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Nové produkty
New Products

Pentagram bylinných mýdel – novinka v sortimentu EG
V průběhu tohoto léta bude do sortimentu EG zařazena zcela nová 
skupina produktů – Pentagram bylinných mýdel. Základem těchto mýdel 
jsou bylinné extrakty, které se používají i při výrobě Pentagramu krémů, 
spolu s éterickými oleji a vodou z vřídla Podhájska. Názvy jednotlivých 
mýdel a barevnost jejich obalů jsou identické s názvy a barevností obalů 
krémů, což usnadní spotřebitelům orientaci při jejich využití. Stejně 
jako Pentagramy koncentrátů a krémů, tak i mýdla vycházejí z metody 
Regenerace v Pentagramu, tudíž je snadno přiřadíte k příslušným 
prvkům.

> Pentagram of herbal soaps 
This summer EG will introduce a brand new line of products – the 
Pentagram of herbal soaps. These soaps are based on herbal extracts 
used also in the production of the Pentagram of creams together with 
essential oils and water from Podhajska hot spring. Names of the 
soaps and coloring of their packaging are identical with the names 
and coloring of the creams packaging, so it will be quite easy for the 
consumers to choose the most suitable for their needs. As both previous 
Pentagrams of concentrates and creams also the Pentagram of soaps 
is based on the method of Regeneration in Pentagram, so you can 
easily match them with corresponding elements. 



03

Energy News 02/2011

2
Účinky mýdel Pentagramu
Effects of the Pentagram soaps

Droserin mýdlo (kód: 151, EAN: 8594069931518)
TĚLO: 
• vnitřně zpevňuje, zvyšuje obranyschopnost
•  zlepšuje odolnost pokožky proti běžným vyrážkám bakteriálního 

a virového původu
• působí proti plísním
• podporuje dozrávání kožních buněk 
• zvyšuje pevnost pokožky

MYSL: 
• zesiluje pevnost a obranyschopnost

> Droserin soap (code: 151, EAN: 8594069931518)
BODY:
•   internal strengthening, including immunity
• improves skin resistance to common rashes of bacterial and viral origin
• helps protect the skin from development of fungi
• encourages the ripening of skin cells
• increases resilience of the skin

MIND:
• improves strength and resistance
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Protektin mýdlo (kód: 152, EAN: 8594069931525)
TĚLO:
•  regeneruje, vnitřně osvěžuje
•  zvyšuje odolnost kůže proti plísňovým onemocněním
•  vhodné na ošetřování nohou
•  působí na vyrážky a poranění kůže doprovázené drobným krvácením
•  lze využít při zánětech drobných žilek a povrchových žil
•  příznivý vliv u suchých ekzémů a podráždění kůže chemickými látkami

MYSL: 
•  rychle se probudíme, stáváme se zvědavými, kreativními

> Protektin soap (code: 152, EAN: 8594069931525)
BODY:
• regenerates, internally refreshes
• increases resistance of the skin to fungal skin diseases
• suitable for foot care
• helps in cases of rashes and skin injuries accompanied by bleeding
• may be used in cases of infl ammations of spider and superfi cial veins
• positive effect on dry eczemas and the chemical-induced irritated skin

MIND:
• quick awakening, becoming curious, creative
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Artrin mýdlo (kód: 153, EAN: 8594069931532)
TĚLO: 
•  klidňuje, uvolňuje, vnitřně ochlazuje
•  ošetřování vlhkých ekzémů
•  udržuje přirozenou vlhkost kůže, je vhodné pro suchou pokožku
•  urychluje prostup metabolitů (solí) kůží, využitelné při dně a dalších 

metabolických poruchách

MYSL: 
•  ideální před odpočinkem, zpomaluje, prohlubuje prožitky

> Artrin soap (code: 153, EAN: 8594069931532)
BODY:
• soothing, relaxing, cooling internally
• may be used in wet eczema skin care
• maintains natural moistness of the skin, suitable for dry skin
•  accelerates penetration of metabolites (salts) through the skin; 

this is usable in cases of gout and other metabolic disorders

MIND:
•  ideal prior to rest and relaxation, slows down and intensifi es emotional 

experience
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Cytovital mýdlo (kód: 154, EAN: 8594069931549)
TĚLO: 
•  zvlhčuje, vnitřně stabilizuje
•  zajišťuje hladkou, jemnou a pružnou pokožku
•  zvyšuje schopnost hydratace pokožky
•  napomáhá vyprazdňování mazových žláz, promaštění pokožky je 

rovnoměrnější
•  působí preventivně při tvorbě akné

MYSL: 
•  tříbí smysl pro realitu a přijímání (například učení)

> Cytovital soap (code: 154, EAN: 8594069931549)
BODY:
•  moisturizes, internally stabilizes
•  ensures smooth, soft and elastic skin
•  increases ability of the skin to hydrate itself
•  helps unclog sebaceous glands; skin-tone is more even
•  helps inhibit the occurrence of acne 

MIND:
•  sharpens the sense of reality and learning
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Ruticelit mýdlo (kód: 155, EAN: 8594069931556)
TĚLO: 
•  aktivuje, vnitřně ohřívá
•  nejuniverzálnější ze všech mýdel
•  harmonizuje kůži jako celek
•  působí při poruchách prokrvení
•  vhodné při jakémkoliv zčervenání a překrvení nebo naopak bledosti 

pokožky

MYSL: 
•  zvyšuje motivaci, společenskost, celkovou vitalitu

> Ruticelit soap (code: 155, EAN: 8594069931556)
BODY:
•  activates, warms up internally
•  general purpose soap
•  harmonizes the skin as an organ of a human body
•  positive effect in blood perfusion disorders
•  may be used in any type of skin reddening and blood congestion or, 

quite the reverse, paleness of the skin

MIND:
•  increases motivation, socialness, and overall vitality
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Obsah 1 balení: 100 g
Počet kusů v kartonu: 5 (v malém designovém obalu) / 50 
(v běžném přepravním obalu)

Stejně jako u všech ostatních kosmetických prostředků, bylo i u mýdel 
provedeno zhodnocení bezpečnosti pro zdraví člověka v podobě 
odborného posudku z Národní referenční laboratoře pro kosmetiku.

> Content of 1 packaging: 100 g
Number of pieces per carton: 5 (in a small designer pack) / 50 
(in a regular packing box)

Just as all other cosmetic products, also soaps were submitted for the 
safety assessment in respect of human health in a form of the expert 
opinion issued by the National Reference Center for Cosmetics. 


