PENTAGRAM® – BYLINNÉ KRÉMY

Ruticelit
• kŕčové žily, hemoroidy, popraskané žilky
• svalová únava

• tepelné poškodenie kože, ochrana pokožky

• bolesti hlavy, zápaly nervov, poruchy vnímania
• podpora činnosti srdca, sleziny a pankreasu
• psychické ťažkosti

Ruticelit je bioinformačný regeneračný krém s vyváženým bylinným komplexem a vysokým obsahom
termálnej vody zo žriedla Podhájska. Súčasťou krému sú vysokoúčinné látky ako lipozómy, AHA kyseliny,
vitamíny. Ruticelit obsahuje výťažky z rašeliny, ktoré majú protizápalový účinok. Je známy svojím
pôsobením na pevnosť a elastickosť ciev a cievnych kapilár.
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 Ruticelitu
Cievny systém Ruticelit si získal svoje meno vďaka vysokému obsahu prírodného antioxidantu rutínu, ktorý priaznivo pôsobí

predovšetkým na to, aby jemné cievne kapiláry boli v dobrom stave, pružné a pevné. Lámavosť týchto kapilár sa prejavuje typicky
rozšírenými popraskanými žilkami (metličkami) na povrchu kože, často v okolí nosa a na dolných končatinách.

Patologické roztiahnutie cievnych stien sa prejavuje ako tzv. varixy (kŕčové žily, hemoroidy). Vplyv na pevnosť cievnych stien
má v Ruticelite predovšetkým kyselina kremičitá a rastlinné flavonoidy, ktoré sú vo výťažkoch z pohánky, sofory, ginkga,

prasličky, hamamelu, pagaštanu a komonice. Najmä v kombinácii s Korolenom zlepšuje Ruticelit funkčnosť a elastickosť ciev

a zabraňuje vzniku krvných zrazenín. Výborne sa preto osvedčuje aj pri prevencii kŕčových žíl a trombózy (napr. v tehotenstve, pri
cestovaní lietadlom). Pri ich akútnom zápale je vhodnejšie použiť Artrin, Ruticelit na doliečenie. Ruticelit aplikujeme aj na ľ ahšie
regenerovanie ciev v prípade častých odberov krvi, zavedení katetrov (napr. pri chemoterapii).

Ruticelit má výraznú schopnosť podporovať hlboké prekrvovanie organizmu, a to vďaka ginkgu, rute a pagaštanu. Tieto vlastnosti
sa dajú využiť pri problémoch so studenými končatinami, pri svalovej únave alebo bolestiach vyčerpaných nôh. Veľ mi vhodné je

používať Ruticelit pred športom, pretože pomôže pri lepšom zásobovaní svalov kyslíkom a na lepší odvod metabolických splodín,
ktoré spôsobujú práve svalovú únavu a kŕče.

Pri akútnom astmatickom záchvate alebo pri náhlej zmene tlaku a teploty môže u ľ udí trpiacich astmou Ruticelit pomôcť obnoviť
dýchanie, ak ho opakovane a v silnej vrstve nanášame na obidve strany hrudníka.

Koža Všetky kožné a podkožné problémy spojené s akumuláciou tepla na jednom mieste (popáleniny, opareniny, prehriatie
kože pri opaľ ovaní, prehriarie organizmu a preležaniny) je vhodné ošetriť Ruticelitom. Ten je schopný odstrániť nadbytočnú

horúčosť vzhľ adom na obsah peruánskeho balzamu. Zle sa hojace rany môžu trpieť nedostatočným prekrvením, ktoré Ruticelit

zlepšuje. Vďaka svojmu harmonizačnému pôsobeniu má Ruticelit uplatnenie pri horúčkových stavoch. Svojím vysokým obsahom
antioxidantov Ruticelit blahodarne ovplyvňuje regeneráciu a dobrý stav všetkých vrstiev kože. Je najlepšou voľ bou ochranného
krému po opaľ ovaní. Ruticelit je súčasne výborným krémom proti vráskam a predčasnému starnutiu kože. K regenerácii kože
výrazne prispieva nechtík, arnika, zlatobyľ  a praslička.

Nervový systém Vďaka rute, pagaštanu, ľ ubovníku a schopnosti podporovať miestne prekrvovanie a odvod toxických látok z tela
má Ruticelit svoje využitie aj pri migrénových bolestiach hlavy, psychickom napätí a nervozite. Vhodné je aplikovať tento krém na

spánky, čelo a šiju. Môžeme tak podporiť dostatočné zásobovanie mozgu kyslíkom. Pri dlhodobejších psychických problémoch je

vhodné kombinovať Ruticelit s vnútorným užívaním Korolenu. Ruticelit zároveň obnovuje cievne zásobovanie nervov, a preto sa dá
použiť pri doliečovaní zápalových a degeneratívnych stavov nervového tkaniva.

Srdce, slezina a pankreas Ruticelit má ochranný vplyv na tri hlavné orgány – srdce, slezinu a pankreas. Podporuje ich správnu
funkciu a pomáha pri regenerácii. Je mimoriadne vhodný na aplikáciu nad miesta uloženia týchto orgánov, t.j. nad srdce pri

srdcových ťažkostiach, po prekonanom infarkte alebo pri nedomykavosti chlopní, nad slezinu na podporu imunitného systému
a krvotvorby, nad pankreas pri cukrovke a na podporu správneho trávenia tukov, cukrov a bielkovín.

Psychika Aplikácia Ruticelitu na oblasti spánku, čela a medzi obočie prejasňuje zrak, uľ ahčuje učenie zvýšením túžby

a zvedavosti, znižuje smútok, zvyšuje schopnosť orientácie, zlepšuje celkovú orientovanosť starých ľ udí. Podporuje napojenie na
Univerzum a schopnosť uvedomovania si a prepojenia jednotlivostí. Dodáva životný optimizmus, slnko do duše.

Energetické pôsobenie Ruticelitu podľa princípov TČM
Ruticelit ovplyvňuje predovšetkým energetickú dráhu srdca, sleziny, pankreasu, tenkého čreva a pečene.

Použitie Ruticelitu
• zlepšenie pružnosti a pevnosti ciev a cievnych kapilár: kŕčové žily, hemoroidy a povrchové popraskané žilky, ochrana cievneho
systému u diabetikov, prevencia vzniku krvných zrazenín a urýchlenie vstrebania krvných podliatín

• podpora prekrvovania, zásobenie tkanív kyslíkom a odvod metabolických splodín (napr. kyselina mliečna), prevencia celulitídy
• svalové kŕče, bolesti svalov a šliach, regenerácia natiahnutých svalov

• popáleniny, opareniny, preležaniny, spareniny, a pod., všetky nedostatočne prekrvené zle sa hojace rany

• regenerácia pokožky, prevencia vzniku vrások a predčasného starnutia kože, ošetrenie kože po opaľ ovaní
• bolesti hlavy, psychické napätie, stres a nervozita

• zápalové stavy a obrny nervov, bolesti, mravčanie, poruchy citlivosti
• zlepšenie funkcie srdca, týmusu, sleziny a pankreasu

Krém Ruticelit je možné kombinovať s ďalšími prípravkami Energy.

Hlavné oblasti aplikácie Ruticelitu

Zloženie Ruticelitu
Sofora japonská, ríbezľ a čierna, krvavec lekársky, ruta voňavá, pohánka obyčajná, ginkgo dvojlaločné, hamamel virgínsky,

praslička roľ ná, arnika horská, pagaštan konský, ľ ubovník bodkovaný, kostihoj lekársky, komonica lekárska, nechtík lekársky,

bôľ hoj lekársky. Ruticelit ďalej obsahuje éterické silice (napr. levanduľ ovú, smrekovú), rastlinné oleje (ľ anový, sójový, sezamový
a ďalšie), minerálnu vodu zo žriedla Podhájska, humát draselný, kombináciu extraktov z myrhy, kadidlovníka a dracény, extrakt

z kalifornských dážďoviek (vermesín) a bioinformácie z rastlín, húb a nerastov (fluoritu, antimonitu, malachitu, purpuritu, galenitu,
adaminu, kobaltokalcitu, chalkopyritu a disténu).

Regeneračný postup a spôsob aplikovania
Ruticelit sa ľ ahko roztiera a zmýva 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.

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

Váš poradca:

Pentagram® – bylinné krémy

www.energy.sk

