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•  SVRBIVÉ A HNISAVÉ KOŽNÉ OCHORENIA
•  PLESNE, BRADAVICE
•  EKZÉMY, ŽIHĽAVKA, LUPIENKA, AKNÉ
•  ALERGICKÉ KOŽNÉ REAKCIE
•  PRUŽNOSŤ ŠLIACH A VÄZIVOVÝCH ÚPONOV
•  PORUCHY TRÁVENIA, BOLESTI BRUCHA

Protektin

Protektin 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. Vďaka vysokému podielu osvedčených a prírodných látok má jedinečné 
regeneračné a čistiace účinky na kožu. 

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.

Energetické pôsobenie Protektinu podľa princípov TČM

Protektin ovplyvňuje a harmonizuje predovšetkým energetickú dráhu pečene, žlčníka, žalúdka, sleziny a riadiacu dráhu. 

Účinky Protektinu

Koža Hlavnou oblasťou, kde sa hojivé vlastnosti Protektinu môžu veľmi dobre uplatniť, sú všetky vonkajšie prejavy energetickej 
nerovnováhy pečene a žlčníka, medzi ktoré patria ekzémy, akné a všetky svrbivé kožné vyrážky s typickým šupinatým povrchom.
Na ekzémy sa v Protektine zameriavajú bylinné výťažky z prasličky, zemedymu, pakostu a hamamelu, ktoré pôsobia práve proti 
svrbeniu. Na akné sa zameriavajú výťažky z lopúcha, sedmokrásky, pyšteka a vresu. Ak ide o dlhodobejší problém, ako je lupienka 
alebo akné v dospelom veku, je vhodné kombinovať Protektin s vnútorným užívaním Regalenu, eventuálne King Kongu, alebo  
podľa odporúčania terapeuta. 
Protektin sa dá úspešne využíť u bradavíc, a to vďaka jeho protivírusovému účinku (niektoré bradavice sú vyvolané pôsobením 
tzv. papilomavírusov) a obsahu lastovičníka. Na odstránenie bradavíc je vhodné potrieť postihnuté miesto najprv Drags Imunom 
a až po zaschnutí použiť Protektin. Kompletné vyriešenie je dlhodobá záležitosť, keďže tieto kožné výrastky majú často pomerne 
hlboké korene.
Bylinný komplex tohto krému má výrazné protiplesňové účinky. Začervenaná, mokvajúca a olupujúca sa koža často poukazuje 
na prítomnosť plesní. Protektin účinne zabraňuje ich rozvoju. Pri nadmernom potení nôh je vhodné využiť kúpele v Biotermale  
alebo Balneole, a následne ošetriť pokožku Protektinom.

Trávenie Pri pocitoch plnosti, prípadne pri opakovanom rihaní, je vhodné aplikovať Protektin nad oblasť uloženia žalúdka a pečene 
(nad pravou stranu pod rebrami). Protektin bude vhodný aj pri podráždenom žlčníku, prípadne žlčových kameňoch. Ochranný vplyv 
na pečeň a žlčník zaisťuje v Protektine šišiak, lipkavec a zemedym. V týchto prípadoch je však nevyhnutné užívať aj Regalen. 

Alergia Vďaka obsahu bylín s protialergickými účinkami (fialka, puškvorec, sofora a sladovka) a ich schopnosti zabrániť prenikaniu 
alergénov do tela, sa Protektin môže použiť aj na žihľavku; veľmi dobre sa osvedčí aj ako prvá pomoc pri bodnutí akýmkoľvek 
hmyzom alebo pri popálení kože pŕhlivou rastlinou či agresívnou rastlinnou šťavou. Svrbivé kožné problémy často vznikajú ako 
sprievodný prejav alergickej reakcie organizmu na dlhodobé kumulovanie toxických a odpadových látok. Alergické prejavy spojené 
so svrbením a slzením poukazujú na problematiku pečene.

Pohybové ústrojenstvo Protektin pomáha udržiavať elasticitu šliach a väziva, je veľmi vhodným doplnkom starostlivosti pri 
dlhodobej tréningovej športovej príprave a pri vrcholových akciách. Svojím pôsobením zvyšuje pružnosť šliach a väzov, a tým 
minimalizuje možnosť úrazu.

Psychika Protektin podporuje kreativitu, tvorivosť a originálne myslenie. Je vhodný najmä pre študentov a ostatných, ktorí namáhajú 
svoje oči. Zmierňuje pocity hnevu, impulzivnosť, zúrivosť, podráždenosť. Je vhodný pre problematické osobnosti, pri psychickej 
nevyrovnanosti, a v ťažkých životných situáciách.
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Pentagram® – bylinné krémy

Zloženie Protektinu

Pyštek obyčajný, lastovičník väčší, bôľhoj lekársky, praslička roľná, lipkavec pravý, fialka trojfarebná, kostihoj lekársky, lopúch 
väčší, puškvorec obyčajný, hamamel virgínsky, pakost smradľavý, zemedym lekársky, sofora japonská, šišiak bajkalský, jastrabina 
lekárska, sedmokráska obyčajná, sladovka hladkoplodá, vres obyčajný, arália mandžuská.

Protektin ďalej obsahuje rastlinné oleje (pupalkový, ľanový, ricínový, sójový, podzemnicový), éterické silice (napr. levanduľovú, 
gerániovú, tea tree, ďumbierovú), vitamín A, E, lecitín, peruánsky balzam, minerálnu vodu zo žriedla Podhájska, humát draselný, 
extrakt z kaviáru slimákov (helixín) a kalifornských dážďoviek (vermesín), bioinformácie z nerastov a ďalších prírodných látok. 

Použitie Protektinu

•  ekzémy, svrbivé a hnisavé kožné ochorenia, vyrážky, lupienka, lišaj, akné a nečistá pleť
•  plesňové kožné ochorenia
•  zapálené a zle sa hojace rany
•  doplnok pri liečbe vitiliga (strata kožného pigmentu)
•  alergické vyrážky (žihľavka, reakcia na bodnutie hmyzom)
•  bradavice a kurie oká
•  poruchy trávenia či bolesti brucha v hornej tretine spôsobené problémami s pečeňou, žlčníkom, žalúdkom, slezinou a pankreasom
•  úľava pri nadúvaní (meteorizme), dojčenských kolikách
•  bolesti hlavy (aplikovanie v oblasti spánkov), psychické napätie a stres
•  posilnenie funkcie štítnej žľazy
•  zlepšenie funkcie hlasiviek pri vyčerpaní z rozprávania – dá sa použiť aj preventívne
•  zlepšuje pružnosť šliach a väzivového aparátu kĺbov

Krém Protektin je možné kombinovať s ďalšími prípravkami firmy E nergy.

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

Regeneračný postup a spôsob aplikovania

Protektin 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 Protektinu


