 
plnia svoju ochrannú funkciu. 
Sú hypoalergénne, biologicky 
neaktívne a z kože sa odstraňujú 
prirodzeným spôsobom.
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