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•  REGENERÁCIA A OMLADENIE KOŽE
•  JAZVY, PIGMENTOVÉ ŠKVRNY
•  OCHRANA KOŽE PRED POŠKODZUJÚCIM ŽIARENÍM
•  HARMONIZÁCIA ČINNOSTI ŽLIAZ S VNÚTORNÝM VYLUČOVANÍM
•  GYNEKOLOGICKÉ ŤAŽKOSTI
•  PROBLÉMY S POČATÍM, TEHOTENSTVO

Cytovital

Cytovital je bioinformačný regeneračný krém s vyváženým bylinným komplexom a vysokým 
obsahom termálnej vody zo žriedla Podhájska. Súčasťou krému sú vysokoúčinné látky ako 
lipozómy, AHA kyseliny, vitamíny či výťažky z rašeliny. Hlavná sila celého komplexu je sústredená 
na harmonizáciu hormonálneho systému, výživu kože a jej regeneráciu. 

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 Cytovitalu

Koža Cytovital je obľúbený pre svoju schopnosť výrazne regenerovať a viditeľne omladzovať bunky kože, dodávať jej potrebnú 
vlhkosť a chrániť ju pred nepriaznivými vplyvmi. Je to ideálny denný aj nočný krém. Pôsobí proti vzniku vrások, pretože chráni 
pred účinkami UV lúčov a voľných radikálov. Navyše dokáže pleť dostatočne hydratovať. Za tieto vlastnosti vďačí Cytovital 
svojmu zloženiu. Okrem vitamínov a éterických olejov obsahuje najmä kyselinu jantárovú, ktorá sa už po tisícročia cení pre svoje 
omladzujúce účinky. V Cytovitale sa ďalej nachádzajú výťažky z húb, ktoré chránia bunky pred rôznymi typmi žiarenia (preto je 
vhodné potierať sa Cytovitalom za slnečných dní a po návšteve solária), a v neposlednom rade aj výťažky z vanilky, levandule 
a pyšteka, ktoré výrazne ovplyvňujú regeneračné schopnosti Cytovitalu. Výborná je intenzívna regeneračná pleťová maska.
Cytovitalom je možné úspešne ošetrovať aj pigmentové, tzv. pečeňové škvrny na koži, ktoré sa väčšinou vyskytujú na rukách alebo 
tvári. Stimuluje totiž optimálne rozloženie pigmentu a pôsobí antioxidačne aj v hlbokých vrstvách kože. Cytovital sa veľmi dobre 
osvedčuje pri starostlivosti o jazvy. Na zjazvené tkanivo pôsobia najmä výťažky z kokoríka a levandule. Pri aplikovaní Cytovitalu 
sa pokožka vyhladí, hlboké vrstvy kože sa zregenerujú a jazvy sa zvláčnia. Vďaka tomu, že účinné látky krému pôsobia do hĺbky, 
je možné použiť ho aj pri celulitíde.
Vďaka humátom, výťažku zo sladovky, ďumbiera a dracény má Cytovital výrazné protizápalové a hojivé účinky. Preto je veľmi 
vhodný na ošetrenie všetkých hojacich sa rán. Je veľmi vhodný na regeneráciu kože po ožarovaní.

Endokrinný systém a tehotenstvo Dôležitou vlastnosťou Cytovitalu je jeho schopnosť harmonizovať systém žliaz s vnútorným 
vylučovaním, a to priamym pôsobením cez kožu. Schopnosť regulovať činnosť endokrinných žliaz má Cytovital vďaka obsahu 
výťažkov z liečivých rastlín, ako je vanilka, kokorík, pupkovník, sečuánske korenie a aníz. Cytovital dokáže veľmi dobre upraviť 
činnosť štítnej žľazy, ale aj iných endokrinných orgánov. Dobré skúsenosti s Cytovitalom majú napríklad ženy s bolestivou alebo 
nepravidelnou menštruáciou a ženy trpiace bolesťami v prsníkoch v čase pred periódou. Pri aplikácii na oblasť podbruška pôsobí 
krém veľmi dobre na ženské zápaly. Vonkajšie používanie Cytovitalu spolu s vnútorným užívaním Gynexu a Cytosanu je v tomto 
prípade ideálnou kombináciou – už mnohokrát sa osvedčilo aj pri diagnosticky nejasných prípadoch spojených s veľmi silným 
krvácaním mimo cyklu či s prítomnosťou cýst na vaječníkoch alebo myómov v maternici.
Aktivovať hormonálny systém Cytovitalom sa oplatí pred plánovaným otehotnením – krém sa aplikuje predovšetkým nad miesta 
uloženia reprodukčných orgánov a na prsia. Gynex v kombinácii s Cytovitalom zvyšuje pravdepodobnosť otehotnenia. V priebehu 
tehotenstva Cytovital posilňuje funkciu maternice, a tým prispieva k bezproblémovému priebehu gravidity. Pravidelnou aplikáciou 
Cytovitalu spojenou s jemnou masážou pokožky sa dá predísť vzniku strií.

Psychika Použitie Cytovitalu na oblasti spánku, nad očami a medzi obočím podporuje výdrž pri práci (štúdium a tvorivé procesy), 
zvyšuje reálnosť odhadu (matematika, ekonómia), pomáha získať istotu v zložitých životných situáciách. Zvyšuje jasnozrivosť, 
nežnosť a empatiu, schopnosť vcítiť sa a pomáhať. Posilňuje ženskú energiu.

Energetické pôsobenie Cytovitalu podľa princípov TČM

Cytovital ovplyvňuje a harmonizuje predovšetkým dráhu počatia, srdca, žalúdka, troch žiaričov (troch ohnísk) a sleziny. 
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Pentagram® – bylinné krémy

Zloženie Cytovitalu

Vanilka pravá, levanduľa úzkolistá, kokorík mnohokvetý, sladovka hladkoplodá, fenikel obyčajný, pupkovník ázijský, sečuánske 
korenie, ďumbier lekársky (zázvor), bedrovník lomikameňový, Muira puama, maralí koreň, pyštek obyčajný, šišiak bajkalský.

Krém ďalej obsahuje rastlinné oleje (ľanový, sezamový, ricínový a ďalšie), éterické silice (napr. levanduľovú, kardamomovú, tujovú, 
afrikánovú), kyselinu jantárovú, vitamíny A a E, lecitín, minerálnu vodu zo žriedla Podhájska, humát draselný, extrakt z kaviáru 
slimákov (helixín) a kalifornských dážďoviek (vermesín), kombinácia extraktov z myrhy, kadidlovníka a dracény, bioinformácie 
z nerastov (olivínu, antimonitu, purpuritu) a ďalších prírodných látok.

Použitie Cytovitalu

• regenerácia, hydratácia a omladnutie kože, prevencia vrások, pigmentové škvrny, strie
• ochrana proti účinku UV žiarenia a voľných radikálov
• kožné výrastky, podkožné cysty a lipómy
• prevencia celulitídy
• hojenie rán (chrasty, odreniny), obmedzenie vzniku jaziev a podpora ich estetického vzhľadu
• harmonizácia činnosti štítnej žľazy a systému žliaz s vnútorným vylučovaním
•  cysty na vaječníkoch, štítnej žľaze a v prsiach, myómy na maternici, kvasinkové infekcie v pošve, atrofický zápal pošvového vchodu, 

úprava nepravidelnej a bolestivej menštruácie
•  zvýšenie pravdepodobnosti počatia, zlepšenie funkcie reprodukčných orgánov
•  ochrana kože proti poškodeniu pri rádioterapii

Krém Cytovital je možné kombinovať s ďalšími prípravkami Energy.

Upozornenie: Uschovávajte na suchom mieste pri teplote 10–25°C, chráňte pred mrazom.

Regeneračný postup a spôsob aplikovania

Cytovital 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 nielen pri akútnych 
ťažkostiach, ale aj v prípade chronických ochorení či pocitu 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 početnosti aplikácií a zvýšením príjmu tekutín. V podobných prípadoch odporúčame konzultáciu 
s poradcom alebo terapeutom.

Hlavné oblasti aplikácie Cytovitalu


