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Y •  BOLESTIVÉ STAVY RÔZNEHO PÔVODU, HOJENIE RÁN
•  PROBLÉMY SÚVISIACE S POHYBOVÝM ÚSTROJENSTVOM
•  ZÁPALOVÉ OCHORENIA
•  POSILNENIE ČINNOSTI OBLIČIEK A ŽIVOTNEJ ENERGIE
•  PODPORA LYMFATICKÉHO SYSTÉMU

Artrin

Artrin je bioinformačný regeneračný krém s vyváženým bylinným komplexom a vysokým obsahom termálnej 
vody zo žriedla Podhájska. Súčasťou krému sú vysoko účinné látky ako lipozómy, AHA kyseliny, vitamíny 
či výťažky z rašeliny. 

Artrin má výrazné analgetické a protizápalové účinky, pomáha pri bolestiach, zápaloch, chorobách pohybového ústrojenstva 
a urogenitálneho traktu. 

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 Artrinu

Bolesť, hojenie rán 
Doménou Artrinu je jeho schopnosť zmierňovať bolesť poškodených kĺbov, chrbtice či natiahnutých svalov. Používa sa v prípade 
narazenín či zlomenín, pri bolestiach hlavy alebo bolestiach sprevádzajúcich akýkoľvek zápal. Artrin má vďaka kostihoju, komonici 
a ďumbieru (ľud. zázvoru) vynikajúci vplyv na prirodzenú regeneráciu tkanív (vrátane nervového). Ďumbier účinne podporuje 
prekrvenie tkaniva a odplavenie zápalových látok, ktoré bolesť spôsobujú. Aj množstvo ďalších bylín v kréme účinne pôsobí proti 
zápalu. Bolestivé miesto je nevyhnutné potierať Artrinom tak dlho, kým bolesť neustane. Pri akútnej bolesti hlavy je dobré potrieť 
spánky, čelo a celú oblasť pozdĺž vlasovej línie. V prípade rany ošetrenej Artrinom sa obmedzí hnisanie a podporí sa hojenie.

Pohybové ústrojenstvo
Artrin je mimoriadne vhodné použiť na všetky problémy, ktoré súvisia s pohybovým aparátom a chrbticou. Účinkuje pri artróze 
a artritíde, zmierňuje rastové bolesti. Pri chronických problémoch pohybového ústrojenstva je vhodná kombinácia s Renolom, King 
Kongom alebo Skeletinom. Je nepostrádateľná pri regenerácii chrupavkovitého a kostného tkaniva po úrazoch či zlomeninách.

Zápaly 
Za svoje protizápalové účinky vďačí Artrin predovšetkým koncentrovanému humátu draselnému a množstvu vhodne 
skombinovaných bylín. Artrin sa dá použiť na zápaly žlčníka, pankreasu, svalov, šliach, žíl, pľúc, obličiek, stredného ucha, zubov, 
štítnej žľazy, na zápal čriev sprevádzaný hnačkou, zápaly dutín a zápaly, ktoré vznikli v dôsledku úrazu či operatívneho zákroku. 
Pri zápaloch kĺbov je vhodné aplikovať krém na postihnuté miesto veľmi často. Okrem toho je Artrin vhodný aj ako denný  
a nočný krém, predovšetkým na problematickú a zápalovú pokožku.

Urogenitálny systém 
Ďalšou oblasťou pôsobenia Artrinu je močovo-pohlavná sústava. Aplikovanie na dolnú časť podbruška môže pomôcť pri 
zápalových procesoch vaječníkov, vajcovodov, močového mechúra a maternice u žien, rovnako pri problémoch s močovými 
cestami a prostatou u mužov. Najmä v poslednom prípade je vhodné kombinovať Artrin s vnútorným užívaním Renolu. Artrin 
podporuje aj spermiogenézu a udržiava optimálnu kvalitu spermií.

Lymfatický systém a obličky 
V dôsledku hromadenia tekutiny v tkanivách alebo orgáne vznikajú opuchy alebo edémy, ktoré spôsobujú zväčšenie a v horšom 
prípade narušenie funkcie. Artrin je vhodný na stimulovanie lymfatického systému a prevenciu opuchov. Typickou zónou použitia 
Artrinu je oblasť bedrovej časti chrbtice, kde môžeme ovplyvniť obličky a s nimi súvisiace orgány. Kvalitná funkcia obličiek 
je spojená podľa TČM aj so základným ohňom ľudského života, nazývaným MING MEN.

Psychika 
Artrin uvoľňuje psychické napätie, pomáha prijať okolnosti. Aktivizuje duševnú sviežosť, pocit slobody, a pomáha nastoliť harmóniu 
medzi dušou, telom a mysľou.

Energetické pôsobenie Artrinu podľa princípov TČM

Artrin ovplyvňuje a harmonizuje predovšetkým energetickú dráhu močového mechúra a obličiek, dráhu sleziny, troch žiaričov  
(troch ohnísk), žalúdka, riadiacu dráhu, dráhu počatia, tenkého a hrubého čreva a pečene.



Spôsob skladovania: Uschovávajte na suchom a tmavom mieste pri teplote 10–25°C, chráňte pred mrazom.  
Ukladajte mimo dosahu detí.

Regeneračný postup a spôsob aplikovania

Artrin sa ľahko roztiera a omýva vodou. Natierame ho lokálne na problematické miesta v tenkej vrstve 1–3x denne. Krém môžeme 
aplikovať nad miesta uloženia jednotlivých orgánov, na reflexné zóny či akupunktúrne body, a to pri akútnych ťažkostiach, ale aj 
v prípade chronických ochorení či pocitov diskomfortu. Osvedčuje sa buď masáž alebo len nanášanie krému na príslušné body. 

V prípade prechodného zhoršenia problémov ide o spätný regeneračný proces – tzv. reverznú reakciu. Tento jav je pozitívny a dá 
sa ovplyvniť znížením množstva aplikácií a zvýšením príjmu tekutín. V podobných prípadoch odporúčame konzultáciu s poradcom 
alebo terapeutom.

Zloženie Artrinu

Kostihoj lekársky, puškvorec obyčajný, turanec kanadský, agát biely, túžobník brestový, arnika horská, kôpor voňavý, pagaštan 
konský, pyštek obyčajný, sladovka hladkoplodá, zlatobyľ obyčajná, vavrín pravý, senovka grécka, komonica lekárska, ďumbier 
lekársky, kapucínka väčšia.

Krém ďalej obsahuje rastlinné oleje (ľanový, ricínový a podzemnicový), éterické silice (napr. rozmarínovú, eukalyptovú, gáfrovú), 
minerálnu vodu zo žriedla Podhájska, humát draselný, lecitín, lipozómy, kombináciu extraktov z myrhy, kadidlovníka a dracény, 
bioinformácie rastlín a nerastov (krištáľu, fluoritu, malachitu, striebra, sfaleritu, antimonitu, kalcitu a ďalších).

Váš poradca:

www.energy.sk

Pentagram® – bylinné krémy

Hlavné oblasti aplikácie Artrinu

Použitie Artrinu

•  zmiernenie bolesti a regenerácia poškodených tkanív, ošetrenie pohybového ústrojenstva pri artróze, artritíde, reumatizme, 
rastových bolestiach, po úrazoch a operáciách (kĺby, svaly, šľachy, kosti)

•  bolesti hlavy a psychické napätie, únava, vyčerpanie, závrate a ušné ťažkosti (nedoslýchavosť, šumenie a pískanie v ušiach)
•  bakteriálne zápaly horných dýchacích ciest, kašeľ a nádcha, bolesť v krku, znižovanie horúčky
•  zle sa hojace rany, pomoc pri zastavení krvácania, poúrazový šok, otras mozgu
•  akútne zápaly (žlčníka, pankreasu, svalov, šliach, žíl, pľúc, obličiek, stredného ucha, čriev (sprevádzané hnačkou), štítnej žľazy, 

dutín a zubov) a zápaly vzniknuté v dôsledku úrazu či operatívneho zákroku
•  chronické zápaly obličiek, močového mechúra, vaječníkov, vajcovodov, maternice a prostaty, tvorba močových kameňov
•  ochranný vplyv na obličky, podpora ich činnosti
•  podpora vývoja spermií v semenníkoch a ich kvality
•  priaznivý vplyv na lymfatický systém, pomáha pri prúdení lymfy a pôsobí proti zadržiavaniu vody v organizme; vhodný doplnok 

pri liečbe celulitídy
•  opary, zápaly v ústnych kútikoch a drobné odreniny, čistí pleť, pôsobí proti akné

Krém Artrin je možné kombinovať s ďalšími prípravkami Energy.


