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PRODUKTY K VNĚJŠÍMU POUŽITÍ
Chceme-li přinášet lidem zdraví, duševní pohodu a radost ze života, není vhodné zatížit jejich
přeplněný denní program složitými regeneračními procedurami. Proto Dr. Nona Kuchina vložila výsledky své
výzkumné práce do produktů běžného denního užívání, které neovlivní denní režim a jsou v každé domácnosti
vždy po ruce.
Bioorganominerální komplex (BOMK), který je uzpůsoben tak, aby rychle pronikl všemi vrstvami
kůže, se dostává do krve a nese s sebou všechny účinné složky, které by se jinak do organismu těžko
dostávaly. Takto mohou působit v celém těle. Běžnými kosmetickými prostředky tedy dodáváme organismu
novou sílu – stimulátory regeneračních procesů. (Buňky každého z nás mají vlastní regenerační schopnosti,
jsou jen negativními vnějšími vlivy unavené a „otrávené“.) Dále jsou tělu dodávány další důležité látky
organického i anorganického původu, jejichž nedostatek je častou příčinou onemocnění. Regeneračně
ozdravný proces je v části produkce společnosti Dr.Nona International ještě umocněn působením
autotrofického systému, který přirozenou cestou přeměňuje buněčné „odpady“ na stavební materiál pro nové
a regenerující se buňky.
Produkce Dr. NONA je vysoce kvalitní s dokonalou účinností a rychlostí vstřebávání až 90%. Je
nutno cílevědomě odbourat návyk používání jako u běžné kosmetiky, kterou jsme zvyklí nanášet v mohutných
vrstvách, a naučit se nanášet jen tenký film produktů. Silné vrstvy jsou zbytečné a nehospodárné.
Co se týká hospodárnosti (i ve vztahu k cenové úrovni) je třeba si uvědomit i další dva aspekty –
velký objem prodávaných produktů (zejména krémů a masek) a víceúčelové použití produktů. Pokud srovnáme
výrobky Dr. NONA s obdobně kvalitní a účinnou produkcí jiných firem, např. francouzských výrobců, pak
zjistíte, že za stejnou cenu nabízejí krémy s cca třetinovým objemem. Každý produkt Dr.NONA je malou
lékárničkou a celá rodina si brzy zvykne jej využívat při různých problémech a onemocněních.
Dalším specifikem produkce je široká škála možností využití jednotlivých přípravků a jejich
vzájemná nahraditelnost v rámci jednotlivých druhů, protože všechny vycházejí ze stejného základu, kterým je
bioorganominerální komplex. Přidáním dalších komponentů je produkt nasměrován do určité oblasti, kterou
nese v názvu. Proto např. Ústní vodu lze využít i při hojení jiných neduhů těla než jen těch ústních.
Široká působnost produktů Dr. NONA je jedním z důvodů, proč byl zvolen osobní způsob prodeje.
Spotřebiteli je třeba vysvětlit působení produktů, předložit mu co možná nejvhodnější kombinaci produkce pro
řešení jeho zásadního problému a osvětlit mu jak, v rámci používání výrobků, může řešit další své problémy či
problémy rodinných příslušníků.
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DYNAMICKÝ HYDRATAČNÍ KRÉM
(DYNAMIC HYDRATING CREAM)

Účinné látky: Minerály Mrtvého moře (BOMK), rostlinný olej, rostlinný vosk, tokoferol (vitamín E),
heřmánkový extrakt, olej jojoby, mrkvový olej, liliový extrakt, pomerančový olej, levandulový olej, olej z melissy
(meduňky), kyselina citrónová, kyselina tartronová, kyselina malidová, kyselina glukonová, kyselina askorbová,
kyselina glykolová, kyselina salicylová.
Nenahraditelný tonizující prostředek, který má celkový omlazující účinek. Je to doslova „král krémů“.
Omlazuje a ozdravuje pokožku osob pokročilého věku a zamezuje procesu stárnutí v mladém a středním věku.
Zvláštností krému je jeho schopnost tonizování organismu, pomáhá při neurózách a neurasteniích (nervových
slabostech), a rovněž při psychické a fyzické zátěži.
Dynamický hydratační krém je možné velmi úspěšně použít při celkové i bodové masáži za
účelem zlepšení celkového stavu organismu. Kromě toho krém má protizánětlivé a baktericidní vlastnosti, což
umožňuje používat tento krém při popáleninách pokožky (včetně radioaktivního), a dále při neuritidách
(zánětech nervů), myalgiích (bolestech svalů) a artritidách (záněty kloubů) nejrůznějšího původu. Krém
normalizuje krevní tlak.
•
Při únavě a skleslosti, ke zvýšení tonusu - nanést na místa pulsu, místa za ušními boltci;
•
při bolestech hlavy - nanést na místa pulsu, loketní jamky, místa spánku, ušní boltce;
•
při srdečních bolestech – nanést na malíky, místo mezi lopatkami, střed dlaní, polštářky prstů rukou i
nohou;
•
při hypertonii (zvýšeném tlaku, napětí) - krční část podle míst pulsu, spánky, místa za ušními boltci,
polštářky malíků rukou a nohou, zápěstí;
•
při hypotonii (snížené napětí, tonus) - místa pulsu, ušní boltce, místa za ušima;
•
při bolestech svalů - nanést na bolestivá místa a provádět bodovou masáž;
•
při cévních potížích - nanést na bolestivá místa a provádět masáž;
•
při počátečním stádiu horečky na rtech (opary) - nanést na rty;
•
při bolesti zubů - nanést na dásně;
•
při rýmě - nanést na nos a křídla nosu;
•
při krvácení z nosu - nanést na smotku vaty přímo do nosu a na hřbet nosu;
•
při vysoké teplotě u dětí - nanést na chodidla a dlaně a rozetřít;
•
při kašli - nanést na horní část prsou a zad;
•
při bronchitidě (zánět průdušek) - nanést na nos, na místa průdušek na prsou a zádech;
•
při popáleninách, kožních onemocněních - nanést na postižená místa;
•
při nachlazení - nanést na místa pulsu a chodidla;
•
při drobných rankách a odřeninách - nanést přímo na ránu;
•
při žaludeční bolesti, zvracení - nanést na oblast žaludku;
•
při bolesti v uších - nanést na ušní boltce a kolem uší;
•
při trofických vředech - nanést na místo kolem vředů;
•
při gynekologických potížích - nanést na podbřišek a na tampón a zavést do pochvy;
•
při menstruačních potížích - nanést na podbřišek;
•
při alergii – nanést na výstup prvního krčního obratle;
•
při akutním padání vlasů – dvakrát týdně nanést na pokožku hlavy společně s bahenní maskou;
•
pro kosmetický efekt - dvakrát týdně, je možné používat i denně.
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BALZÁM NA OČNÍ VRÁSKY
(EYE CONTOUR BALM)

Účinné látky: Voda, olej z jojobových semínek, olej šípkové růže, minerální olej, glycerin, vitamín E,
soli Mrtvého moře (BOMK).
Velmi jemná kompozice, odstraňující otoky, „kruhy“ pod očima a tmavá místa pod očima, která jsou
příznakem únavy, napětí, bolesti, stresu nebo deprese, a rovněž odstraňuje příčiny způsobující tyto nepříjemné
stavy a vyvolávající poruchu funkcí organismu. Balzám má omlazující účinky, zahlazuje drobné vrásky,
tonizuje mastnou pokožku.
•
Při únavě a pocitu napětí v očích - nanést na víčka a lehce masírovat kruhovými pohyby;
•
při práci s počítačem, při vzniku „kancelářského syndromu“;
•
pro normalizaci tlaku - na víčka a spánky;
•
při bolestech hlavy, migrénách - nanést na ušní boltec, na místa pulsu, spánky;
•
při kolísání atmosférického tlaku - nanést na zadní část krku;
•
při hemeroidech - provést masáž hemeroidálních uzlů;
•
při prostatě, impotenci - provést masáž;
•
při erozi děložního hrdla - nanést na tampón do pochvy a nechat působit 1-2 hodiny;
•
při funkčních neurózách a přetížení - nanést na místa pulsu, místa za ušima;
•
při trhlinách řitního otvoru - nanést na tampón a nechat působit 1-2 hodiny;
•
pro zlepšení zraku, při kataraktu (šedém zákalu oční čočky), při glaukomu (zeleném zákalu oční čočky) –
provést jemnou denní masáž kolem očí;
•
při celkové únavě organismu - nanést na záda a krk;
•
při pigmentových skvrnách;
•
při potížích pokožky u mužů po holení - nanést po holení;
•
při zarudnutí očí, při slzení očí - provést jemnou denní masáž kolem očí;
•
při odřeninách, zhmožděninách a modřinách;
•
pro snížení krvácení dásní (společně s Ústní vodou);
•
při otitidě (zánět ucha), při bolestech uší (společně s Ústní vodou).
Způsob použití: Naneste v tenké vrstvě na čistou, zvlhčenou pokožku kolem očí nebo na celý obličej, můžete
nanést i na krk a uši. Používejte dvakrát denně, ráno a večer, doporučujeme lehkou masáž kruhovými pohyby.
Při potížích močového systému a při otocích očí používejte jednou denně ráno.
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NOČNÍ VÝŽIVNÝ KRÉM
(NOURISHING NIGHT CREAM)

Účinné látky: Voda Mrtvého moře, rostlinný olej, avokádový olej, soli Mrtvého moře (BOMK).
Během spánku, kdy celý organismus odpočívá, krém pracuje a vyživuje pokožku a obnovuje její
strukturu, narušenou během denního režimu. Stimuluje výměnné procesy všech vrstev pokožky. Díky obsahu
autotrofického systému má vynikající regenerační účinky. Má uklidňující působení na celý organismus během
spánku. Je vhodný pro suchou a unavenou pleť.
NOČNÍ KRÉM PRO KREVNÍ SKUPINY – O, A, B, AB
(NIGHT CREAM FOR BLOOD TYPE O, A, B, AB)
Účinné látky: Rostlinný tuk, extrakty z pomeranče, soli Mrtvého moře (BOMK). Pro skupinu O olej z vlašského ořechu, extrakt z mořských řas; pro skupinu A – extrakt borůvky, výtažek z ostropestřce
mariánského; pro skupinu B – Ginko Biloba, extrakt z rajčete; pro skupinu AB – šípkový olej, mandlový olej.
Krevní skupina je dědictvím člověka po rodičích a zůstává mu celý život stejná. Dělí se na 4 druhy
podle určitých zvláštností krevní plazmy a červených krvinek.Na základě známého výzkumu Dr.D’Adamo
(zakladatele školy výživy podle krevních skupin) a izraelských kosmetologů, bylo zjištěno,že charakteristické
rysy biochemických vlastností kůže jsou spojené s krevní skupinou.
Noční krém pro krevní skupiny O,A,B,AB je založen na výsledcích těchto výzkumů. Dodává kůži složky
potřebné pro daný druh krve, stimuluje výměnné procesy pokožky, vyživuje ji a zpevňuje během spánku.
Způsob použití: Pro efektivnější účinek pleť vyčistěte Pleťovým mlékem a krém naneste na pleť a krk; nechte
působit do úplného vstřebání. Zbytky krému můžete odstranit vatovým tampónem.
REGENERAČNÍ KRÉM SOLARIS
(FACIAL SOLARIS)
Účinné látky: Voda Mrtvého moře, rostlinný olej, olej ze semen jojoby, šípkový olej, vitamín E,
vitamín A, soli Mrtvého moře (BOMK).
Jednou z hlavních příčin uvadání pleti je nedostatek vitamínu A. Tento nedostatek vyvolává loupání,
suchost, svědění, zvýšenou citlivost, ale také krvácení, praskliny a jiné defekty pokožky. Vitamín A se nachází
např. v produktech živočišného původu, jako je rybí tuk, máslo, sladká smetana, sýr, vaječný žloutek, atd.
Většinou jde o produkty, jejichž konzumace se nedoporučuje kvůli velkému obsahu cholesterolu. Vitamín A je
však pro správnou výživu pleti nesmírně důležitý. Aktivní působení vitamínu A pleti dodává mladistvý vzhled a
velmi dobře účinkuje proti vráskám. Vitamín A v přírodní formě vyživuje pleť, dodává jí jemnost a současně
chrání proti klimatickým, atmosférickým vlivům a jiným stresovým stavům pokožky. Komplex
aromaterapeutických olejů, který obsahuje Regenerační krém Solaris, dodá Vaší pokožce energii a zvýší její
pružnost. Je vhodný pro každý typ pleti.
Způsob použití: Aplikovat tenkou vrstvu každý den ráno nebo večer, nejlépe po použití Pleťové bahenní
masky.
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PLEŤOVÁ BAHENNÍ MASKA
(BEAUTY MASK FOR FACE)

Účinné látky: Bahno Mrtvého moře, výtažek z květů heřmánku, šťáva z listů aloe, olej
z broskvových jader, olej z meduňky, citrusový olej, myrhový olej, levandulový olej, výtažek z plodů koka,
vitamín E, soli Mrtvého moře (BOMK).
Produkt zlepšuje krevní oběh a dokonale vyživuje pokožku, regeneruje (obnovuje) buňky, zvyšuje
tonus tkání a napomáhá vyhlazování vrásek. Pleťová bahenní maska má baktericidní a hojivé účinky,
zlepšuje výživu buněk a hojivě působí na poranění pokožky.
•
Pro omlazující účinek;
•
při výskytu akné, uhrovité pleti a lupence na obličeji;
•
při pigmentových skvrnách obličeje;
•
při parestézii lícního nervu a při zánětu lícního nervu;
•
při ekzémech, neurodermitidách (svědivý zánět kůže) - nanést na zasažené místo;
•
při sinusitidách (zánět vedlejších dutin nosních) - nahřát a nanést na oblast nosu a na místo mezi
obočím;
•
při dysfunkci kloubů dolní čelisti;
•
při erozi děložního hrdla - nanést na tampon, zavést do pochvy a nechat působit 2 hodiny, provádět
denně;
•
při kolitidách (zánět tlustého střeva), vulvitidách (zánět vulvy) - nanést na tampon a nechat působit 2
hodiny, provádět denně;
•
při endometritidách (zánět sliznice děložní), při zánětu děložních přívěsků;
•
při rýmě - nahřát a nanést na oblast nosu a mezi obočí;
•
při chronické tonsilitidě (zánět mandlí), zvláště u dětí - nanést dvakrát týdně;
•
při prudkých bolestech orgánů močopohlavního systému - nanést na bederní oblast a na kříž.
Způsob použití: Naneste v tenké vrstvě pouze na čistou a vlhkou pokožku 1-2krát týdně, případně použijte
před pobytem na slunci. Aplikační doba pro suchou pokožku - 1-3 min., pro normální pokožku - 3-5 min., pro
mastnou pokožku 5-7 min. Neaplikujte na oči a rty. Omyjte teplou vodou a v tenké vrstvě naneste Dynamický
hydratační krém nebo Balzám na oční vrásky.
V gynekologii: Masku naneste na vlhký tampon a ponechte v pochvě, poté omyjte teplou vodou a naneste
Balzám na oční vrásky nebo Dynamický hydratační krém. Doba procedury - 3 -10 dnů. Při menstruačních
potížích nanášejte na podbřišek a bederní oblast 2-3krát týdně.
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PLEŤOVÉ MLÉKO
(FACE MILK)

Účinné látky: Voda Mrtvého moře, minerální olej, soli Mrtvého moře (BOMK).
V podmínkách znečištěného ovzduší tento produkt velmi účinně čistí pokožku a obnovuje její
strukturu co do hodnoty zásad a kyselin. Při čištění nedráždí pokožku, velmi dobře odstraňuje nečistoty.
Pleťové mléko příjemně změkčuje a dostatečně vyživuje pokožku, stimuluje ochranné mechanismy pokožky a
ochraňuje buněčnou membránu. Je velmi účinným preventivním prostředkem proti tvorbě akné, včetně
premenstruačních vyrážek. Osvěžuje pokožku a napomáhá k udržení její pružnosti. Pleťové mléko je vhodné
pro všechny typy pleti.
Způsob použití: Pleťové mléko naneste na pleť a krk a proveďte lehkou masáž. Nechte působit do úplného
vstřebání. Zbytky Pleťového mléka můžete odstranit vatovým tampónem.
BAHENNÍ ZÁBAL NA VLASY A POKOŽKU HLAVY - FÁZE 1
(HAIR AND SCALP TREATMENT - PHASE 1)
Účinné látky: Bahno Mrtvého moře, levandulový olej, výtažek z plodů koka, rozmarýnový olej,
jojobový olej, olej z broskvových jader, výtažek z mořských řas, olej z ylang ylangu, citrusový olej, tymiánový
olej.
Vysoce účinný produkt pro zpevnění vlasových kořínků, ozdravuje vlasy a pokožku hlavy, odstraňuje
zrohovatělou vrstvu pokožky, obnovuje dýchání pokožky, zlepšuje krevní oběh, ovlivňuje regeneraci vlasů po
chemoterapii a ozáření a po barvení vlasů. Obnovuje lesk vlasů, vyživuje pokožku hlavy. Fáze 1 je velmi
účinná při léčbě seborey, při předčasné pleši a při vypadávání vlasů. Užívání Fáze 1 se doporučuje při
alopeciích (holohlavost) různého původu, při vzniku barevných lišejů, lupence, neurodermitidách (vleklý
svědivý ohraničený zánět kůže), pedikulose (zavšivení). Fáze 1 je hojivým produktem při migrénách a
bolestech hlavy. Polymerové složení bahna účinně pomáhá zlepšení emočního stavu při nervovém vypětí a
depresích. Zmírňuje bolesti.
•
Při vzniku pleši - nanést jednou týdně a nechat působit 10-20 minut;
•
při depresích, migrénách, bolestech hlavy - každé ráno dvakrát týdně, ponechat působit 30 minut, kůru
provádět po dobu 1-2 měsíců; při únavě, bolestech svalů; při natažení a namožení svalů.
•
při vzniku lupů, seborey (výtok mazu) – nanést na 20 min., dvakrát týdně;
•
při prudkých bolestech revmatismu, při radikulitidě (zánět míšního kořene) - na problematické místo
nanést na 20 minut, ponechat v teple;
•
při lupence, ekzému, neurodermitidě (vleklý ohraničený svědivý zánět kůže), při lišeji - na problematické
místo nanést 2-3krát týdně, nechte působit 20-30 minut;
•
po ozáření, chemoterapii – nanést na 15-20 minut, jednou týdně;
•
při arteriosklerózách (kornatění tepen) mozku;
•
při zvýšeném krevním tlaku - nanést na oblast krční páteře;
•
při artritidách (zánět kloubů), artrózách (onemocnění kloubů), osteochondriditách (zánět kostí a
chrupavek).
Způsob použití: Naneste na vlhkou pokožku hlavy postupně asi 5-7 cm. Zabalte a ponechejte v teple max.
30 minut a poté smyjte teplou vodou. Používejte 1 - 2 krát týdně.
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Dr.NONA

Živá síla Mrtvého moře
HYDRATAČNÍ KRÉM NA VLASY A POKOŽKU HLAVY - FÁZE 2
(HAIR AND SCALP TREATMENT - PHASE 2)

Účinné látky: Voda Mrtvého moře, olej z pšeničných klíčků, šípkový olej, olej ze semínek jojoby,
rozmarýnový olej, tymiánový olej, pšeničný protein, rostlinný olej, vitamín E, výtažek z heřmánku, olej
z broskvových jader, sůl Mrtvého moře (BOMK).
Pro zlepšení výživy vlasů a při onemocněních pokožky hlavy je vhodné aplikovat Fázi 2 po použití
Fáze 1. Kromě toho se Fáze 2 úspěšně používá při odstranění svědění pokožky různého původu: na hlavě,
zádech, v oblasti třísel (nervového-alergického, infekčního původu, při svědění pokožky starších osob, při
svědění u onemocnění cukrovkou), při bodnutí hmyzu.
• Při pleši - nanést po použití Fáze 1;
• při tvorbě lupů, seborey a pedikulose (zavšivení);
• při ekzémech, při růžovitých zánětech – produkt chrání před vodou;
• při svědění kůže různého původu - malé množství Fáze 2 nanést na postižené místo, po 15-20 minutách
použít koupel, teplota vody 25-37°C s přidáním 2 polévkových lžic soli s heřmánkem nebo levandulí a po
koupeli smýt Fázi 2 Šamponem pro časté použití);
• při bodnutí hmyzem;
• při očních potížích způsobených svařováním;
• při suchých lámavých nemocných vlasech – Fázi 2 použít po umytí vlasů;
• po chemoterapii;
• při problematické pleti (prudké opálení na slunci) - používat denně jako prevenci;
• při suché pleť;
• pro obnovu struktury vlasů.
Způsob použití: Použijte půl hodiny po nanesení Fáze 1. Při suchých a lámavých vlasech vetřete malé
množství krému na pokožku hlavy a krém nesmývejte; při mastných vlasech naneste, nechte působit 15
minut a poté odstraňte zbytky krému teplou vodou.
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Dr.NONA

Živá síla Mrtvého moře
ŠAMPON PRO ČASTÉ POUŽITÍ
(FREQUENT USE TONIC SHAMPOO)

Účinné látky: Voda Mrtvého moře, pšeničný protein, rozmarýnový olej, olej ylang-ylang, olej ze
semínek jojoby, tymiánový olej, šťáva z listu aloe, výtažek z plodů koka, soli Mrtvého moře (BOMK), výtažek
z květu heřmánku, avokádový nebo broskvový olej.
Vynikající mycí a hydratační prostředek na vlasy, který nevyžaduje následné použití kondicionéru.
Vyživuje vlasy a pokožku hlavy, uklidňuje a zároveň stimuluje organismus, navrací vlasům lesk, prodlužuje
jejich životnost a pružnost, snižuje lámavost. Při solných koupelích je možné přidat několik kapek Šamponu
pro časté použití. Takové koupele mohou využívat jak dospělí, tak děti. Pří výskytu akné je možné Šampon
nanášet na pleť 2krát denně. Kromě toho je možné jej používat při přípravě obkladů se Solemi Mrtvého moře
a při onemocněních orgánů pohybového ústrojí. Šampon je možné používat jako tělové tekuté mýdlo pro
dospělé a děti.
Šampon je také možné použít pro čištění a bělení zubů (jedna kapka na zubní pastu), je vynikajícím
preventivním prostředkem při onemocněních ústní dutiny a zubů.
Šampon pro časté použití je k dispozici ve 3 variantách - Oceán (modrý), Avokádo a Broskev.
Způsob použití: Malé množství šamponu nanést na navlhčené vlasy, masážními pohyby vetřít do pokožky
hlavy a omýt teplou vodou. Doporučujeme používat denně.
ŠAMPON PROTI LUPŮM
(ANTI-DANDRUFF SHAMPOO)
Účinné látky: Voda Mrtvého moře, výtažek z květu podbělu, extrakt z řebříčku, výtažek z listu
rozmarýnu, šalvěje, kopřivy hluchavky a břízy bílé, březová voda, výtažek z přesličky rolní, výtažek z plodů
koka, soli Mrtvého moře (BOMK), olej máty peprné.
Šampon proti lupům je vynikající mycí a hydratační prostředek, pomáhá zlepšení krevního oběhu
pokožky vlasové části hlavy a není třeba následně aplikovat kondicionér. Po použití šamponu jsou vlasy
zdravější, lesklejší, snižuje se jejich lámavost a zároveň je vyživována i pokožka hlavy. Šampon proti lupům
zlepšuje celkový krevní oběh a odstraňuje rohovitou vrstvu pokožky. Zamezuje vzniku lupů, oživuje odumřelé
oblasti pokožky. Při vzniku seborey (výtok mazu) zamezuje zvýšenému vylučování mazu z pokožky na povrch.
Vlasy mají zdravý vzhled a nevypadávají.
•
Při vzniku lupů, seborey (výtok mazu) - 1-2krát týdně do úplného zmizení lupů, následně používat
Šampon pro časté použití;
•
při tvorbě akné a mastné pleti - denně ráno nebo večer místo mýdla.
Způsob použití: Užívejte 1 -2krát týdně. Malé množství šamponu naneste na vlhké vlasy, lehce vetřete do
pokožky, nechte 1-2 minuty působit a poté promyjte teplou vodou. Při mastných vlasech a mastné pokožce
hlavy doporučujeme používat Šampon proti lupům denně nebo obden.

11

Dr.NONA

Živá síla Mrtvého moře
KONDICIONÉRY NA VLASY
(HAIR CONDICIENERS)

Účinné látky: Voda Mrtvého moře, avokádový olej nebo olej z broskvových jader, soli Mrtvého
moře (BOMK), pšeničný protein.
Už v dávných dobách se vlasům připisovala magická síla. Z vlasů předpovídaly vědmy, jejich
pomocí si ženy přivábily milého, vlasy se schovávaly v medailonech jako symbol lásky. Také dnes lidé věnují
velkou pozornost svým vlasům. V poslední době si lékaři všimli, že mnohé zdravotní problémy jsou spojeny
s nedostatkem určitých makroprvků a mikroprvků v organismu. Vědci Kliniky Lenom si dali za úkol dodat tyto
prvky do organismu přes pokožku hlavy. Podařilo se jim to. Vyrobili novou sérii kondicionérů, která díky
unikátnímu bioorganominerálnímu komplexu dovoluje našemu organismu přes pokožku (transdermálně)
vstřebávat potřebné živiny a současně zvýšit růst vlasů. Kondicionéry také působí jako preventivní prostředek
proti plešatění a liší se od běžných kondicionérů tím, že brzdí šedivění vlasů a zachovávají jejich svěžest po
dlouhou dobu.
K dispozici jsou 2 druhy kondicionérů - Broskev a Avokádo.
Způsob použití: Po umytí vlasů šamponem vlasy lehce prosušte a konečky prstů rovnoměrně naneste
kondicionér. Nechte působit 5 – 10 minut a poté kondicionér důkladně smyjte. Doporučuje se pro barvené a
odbarvované vlasy.

12

Dr.NONA

Živá síla Mrtvého moře
TĚLOVÁ BAHENNÍ MASKA
(BODY MASK)

Účinné látky: Bahno Mrtvého moře, výtažek z vilínu virginského, výtažek z plodů koka,
pomerančový olej, tymiánový olej, rozmarýnový olej, rostlinný vosk.
Tělová bahenní maska vyživuje pokožku a regeneruje ji. Zlepšuje krevní oběh a výživu tkání.
Napomáhá obnově pružnosti vláken pokožky břišní oblasti, prsou a nepříjemných kosmetických následků po
porodu, defektům pokožky v důsledku hubnutí, při převislé pokožce. Má hojivé účinky při onemocněních jater
(chronická hepatitida, cirhóza), při dyskinésách žlučovodů, při kožních onemocněních v oblasti břicha a zad psoriáse (lupénce), neurodermitidách (svědivý ohraničený zánět kůže), při různých ekzémech.
Produkt zmírňuje bolesti kostního a svalového původu (artritidy - záněty kloubů), revmatické bolesti,
odstraňuje únavu horních a dolních končetin. Odstraňuje dystonii svalů, pomáhá proti celulitidě. Pro zmírnění
bolestí Tělovou bahenní masku nanášejte na oblast postiženého orgánu: např. játra, ledviny, žaludek.
•
Při bolestech vnitřních orgánů - nanést na oblast postiženého orgánu a kruhovými pohyby provést
masáž;
•
při odstraňování (spalování) tuku, včetně celulitidy - nanést ráno a nesmývat, ponechat po celý den;
•
pří kožních onemocněních s lokalizací na zádech a na oblasti břicha - nanést na problematické místo);
•
při cirhóze, při dyskinézách žlučovodů - nanést na oblast jater;
•
při jaterních nebo ledvinových kolikách - nanést na oblast jater a ledvin;
•
při bolestech hlavy (nanést na dlaně, spánky, zápěstí);
•
při artritidách (zánětech kloubů), artrózách (onemocnění kloub), při bolestech orgánů svalového a
pohybového ústrojí - nanést na problematická místa na 20-30 minut;
•
vyživuje pokožku a zlepšuje krevní oběh;
•
při převislé pokožce - používat 2-3krát týdně, nechat působit 20-30 minut, poté omýt teplou vodou;
•
pomáhá při hojení řezných ran;
•
při radikulitidách (zánět míšního kořene), myozitidách (zánět příčně pruhovaného svalstva),
osteochondrózách (zánět kostí a chrupavek);
•
po fyzickém přetížení nanést na ruce a nohy;
•
při pankreatitidách (zánět slinivky břišní) - nanést na pravou podžeberní oblast;
•
při bolestech v kolenou, rukou, páteře;
•
při rýmě - nahřát a nanést na oblast nosu a oblast mezi obočím;
•
při hepatitidách jakéhokoli původu - nanést na oblast jater;
•
obnovuje pružnost pokožky;
•
při vzniku podbradku - nanést společně s Tělovým mlékem;
•
při dermatitidách (zánět kůže), neurodermitidách (ohraničený svědivý zánět kůže), ekzémech, psoriáse
(lupence);
•
odstraňuje mastnotu z pokožky obličeje.
Způsob použití: 2-3krát týdně naneste v tenké vrstvě na čistou vlhkou pokožku, nechte působit a zbytky bahna
omyjte vodou. Není potřeba aplikovat masku najednou na celé tělo, protože Tělová bahenní maska je velmi
aktivní a účinně působí i v malém množství.
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Živá síla Mrtvého moře
TĚLOVÉ MLÉKO
(BODY TONING LOTION)

Účinné látky: Voda Mrtvého moře, rostlinný olej, olej ze semen jojoby, rozmarýnový olej, šťáva
z listu aloe, extrakt z borůvky, extrakt z cukrové třtiny, extrakt z javoru, pomerančový extrakt, citrónový extrakt,
pomerančový olej, tymiánový olej, vitamin E, soli Mrtvého moře (BOMK).
Tělové mléko ochraňuje a vyživuje pokožku, zlepšuje její tonus (pružnost a hladkost), napomáhá
regeneraci pokožky a obnovuje její kyselinotvornou bilanci. Má antiseptické vlastnosti. Tělové mléko má
pozitivní účinky na krevní oběh, uchovává svěžest pokožky. Tělové mléko se může užívat samostatně,
nezávisle na užívání jiných prostředků, po použití vodních procedur, při únavě, častých nervových potížích,
celkovém oslabení, astenickém stavu, při zvýšeném napětí, během obnovení organismu po nemoci, po
chirurgických zákrocích, ozáření a chemoterapii. Tělové mléko je vynikajícím lehkým a příjemným denním
krémem na celé tělo. Má stahující účinky především v oblasti břicha, prsou, „podbradku“, pomáhá odstraňovat
celulitidu. Tělové mléko má hojivé účinky při vleklých zánětlivých kožních onemocněních. Aktivizuje ochranné
vlastnosti organismu, má tonizační a hojivý účinek při celkové únavě organismu, při potížích psychického
původu, při vegetoneuróze. Pravidelné používání Tělového mléka normalizuje spánek, odstraňuje
podrážděnost, bolesti hlavy, stabilizuje organismus při změnách počasí. Tělové mléko je vhodné používat
rovněž při dlouhodobých onemocněních. Tělové mléko je vynikajícím stimulátorem a po použití solných
koupelí s vůní ylang-ylang zvyšuje sexuální zájem u mužů a žen.
•
Pro stabilizaci tonusu - nanést na ruce a prsa;
•
sexuální vjemy - po použití solných koupelí s vůní ylang-ylang nanést na erotogenní zóny a genitálie;
•
při svalových bolestech - používat denně;
•
normalizuje spánek, snižuje nervové napětí - používat denně večer na celé tělo;
•
stahuje převislou pokožku – používat denně, po dobu dvou měsíců společně s Tělovou bahenní
maskou;
•
při nachlazení - na prsa a záda;
•
při bronchitidě - nanést na oblast průdušek;
•
při hypotoniích (snížený krevní tlak) - nanést na celé tělo, rozetřít na ušní boltce, nanést po použití
solných koupelí;
•
při vleklých zánětlivých onemocněních se používá jako tonizační prostředek, vyhlazuje pokožku,
odstraňuje váčky pod očima, stahuje druhý podbradek;
•
pomáhá odstraňovat celulitidu – používat denně, společně s Tělovou bahenní maskou;
•
při únavě, nervozitě, tělesné slabosti;
•
Tělové mléko je možné použít jako masážní krém.
Způsob použití: Lehce vetřete malé množství krému na vlhkou pokožku po solné koupeli nebo po sprchování.
Doporučujeme používat denně jako samostatný tonizační prostředek nebo ve spojení s jinými produkty
Dr.NONA, případně jako hojivý masážní krém.
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Živá síla Mrtvého moře
TĚLOVÉ MLÉKO SOLARIS - D.N.
(SOLARIS D.N. BODY LOTION)

Účinné látky: Voda Mrtvého moře, rostlinný olej, olej ze semen jojoby, rozmarýnový olej, šťáva
z listu aloe, extrakt z borůvky, extrakt z cukrové třtiny, extrakt z javoru, citrónový extrakt, pomerančový olej,
tymiánový olej, avokádový olej, vitamín E, soli Mrtvého moře (BOMK).
Unikátní kosmetický prostředek, který má ochranné a preventivní účinky a regenerační vlastnosti.
Používá se jako preventivní prostředek proti slunečním popáleninám, jako hojivý krém při popáleninách
různého původu a rovněž při rakovině pokožky; zahlazuje jizvy a pomáhá vstřebávat nezhoubné kožní
výrůstky. Tělové mléko Solaris D.N. je vynikajícím prostředkem při léčbě kožních onemocnění, způsobených
ionizujícím zářením jako je například radiální terapie při léčbě onkologických onemocnění.
•
Při bolestech hlavy, migrénách - nanést jednou denně za uši, na čelo, obličej;
•
při různém ozáření, popáleninách, jizvách - nanést tenkou vrstvu jednou denně na postižené místo a
nechat volně působit;
•
při jizvách, způsobených ozářením, při termických a chemických popáleninách – Solaris D.N. nanést na
gázový polštářek a přiložit na postižené místo - 1-2krát denně;
•
při bolestech svalů – po solných koupelích nanést na postižená místa;
•
při mastopatiích (zánět prsní žlázy) - nanést 1-2krát denně;
•
při různých poraněních, říznutí - nanést v tenké vrstvě jednou denně;
•
při hemeroidech - provést prstovou masáž hemeroidálních uzlů;
•
při neurodermitidách (vleklý svědivý zánět kůže), při dermatitidách (zánět kůže) - nanést na postižené
místo;
•
při různých kožních onemocněních, např. zjizvené pleti po akné (nanést na postižená místa jednou
denně);
•
při fibromech, myomech - namazat v podbřišku, nanést na tampón, zavést do pochvy a 15-20 minut
nechat působit;
•
při baktericidním efektu v gynekologii - po použití bahenní masky, nanést na tampón a ponechat
v pochvě 1-2 hodiny, kůru provádět 3-7 dnů;
•
při bolestech různého původu, pro zastavení krvácení, proti zánětům – nanést na postižená místa;
•
při pooperačních koloidech – jednou denně nanést v tenké vrstvě;
•
pomáhá při odstranění svědění pokožky a má bělící účinky na pigmentační skvrny;
•
jako denní zvláčňující krém - dětem natřít celé tělo jednou týdně, dospělí – denní použití;
•
omrzliny (na postižené místo, poté použít Obklady z vody Mrtvého moře);
•
v gynekologii: omlazení organismu - nanést na tampon a jednou týdně ponechat v pochvě na 1 hodinu;
•
prostata – připravit směs: ze dvou třetin krému a jedné třetiny Solí z Mrtvého moře nebo čaje
GONSEEN;
•
produkt se doporučuje mužům po holení k hojení ran a zastavení krvácení;
•
jako masážní prostředek;
•
po úrazech a chirurgických zákrocích;
•
při otitidách (zánět ucha) a bolestech uší - společně s Ústní vodou.
Způsob použití: Solaris D.N. naneste na čistou vlhkou pokožku nebo na zasažené místo v tenké vrstvě a
lehce rozetřete (bez tlaku).
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Živá síla Mrtvého moře
KRÉM NA RUCE A NEHTY
(HAND AND NAILCREAM)

Účinné látky: Voda Mrtvého moře, rozmarýnový olej, šípkový olej, olej z jojobových semínek, soli
Mrtvého moře (BOMK).
Tento produkt je kompozicí, která má ochranné, výživné, protizánětlivé a regenerační vlastnosti a
také antiseptický a protialergický účinek. Zlepšuje stav při plísňovém onemocnění nehtů a nehtového lůžka, při
ekzémech, dermatitidách (zánět kůže) a zamezuje vzniku plísňových onemocnění. Krém na ruce je velmi
účinným prostředkem proti pocení nohou. Pomáhá při hojení poranění pokožky - rány, říznutí, praskliny apod.
Při vysoké vlhkosti vzduchu během chladného počasí odstraňuje alergii a reakce pokožky na chlad. Krém na
ruce a nehty je jemným kosmetickým prostředkem, který se doporučuje pro mastnou pleť.
•
Při plísňových onemocněních pokožky a nehtů - nanést na noc, provést masáž;
•
při lišejích na obličeji - denně na postižené místo;
•
při říznutí, zhmožděninách, natažení - na problematické místo 1-2krát denně;
při bolestech kloubů - nahřát, nanést 2krát denně;
•
•
při pocení rukou a nohou - použít po solných koupelích;
•
při akné - odstraňuje mastnou vrstvu pokožky při denním používání;
•
zběluje pihy a pigmentační skvrny - nanášet denně;
•
při prudké (ne chronické) radikulitidě (zánět míšního kořene) - nahřát a vetřít masážními pohyby;
•
při dně, artritidách, artrózách – nanášet denně, ponechat v teple;
•
při bolestech páteře, rukou i nohou – nahřát a nanést na bolavé místo, účinné je používat krém po použití
Tělové bahenní masky;
•
odstraňuje alergii na chlad - použít 15-20 minut před odchodem do chladného prostředí;
•
při otitidách (zánětech uší) – nanášet denně;
•
při rýmě - krém nahřát, potřít nos uvnitř i na povrchu;
•
při únavě nohou - po použití Tělové bahenní masky;
•
při lámání nehtů – používat společně s Fází 3;
•
po zraněních a chirurgických zákrocích za účelem rychlé regenerace a zmírnění bolestí;
•
při alergiích na pokožce;
•
při hematomech (krevní podlitina) - společně se solnými koupelemi;
•
při konjuktivitidách (zánětu oční spojivky) – po propláchnutí krém vetřít do očí;
•
při moučnivce - nanést na tampon nebo vytvořit směs z jedné čajové lžičky Ústní vody a dvou čajových
lžiček Krému na ruce a nehty;
•
při menstruačních potížích - lehká masáž v podbřišku ve směru hodinových ručiček;
•
při kopřivce, při svrabu - po solných koupelích;
•
praskliny pat - na noc po solné koupeli.
Způsob použití: Opatrně vmasírujte malé množství krému na vlhkou pokožku.
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BAHENNÍ ZÁBAL NA NOHY
(TIRED LEGS TREATMENT)

Účinné látky: Bahno Mrtvého moře, extrakt z květů heřmánku, soli Mrtvého moře (BOMK), výtažek
z plodů koka, rozmarýnový olej, tymiánový olej.
Bahenní zábal na nohy snižuje únavu a odstraňuje otoky nohou. Pomocí receptorů nohou vrací
pocit čilosti celému organismu. Zlepšuje krevní oběh a výživu tkání. Odstraňuje bolesti a nepříjemné pocity,
vznikající při dlouhodobém stání na nohou (prodavači, pracovníci ochranky atp.) nebo při delší chůzi (poštovní
doručovatelé), ale také po namáhavých túrách, procházkách u netrénovaných lidí, zvláště pak starší generace.
Výrazně zlepšuje výživu pokožky při varikózním rozšíření žil, při lymfostáze (městnání mízy) v důsledku
nedostatečnosti lymfatického systému a při stálých otocích nohou. Má hojivé účinky při kožních onemocněních
nohou - lupénce, neurodermitidách (vleklý ohraničený svědivý zánět kůže), při nejrůznějších ekzémech, při
trofických vředech diabetického původu. Bahenní zábal na nohy pomáhá velmi účinně odstraňovat bolesti při
onemocnění orgánů pohybového ústrojí (artrózy, chronické artritidy infekčního původu, chronické neuritidy,
myozitidy, tendovaginitidy (zánět pochvy šlachové), osteomyelitidy, při poúrazových stavech a po chirurgických
zákrocích.
•
Při varikózních rozšíření žil - nanést 1-2krát týdně na 20-30 minut a spojit s masáží. Při vzniku vnějších
křečových žil nebo při tromboflebitidách (zánět žil, spojený se srážením krve) Bahenní zábal na nohy
nanést jen kolem žil, neaplikovat na samotné žíly. Při vnitřních křečových žilách nanést zábal na celý
povrch kůže.
•
při lymfostázách (městnání mízy) - nanést 2krát týdně a nechat působit 20 minut;
•
při psoriáze (lupence), ekzémech, neurodermitidách na nohou - nanést během dne na problematická
místa, střídat aplikace bahna a obkladů z bahna a spojit s masáží;
•
při zastaralých zhmožděninách, zlomeninách;
•
stavy po sejmutí sádry - nanést na problematické místo;
•
při dně - aplikace bahna, obklady ve spojení s bahnem;
•
při trofických vředech - nanést 1-2krát týdně kolem vředu, nejdříve na dobu 2-3 minut a postupně dobu
působení produktu prodlužovat až na 20-30 minut;
•
jako čistící pleťová maska (nanést a nechat působit 1 minutu, poté smýt vodou s několika kapkami
Šamponu pro časté použití);
•
při artrózách, při chronických artritidách;
•
při chronických neuritidách, myozitidách (zánět příčně pruhovaného svalu), osteochondritidách;
•
při tendovaginitidě – při akutním stavu neaplikovat;
•
při otocích nohou;
•
při přetížení svalů nohou a rukou;
•
při erozi děložního hrdla - nanést na tampón a ponechat 2 hodiny);
•
při osteomyelitidách - zánět kostní dřeně a kosti.
Způsob použití: Aplikace: Bahenní zábal na nohy nanést 1-2krát týdně v tenké vrstvě na vlhkou pokožku,
nechat působit 10-20 minut, poté osprchovat studenou vodou od kolene až ke kotníku. Při vzniku vnějších žil
naneste pouze na místa kolem žil. Obklady: Bahenní zábal na nohy naneste jako u aplikace, nohy obalte
zábalovým papírem a obvažte obvazem. Nechejte působit 20-25 minut.
Upozornění: Během procedury mějte nohy ve zvýšené poloze (20-25 cm).
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ÚSTNÍ VODA
(MOUTHWASH)

Účinné látky: Voda Mrtvého moře, heřmánkový extrakt, olej máty peprné, tymiánový olej, olej
z citrónové kůry, šalvějový olej, soli Mrtvého moře (BOMK).
Ústní voda odstraňuje nepříjemný zápach z úst a napomáhá hojení ran v ústní dutině. Má
antibaktericidní účinky. Ústní voda je vhodná k prevenci zubního kazu, zánětů a krvácení dásní. Odstraňuje
nepříjemný pocit v ústní dutině při adenoiditidách (zánět nosohltanových mandlí), při angínách, včetně silných
zánětů mandlí, při zánětech dásní, hyperestézii (přecitlivělosti), stomatitidách (zánět sliznice dutiny ústní), při
paradentóze a rovněž při chřipkách a onemocněních z nachlazení. Ústní voda pomáhá obnovovat výživu
sliznice nosohltanu, uší, orgánů trávicího traktu, konečníku a pochvy. Produkt se používá po terapiích z
ozáření za účelem odstranění reakce z ozáření, dále v gynekologii, při inhalacích, otravách, různých kožních
potížích a jako deodorant. Používá se rovněž jako obklad na otlaky, praskliny bradavek kojících matek a
praskliny řitního otvoru.
•
Při respiračních onemocněních u menších dětí - připravit roztok s horkou vodou v poměru 1:1 nebo 1:3,
ráno a večer 2-4 kapky kápnout do nosu a do ústní dutiny, je možné roztok nakapat na tampon a dát do
uší a nosu;
•
při stomatitidách u dětí - roztok zředit vodou v poměru 1:1, potírat ústní dutinu 4-5 krát denně;
•
při prasklinách bradavek - potírat před a po kojení, neředit;
•
rány, říznutí, škrábance po holení u mužů ( potírat vatou namočenou v Ústní vodě);
•
při opruzení a otlacích roztok zředit v poměru 1:1, namočit ubrousek a přiložit na postižené místo na dobu
10-15 minut;
•
při bolestech ústní dutiny, včetně paradentózy - roztok neředit a vyplachovat ústní dutinu po dobu 20-30
minut až 5krát denně během jednoho týdne;
•
při gastritidách (zánětech žaludku), při bolestech v oblasti žaludku – dospělí: jednu odměrku Ústní vody
vypít a zapít vodou, děti: Ústní vodu rozředit v poměru 1:1 s vodou a vypít; proceduru provádět po dobu
jednoho týdně až několika měsíců;
•
při žaludečních vředech - 1 odměrku rozředit na 1/2 sklenice vody, 3 - 4 krát denně;
•
při gynekologických potížích a proktologických potížích - 2krát denně jako ostřiky, nanést na tampon, vše
roztokem zředěným 1:1 a pokud možno roztok co nejdéle udržet uvnitř těla;
•
při bolestech krku - výplachy hrtanu 3 -4krát denně, jednu čajovou lžičku Ústní vody rozředit ve sklenici
vody;
•
při diatézách a disbakteriózách u dětí - nakapat 3-4 kapky na jazyk 2-3krát denně po solných koupelích;
•
při natažení, zhmoždeninách - jako obklad - ubrousek namočený do neředěného roztoku Ústní vody;
•
při pocení nohou - použít jako deodorant dvakrát denně;
•
drobné hnisavé rány - potírat neředěným roztokem nebo roztokem zředěným s vodou v poměru 1:1;
•
při otravách potravinami, alkoholem či otravách chemického původu - vnitřní užívání neředěným
roztokem, jedna odměrka, zapít vodou;
•
obnovuje střevní flóru při chronických zácpách, při kolikách - vnitřní užívání ráno před jídlem, 1 čajová
lžička neředěného roztoku;
•
při konjunktivitidách (zánět oční spojivky), při očních infekčních onemocněních ( „ječné zrno“) - jedna
čajová lžička na jednu sklenici vody, promývat nebo nakapat 3 - 4krát denně;
•
při bolestech uší, otitidách (zánět ucha) - nakapat teplý roztok 2krát denně do uší, udělat smotky,
namočené v neředěném roztoku.
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Způsob použití: Při infekčních onemocněních sliznice nosohltanu použijte jednu čajovou lžičku Ústní vody
(nebo obsah odměrky)a vypláchněte ústní dutinu po dobu 20-30 sekund 3-5krát denně během jednoho týdne.
Ústní voda se používá jako preventivní prostředek při ozařování - ke snížení účinků ozáření. 1-2 týdny před
zahájením vlastní terapie užívejte 5krát denně. Během ozařování použijte Ústní vodu 30 minut před
samotným zahájením ozařování a hodinu po ukončení ozařování. Po ukončení ozáření provádějte výplachy
ústní dutiny a krku min. po dobu jednoho měsíce, postupně zmenšujte počet denních výplachů.
Zvlhčování sliznice konečníku a pochvy se provádí následujícím způsobem: jednu polévkovou lžíci Ústní vody
rozřeďte ve stejném poměru s destilovanou vodou a klystýrem nebo ostřikováním zaveďte do dutiny. Přípravek
ponechte uvnitř co nejdéle. Procedura by se měla provádět dvakrát denně ráno a večer. Při onemocněních
sliznice je vhodné zředit Ústní vodu s vaječným bílkem. Připravit „ex tempore“ na 1-denní dávku, tj. 4-5
výplachů denně. Vyplachujte a pokud možno nechte působit co nejdéle.
Klinické užívání: Při angínách různého původu Ústní voda zmirňuje bolest při polykání, snižuje celkovou
intoxikaci organismu. Při adenoititidách se během jedno-dvou týdenní kůry výrazně zlepší dýchání nosem.
Zlepšuje se spánek, sluch, zmírňuje se výtok z nosu. Při gingivitidách (zánět sliznice dásní -afty, plíseň), při
paradentóze, hyperestisii zubů, glositidě (zánět jazyka)je vhodné ráno po mytí zubů vypláchnout ústní dutinu
Ústní vodou. Pokud se Ústní voda používá jako obklad k léčení opruzenin, prasklin bradavek u kojících
matek a při léčení potíží konečníku, účinky tohoto produktu jsou velmi pozitivní. Produkt se doporučuje pro děti
od 4 let ( ředit horkou vodou v poměru 1:1). Při vzniku žaludečních vředů a problémech dvanáctníku se u
dospělých doporučuje užívat vnitřně 2-3krát denně před jídlem jednu odměrku Ústní vody. Při onemocněních
štítné žlázy a při onemocněních z nachlazení (chřipka apod.) vypláchnout krk 2-4krát denně. Při bolestech uší
nakapat do ucha, při onemocněních nosohltanu nakapat do nosu. Při potížích orgánů trávicího ústrojí užívat
vnitřně několikrát denně (žaludeční neurózy, zácpy apod.).
SPRCHOVÝ GEL HALO-GEL
Účinné látky: Voda Mrtvého moře, bahno Mrtvého moře a soli Mrtvého moře (BOMK).
Halo gel je určen pro hluboké očištění pokožky a zároveň k její výživě díky jílům a bahnu Mrtvého
moře. Působí proti zánětům, zpevňuje pokožku a tonizuje organismus. Halo gel má výborné čistící vlastnosti
spojené s terapeutickými vlastnostmi Mrtvého moře. Svůj název získal na počest halobakterií, ke kterým patří i
archibakterie, pěstovaná v laboratořích Společnosti a která je jednou ze základních složek
bioorganominerálního komplexu (BOMK).
Způsob použití: Namydlete celé tělo, nechte působit 5-15 minut, pak opláchněte teplou vodou. Doporučujeme
poté použít Tělové mléko nebo Solaris D.N.
ZUBNÍ PASTA SHENSEEN
Účinné látky: Voda Mrtvého moře, olej máty peprné, olej z listu skořicovníku, vůně, vitamin E, soli
Mrtvého moře (BOMK).
Zubní pasta Shenseen má antiseptické, antibakteriální, protizánětlivé a hojící účinky, odstraňuje a
zabráňuje krvácení dásní, protože zpevňuje stěny kapilár (snižuje jejich lámavost a náchylnost k onemocnění).
Shenseen stimuluje procesy obnovení a hojení dásní, napomáhá vstřebání minerálních látek do zubních tkání
(bioorganominerální komplex), bělí zubní sklovinu, snižuje citlivost zubů a dásní, chrání proti paradentóze a
zubnímu kazu.
Způsob použití: Důkladně čistit zuby 2xdenně. Není vhodné pro děti mladší 3 let. Pro děti 3-7 let používat malé
množství pasty.
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OBKLADY Z VODY MRTVÉHO MOŘE
(DEAD SEA WATER COMPRESSES)

Účinné látky: Voda Mrtvého moře, olej máty peprné, levandulový olej, výtažek z aloe, soli Mrtvého
moře (BOMK).
Obklady z vody Mrtvého moře zlepšují krevní oběh, regeneraci a trofiku tkání, hojení ran, zmírňují
bolesti. Mají antiseptické a uklidňující účinky. Obklady jsou zvláště vhodné při kožních onemocněních jako
ekzémy, lupénka, dermatitidy (záněty kůže) a při trofických vředech.
•
Při lupénce, ekzémech - aplikace po dobu 30-60 minut;
•
dermatitidách (zánět kůže), neurodermatitidách - aplikace po dobu 30-60 minut;
•
při chemických a termických popáleninách, popáleniny 1-2. stupně - položit na 1-2 minuty, později dobu
působení prodloužit až na 2-3 hodiny;
•
hnisavé pooperační jizvy, infikované rány - položit na ránu a nechat působit 1-2 hodiny, začít od 1-3
minut až do vzniku granulí;
•
pro lepší vstřebání jizev;
•
při trofických vředech nechat působit 1-2 minuty 2-3krát denně, poté dobu působení zvýšit na 2-3 hodiny;
•
při proleženinách - obklady, dále položit papír na obklad, zabalit ručníkem a nechat působit 20-30 minut;
•
při říznutí, prasklinách, drobných rankách - nechat působit na 5-10 minut;
•
při tvorbě akné - ráno položit na čistou pokožku a ponechat působit 10-15 minut, provádět denně;
•
mužům po holení k rychlému obnovení pokožky;
•
k zastavení krvácení;
•
k hojení jizev a jako prevence po ozařování - před a po ozáření položit na postižené místo a nechat
působit asi 15-20 minut;
•
jako kosmetický prostředek - na pleť 2-3krát týdně, nechat působit po dobu od 3-5 minut do 15-20 minut;
•
při omrzlinách - nanést Tělové mléko SOLARIS D.N. na postižené místo, dále nanést obklad a
ponechat, jak dlouho to bude možné;
•
při mokvajících ekzémech - aplikace na 20-30 minut i déle.
Způsob použití: Sterilní ubrousek přiložte podle potřeby na pokožku nebo na rány, z ekonomických důvodů
můžete ustřihnout potřebnou velikost ubrousku. Použitý obklad už nevyužívejte. Pokud ubrousek během
aplikace vyschne, můžete jej namáčet do solného roztoku nebo do roztoku s ústní vodou. Vyvarujte se
kontaktu s očima.
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SOLI DO KOUPELE
(A QUARTET OF BATH SALTS)

Účinné látky: Soli Mrtvého moře, levandulový olej nebo výtažek z heřmánku nebo eukalyptový
olej, rozmarýnový olej a tymiánový olej nebo olej z ylang ylang, pačuli a anýzový olej.
Soli do koupele dávají jedinečnou možnost vyzkoušet kouzlo účinků hojivé vody Mrtvého moře, a
to ve vlastní vaně. Pomáhají celkovému uklidnění nervového systému, odstranění duševního i fyzického
přetížení, zvyšují životní tonus a zmírňují bolesti orgánů pohybového ústrojí. Všechny čtyři druhy Solí do
koupele mají stejné složení solí, liší se aromatickými přísadami - esencemi olejů eukalyptu, rozmarýnu,
levandule, heřmánku, ylang-ylang, tymiánu, pačuli a anýzu.
SOLI S LEVANDULÍ se užívají jako uklidňující prostředek při neurózách, nespavosti, při stresových
stavech, odstraňuje bolesti hlavy, čistí nosohltan a zlepšují krevní oběh při kožních potížích.
•
Při artrózách - jako obklady, koupele, potírání;
•
při nespavosti -koupele;
•
při bolesti nohou - obklady, koupele nohou;
•
diatesách u dětí – koupele, potírání;
•
normalizuje krevní tlak – koupele, potírání;
•
neklidné děti - koupele;
•
odstranění svědění a kopřivky - koupele, potírání, obklady;
•
snížení svalového napětí - koupele;
•
zlomeniny - koupele - po sejmutí sádry;
•
při paralýze (ochrnutí) - potírání;
•
při vegetativní dystonii - potírání, nožní koupele;
•
při kožních onemocněních - koupele, obklady, potírání.
SOLI S HEŘMÁNKEM mají antiseptické, protialergické, baktericidní a regenerační účinky, obnovují
dýchání pokožky, čistí pokožku, napomáhají hojení ran, hnisavých potíží u dětí, soli se také používají k
odstranění svědění u kožních onemocnění a jako prostředek proti plísním.
•
Při nachlazení - vnitřní užívání, natřít chodidla a na noc navléct teplé ponožky;
•
při rýmě - propláchnutí nosohltanu roztokem soli;
•
při nachlazení - koupele, obklady na postižené místo;
•
při angínách, bolestech v krku - výplachy, vnitřní užívání;
•
při bolestech zubů, paradentóze, stomatitidě, při zánětech dásní a ústní dutiny - výplachy, vnitřní užívání;
•
při artrózách, artritidách, při polyartritidách - koupele nohou;
•
při ostruhách kosti patní a pocení nohou - koupele nohou, teplota do 40°C;
•
při gynekologických potížích - zánětlivé a dezinfekční účinky (vnitřní užívání, ostřikování);
•
malé děti s těžkými kožními onemocněními - mokvající dermatitida a při diatézách - koupele;
•
jako kosmetický prostředek – potírat obličej kostkou ledu ze solného roztoku;
•
při kožních potížích, proleženinách, lupence - koupele, obklady;
•
při vysoké teplotě u dětí - potírání;
•
při hojení ran, zhmožděninách - potírání, obklady;
•
při otravách potravinami - vnitřní užívání.
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SOLI S EUKALYPTEM A TYMIÁNEM se užívají při fyzické únavě, přetížení, odstraňují bolesti orgánů
pohybového ústrojí, používají se k relaxaci svalů a při chřipkových onemocněních. Tato sůl je velmi účinná pro
osoby starší 40-ti let, zvláště pak pro ženy jako preventivní prostředek během klimaktéria. Tyto soli je možné
použít po chirurgických zákrocích, obnovují síly organismu.
•
Při tonizování organismu - koupele;
•
při nachlazeních - inhalace, koupele, potírání, výplachy;
•
v gynekologii - výplachy, koupele;
•
při osteoperiostitidách - vnitřní užívání, obklady, koupele;
•
při artrózách, při artritidách, polyartritidách - masáž kaší připravené ze soli a Šamponu pro časté
použití;
•
při hemeroidech - ledové obklady, masáž kaší připravené ze soli a Šamponu pro časté použití;
•
ostruhy kosti patní - koupele nohou při teplotě do 40°C;
•
jako preventivní prostředek proti nachlazení u dětí – kloktání.
SOLI S YLANG-YLANG se také nazývají „soli přání“, neboť soli s touto vůní silně ovlivňují tonus
organismu a zesilují sexuální zájem.
• Při sexuálních potížích u mužů a žen - koupele;
• při infekčních onemocněních - koupele, inhalace, vnitřní užívání;
• při těžkých stresech - koupele, potírání;
• během rekonvalescence po těžkých onemocněních, zvyšují tonus organismu, zvyšují aktivitu, zlepšují
náladu - koupele, potírání - poránu;
• pro zlepšení spánku - koupele;
• ostruhy kosti patní - koupele, obklady;
• při otravách alkoholem - vnitřní užívání;
• při stresových stavech, depresích - koupele, koupele nohou;
• při onemocněních horních cest dýchacích - inhalace, koupele;
• při hypotonii (snížený krevní tlak), zvyšují tlak – koupele.
Způsob užívání solí:
1) KOUPELE: Používají se při teplotě 37-39°C 1- 2krát týdně. Během koupele doporučujeme masírovat
problematická místa houbou z nesyntetických materiálů.
Dospělí: 1 - 2 polévkové lžíce soli, koupel po dobu 15-20 minut.
Děti ( včetně novorozenců): 1 čajová lžička do dětské vaničky, koupel po dobu 10-15 minut.
UPOZORNĚNÍ: Koupele nedoporučujeme osobám se srdečními potížemi, s hypertonií (zvýšený tlak), arytmií,
při onkologických onemocněních a osobám starším 70-ti let. V těchto případech doporučujeme pouze potírání,
koupele nohou, obklady.
2) KOUPELE NOHOU: 1 polévková lžíce na 7-8 litrů vody, koupel provádějte po dobu 10-15 minut při teplotě
vody 37-39°C a masírujte postižená místa.
3) VNITŘNÍ POUŽÍVÁNÍ: 1/2 - 1 čajovou lžičku na 1 sklenici teplé vody.
4) OBKLADY: Pokládají se pomocí kompresního/pergamenového papíru na postižená místa, poté ponechat
v teple. Obklady:
Vodo-solné: 1 čajová lžička soli na 1 litr vody, namočit gázu a položit na postižené místo a ponechat půl hodiny
až dvě hodiny.
Sůl a Šampon pro časté použití: stejný díl soli a šamponu, nechat působit 2-6 hodin.
Sůl, Šampon pro časté použití a Solaris D.N.: 1 čajová lžička soli, 1 čajová lžička šampónu a malé množství
Tělového mléka Solarisu D.N. - nechat působit 2 -6 hodin.
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5) POTÍRÁNÍ: Houbou z nesyntetického materiálu ráno nebo večer, ve směru od krku k patám. 1 polévková
lžíce soli na 1-2litry vody pokojové teploty. Při vysoké teplotě, zvláště u dětí: potírat celé tělo silným solným
roztokem. Při nachlazení - potírání chodidel a dlaní, na noc obléknout teplé ponožky.
6) INHALACE: Provádějte 10-15 minut pomocí roztoku: 1 čajová lžička na sklenici vody.
7) KLOKTÁNÍ: 1/2 čajové lžičky soli na 1 sklenici teplé vody - 5-6krát denně.
8) VÝPLACHY: 1/2 čajové lžičky soli na 1 sklenici horké vody.
9) ZÁBALY: Bavlněnou noční košili namočit do silného solného roztoku, zabalit se do ní, použít teplé
prostěradlo a zůstat tak po dobu 1-2 hodin. Poté si oblékněte suché čisté prádlo.
10) OTUŽOVÁNÍ: Namočte froté ručník do roztoku připraveného z 1/2 čajové lžičky soli a 1 litru vody. Smotat
do ruličky, zamrazit v mrazničce. Dětem se doporučuje chodit naboso na rozloženém ručníku cca 1/2 minuty
až minutu.
11) ZUBNÍ PRÁŠEK: Kterýkoli ze čtyř druhů soli rozdrtit v mlýnku na kávu. Používat jako zubní prášek pro
bělení zubů a jako prevenci proti zubním kazům.
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PARFUMERIE A DEKORATIVNÍ KOSMETIKA

Aromatické vůně jsou něčím zvláštním a kouzelným. Nejen že nás obdarovávají příjemným pocitem,
ale také krášlí a léčí. Je to jeden z mnohých darů přírody.
V celé kosmetické řadě DR. NONA, zejména v krémech, šamponech, tělovém mléku hraje vůně
svou důležitou roli. Osobitou úlohu ve využití aromaterapie hrají deodoranty a parfémy, neboť jejich vůně je
velmi intenzivní a dlouho na pokožce vydrží.
PARFÉMY DR. NONA (parfém pro ženy a voda po holení pro muže) mají jemnou vůni, dlouhou
dobu zůstávají na pokožce a rychle se šíří do prostoru. Jejich vůně nevyvolává pocit únavy a nepůsobí
dráždivě na okolí. Vůně parfémů zvyšuje tonus organismu a sexuální zájem. Parfémy také ovlivňují všechna
regulační centra organismu, pomáhají mu lépe se vyrovnat s nemocemi tím, že zvyšují jeho imunitu a zlepšují
činnost žláz s vnitřní sekrecí, neboť obsahují velké množství aromaterapeutických látek, bioorganominerální
komplex a autotrofický systém. Unikátní vůně nezanechá nikoho lhostejným, neboť každý si v této vůni najde
to své a kolem každého člověka tato vůně vytvoří pouze jeho dokonalou auru a zlepší mu náladu.
Parfém i voda po holení se vyrábí v provedení – 100 ml s rozprašovačem.
DEODORANTY DR. NONA PRO ŽENY A MUŽE mají jemnou, neutrálně-čistou vůni, která se velmi
rychle vstřebává a neovlivňuje použití parfému. Deodoranty účinkují po celých 24 hodin a jejich vůně se
uchovává dokonce i po sprchování. Deodoranty obsahují aromaterapeutické oleje, bioorganominerální
komplex a autorofický systém. Pokud deodoranty naneseme na pokožku v podpaží, kde nejsou cévy hluboko,
dojde k aktivaci všech důležitých funkcí organismu a zvýší se jeho tonus. Deodoranty vynikají jemným
antibaktericidním účinkem, velmi rychle a šetrně odstraňují postižená místa pokožky, pomáhají zastavení
krvácení při jemném říznutí a prasklinách pokožky.
Deodoranty jsou vůní přizpůsobené parfémům a vodám po holení.
Deodoranty se vyrábějí v provedení – 95 ml.
Pozn.: Deodoranty obsahují sůl Mrtvého moře, proto je nutno obléci oděv až po vstřebání
(zaschnutí) deodorantu, jinak sůl narušuje jeho barvu.
POMÁDA A RTĚNKY - upravené rty nejen zdokonalují krásu ženy, ale zároveň jsou nejcitlivějším
místem pro příjem povzbudivých látek. Pomáda obsahuje všechny základní komponenty výrobků Dr. NONA a
díky tomuto složení je velmi dobrým antioxidantem, který má antibakteriální účinky a povzbuzuje imunitní
systém. Pomáda je vhodná zejména pro ochranu dětských rtů před nepřízní počasí. Pomádou lze řešit nejen
problémy vztahující se přímo ke rtům – afty, popraskané rty atd., ale i celkový stav organismu pomocí rychlého
vstřebávání potřebných látek přes jemnou pokožku rtů.
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JAK ÚČINKUJÍ PARFUMERICKÉ PRODUKTY?.

A) Vstřebávání přes pokožku: Zásobují organismus nezbytnými mikroprvky, stimulují imunitní
systém a napomáhají udržovat organismus zdravý. Aktivní složky aromatických olejů ovlivňují všechny důležité
orgány našeho těla. Tím, že se dostávají do krevního oběhu pomáhají normalizovat činnost srdečního a
cévního systému, pozitivně ovlivňují orgány trávicího traktu, močového a pohlavního systému, orgány dýchací
soustavy a nervový systém.
B) Pronikání do organismu při dýchání: Vdechováním aroma jeho molekuly pronikají dovnitř,
dostávají se až k plicím, procházejí vzduchovými bublinami do kapilár a dále se rozšiřují do celého organismu.
Některé molekuly se usazují na sliznici nosu a dostávají se do kontaktu s čichovými buňkami, které jsou
bezprostředně spojeny s mozkem. Jejich účinky je možné pozorovat okamžitě: když přivoníme k růži,
usmějeme se a získáme ihned velmi příjemný pocit. Totéž probíhá i při vdechnutí vůně parfému. Naše nálada
se zlepšuje a pociťujeme přísun pozitivních vjemů. Tento proces probíhá proto, že čichová zóna mozku je úzce
spojena s limbickým systémem a těmi centry mozku, která kontrolují nervový a endokrinní systém. Limbická
oblast je bezprostředně spojena s našimi emocionálními reakcemi, s pamětí, se sexuálním zájmem, s intuicí.
Parfumerická řada DR. NONA zpomaluje tvorbu potu. Samotný pot je bez zápachu a jeho
nepříjemný zápach je způsoben až při „zpracování“ potu bakteriemi pokožky. K zamezení činnosti těchto
bakterií slouží aromaterapeutické oleje, které vynikají baktericidními účinky.
PARFÉM NEBO TOALETNÍ VODA?
Všechny parfumerické produkty jsou podřízeny určitým zákonům a normám. Například, v bohaté
škále parfumerických produktů odborníci vyčleňují tři prvky, vytvářející harmonickou strukturu. Když naneseme
parfém na pokožku, nejdříve cítíme pouze první „vjemové“ účinky, tvořené hlavně prchavými látkami. Za 5-10
minut se projevují méně prchavé látky, tzv. látky hlavy. A teprve za 20 minut cítíme vlastní aroma parfémů.
Toto aroma je základní kompozicí vůně, sestávající se ze stabilních substancí. Čím větší je podíl základního
aroma v kompozici ve vztahu k lehce prchavým komponentům, tím jsou parfémy koncentrovanější a
stabilnější. Proto jsou parfumerické výrobky rozděleny na parfume (parfémy), Eua de parfume (parfémovaná
voda) a Eau de toilette (toaletní voda).
Podíl základního aroma není v kompozici parfémů velký, neboť tento typ je nejstálejší co se týká
vůně; množství stálých voňavých látek dosahuje 50 % i více. A objemy lahviček jsou velmi malé: od 2 do 10
ml.
Vůně parfémované vody je lehká a méně koncentrovaná, podíl základního aroma je méně než 40 %, objem od
15 do 45 ml.
Toaletní voda se vyrábí o objemu od 75 do 200 ml a podíl základního aroma činí 25-30 %.
Tradicí se rovněž ustanovilo, že parfémy by neměly mít rozprašovač, může být jen u lahviček
s parfémovanou a toaletní vodou. Používání rozprašovače je velmi výhodné, neboť zamezuje pronikání
vedlejších látek do lahvičky, které mohou vést k okysličování a ke změně aroma.
Parfémy a vody po holení pro muže DR. NONA mají objem 100 ml a rozprašovač a proto, bez
ohledu na koncentraci voňavých látek, jsou tradičně zařazeny k „Eau de toilette“ – toaletní voda. Ale jejich
stálost a podíl základního aroma v kompozici odpovídá ve skutečnosti obsahu produktů „Parféme“ – tj.
parfémy.
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PRAKTICKÉ RADY:
Parfémy, deodoranty a tělová mléka použijte ihned po koupelích nebo po sprchování, když je tělo ještě
rozehřáté. Aroma pak bude působit delší dobu.
Protože při kontaktu s teplou pokožkou se vytváří individuální vůně, naneste parfém především na ty
části těla, kde se nacházejí krevní cévy: spodní část krku, místa za ušima, loketní jamka, zápěstí,
podkolenní jamka. Po kapkách je možné nanést parfém rovněž na ušní boltce, prsní jamku, na vnější
oblast ramen a na prsty rukou. Pokožka v těchto místech je nejteplejší a teplo umožní úplné rozšíření
vůně. Parfém se v těchto místech udrží delší dobu a jeho terapeutický účinek bude plnohodnotný.
Parfém můžete stříknout také na oděv, který se nedotýká těla - kabát, čepice, svetr atd. Nejlépe se
parfém zdůrazní na přírodních materiálech ( vlna, len, bavlna).
Aroma se velmi dobře drží na vlasech. Po umytí a vysušení naneste parfém také na vlasy.
Třete si zápětí jedno o druhé po nanesení parfému? To se nedoporučuje. Tím jen „zraníte“ vůni - porušíte
její jemnou strukturu a stálost.
Koření, cibule a česnek vylučují určitý podíl své vůně přes póry i další den po jejich požití. Podle toho
také parfém na pokožce mění své aroma.
Těhotenství, menstruace a užívání hormonálních přípravků mění chemické složení potu a proto parfém
může mít zcela jinou vůni.
Parfém DR. NONA není třeba uchovávat v chladu (chladničce), jak bývá zvykem u některých parfémů.
Doporučujeme jej uchovávat na tmavém místě bez dlouhodobějších účinků slunečního záření.
Při určování vůně ji nikdy nedýchejte přímo z lahvičky: dojem bude mylný. Parfém je jako symfonie. Když
otevřete lahvičku, všechny zvuky se snaží dostat ven. Po nanesení na pokožku se všechny zvuky
parfému zharmonizují.
Parfém a voda po holení DR. NONA mohou používat jak ženy, tak muži. Zcela nová vůně se vytvoří při
použití obou vůní najednou – dojde k vytvoření manželské vůně.
Na rozdíl od všech jiných parfémů známých značek je možné parfém DR. NONA používat také před
opalováním na slunci – na kůži nezůstanou tmavé skvrny.
Nakapejte několik kapek parfému na polštář a zbavíte se nespavosti.
Na mastné pokožce se aroma projevuje rychleji než na suché pokožce.
Neexistuje omezení v představivosti: kapka parfému na dopisním papíru vyvolá u adresáta pocit, jako
byste byli vedle něj; abyste vůni parfému měli „v sobě“ , nakapejte pár kapek do vody při praní spodního
prádla nebo do vody při solných koupelích; pár kapek nakapejte rovněž do vody v napařovací žehličce –
vyžehlené prádlo si dlouho udrží vůni parfému.
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Kdy je dobré použít parfém DR. NONA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Při skleslé náladě a nízké sebedůvěře.
Při snížení sexuálního zájmu.
Při bolestech hlavy a při nespavosti.
Při pocitu únavy a sníženém fyzickém a psychickém tonusu.
Při slabém krvácení, tvoření prasklinek a drobných úrazech.
Deodoranty jsou velmi účinné při tvorbě tmavých skvrn na pokožce a při podrážděné pokožce v podpaží,
zvláště u otylých osob.
Při ošetření podrážděné pokožky po epilaci v podpaží (deodoranty) a po holení u mužů (voda po holení).
Při důležitém obchodním jednání.
Při první schůzce a dále pro upevnění intimních prožitků.
Během pracovního procesu pro lepší koncentraci, doma a při odpočinku - k uvolnění.

ŘADA „ARCHELINE“
Dekorativní kosmetika Archeline je vyrobena k doplnění ošetření pokožky prostředky vyrobenými na
stejné bázi a se shodným zaměřením - k ozdravnému procesu našeho organismu. Jejím cílem je dát obličeji
svěří vzhled, zakrýt možné nedostatky a přitom pokožce neublížit, naopak ji chránit ji proti nepříznivým vlivům.
Vyrovnává kožní reliéf, odstraňuje lesk, udržuje vlhkost pokožky a maskuje defekty. Speciální
složení, včetně bioorganominerálního komplexu, tonizuje pokožku. Tento efekt je dále podpořen rostlinnými
oleji a mikroprvky.
TEKUTÝ MAKE-UP má liftingový efekt – přirozeně napíná pokožku, zahlazuje drobné nerovnosti,
jeho pH odpovídá úrovni pokožky. Působí zároveň jako opalovací filtr. Je dermatologicky testován, jeho složení
je uzpůsobeno tak, že neuzavírá póry a pokožka může volně dýchat.
Dodává pocit svěžesti a dobře pěstěné pleti.
SAMETOVÝ PUDR (Velvet dream powder) je vhodný k provedení závěrečné tečky líčení pro
všední den i nevšední příležitost. Jeho použitím dosáhnete efektu „broskvové“ pleti. Pudr navozuje vzhled
sametové pokožky, vyrovnává ji a odstraňuje mastný lesk, a přitom pokožku nevysušuje. Je vhodný pro
všechny typy pleti, zakrývá její nedostatky, nezanáší póry a zároveň chrání pokožku. Obsahuje UV filtr.
ŘASENKA (Mascara with fibres) - tato řasenka odděluje jednotlivé řasy a zároveň jim dodává
bohatý objem. Řasy mají přirozený vzhled, jsou dlouhé a husté, nikoliv však slepené. Má pečlivě vybraný
štěteček, vhodný k nanášení na dlouhé i kratší řasy. Vitamín E, jojoba a vyvážená kompozice rostlinných
vosků a olejů, řasy vyživují a starají se o ně. Řasenka nejen zkrášluje vzhled vašich očí, ale zároveň se stará o
zdraví vašich řas. Neopadává, nevyvolává alergie. Je lehce smývatelná obvyklými prostředky na odličování.
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PRODUKTY K VNITŘNÍMU UŽÍVÁNÍ
V této kapitole jsou uvedeny informace o produktech DR. NONA pro vnitřní užívání (určené pro
zvláštní výživu), které nazýváme „biologicky aktivní doplňky“ (BAD). BAD jsou koncentráty přírodních aktivních
látek, včetně esenciálních potravinových prvků, určených k samostatnému nebo společnému užívání se
stravou. BAD se vyrábějí z rostlinných a minerálních surovin.
Rovněž u této skupiny produktů je základní bází bioorganominerální komplex Mrtvého moře, ale na
rozdíl od kosmetických produktů, BAD obsahují kromě aromaterapeutických ingrediencí komplet „mikroprvků“
a vitamínů, které mají vynikající antioxidační účinky.
Důležitou předností BAD společnosti Dr. NONA International Ltd. je originální technologie (knowhow), metoda mikrotobolek, díky níž se obsah potravinových doplňků dostává do organismu v nezměněném
stavu a v procesu oběhu krve jsou tyto složky dopravovány téměř do všech míst v organismu. Účinnost části
produkce BAD je umocněna pomocí autotrofického systému, který napomáhá obnově buněčné struktury
nejdůležitějších systémů organismu díky své fermentativní aktivaci bílkovinné syntézy s využitím struktury
(„úlomků“) vlastních odumřelých buněk.
Název všech potravinových doplňků DR. NONA končí příponou - „seen“, což v překladu znamená
„čínský“. Tato skutečnost je spojena s tím, že ve východní, přesněji čínské filozofii, je základem světa a všech
dějů, které v něm probíhají, vzájemné působení a jednota dvou protichůdných jevů: aktivního mužského Slunce (jang) a pasivního ženského - Luna (jin). V každém člověku, bez ohledu na to, zda je to muž nebo
žena, tyto jevy a jejich vzájemný vztah určují osobnost člověka, jeho životní a sociální aktivitu, charakter, atd.
Rostlinné komponenty, obsažené v potravinových doplňcích, jsou zpracovány na základě vzájemné
rovnováhy jang a jin, převzaté z tibetské medicíny, která všechny byliny rozděluje do dvou skupin: na teplé a
studené. Obnova rovnováhy jin a jang v organismu je základem zdravého organismu a jeho dalšího vývoje.
BAD jsou svým složením zaměřeny zejména na:
- snadné a rychlé zabezpečení dostatku nenahraditelných látek, nezbytných pro výživu, které jsou
v současném typu stravy nedostatečně zastoupeny;
- zvýšení odolnosti organismu proti nepříznivým vlivům životního prostředí, zvláště u osob žijících
v ekologicky znečištěných oblastech;
- posílení a urychlení vylučování toxických látek z organismu.
Maximální účinek při užívání BAD společnosti Dr. NONA International Ltd. závisí ve značné míře na
jejich pravidelném užívání, zvláště pak ve spojení s produkty k vnějšímu užívání.
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GONSEEN
Účinné látky: Paraquayský čaj (Gon Gouha), semena mrkve, olivové listí, oregano, vojtěška,
tymián popínavý, chryzantéma, máta peprná, sůl Mrtvého moře (BOMK).
Čaj Gonseen má antioxidační vlastnosti, odstraňuje fyzickou a duševní únavu, čistí trávicí ústrojí a
orgány vylučovacího traktu, napomáhá vylučování toxických látek z organismu, stimuluje imunitní systém,
normalizuje krevní tlak, snižuje hladinu cukru a cholesterolu v krvi. Užívá se při nemocích orgánů dýchací
soustavy a zrakových orgánů, má velmi dobré sedativní účinky s tonizujícím efektem, zpomaluje proces
stárnutí buněk a zajišťuje stav duševního klidu.
Léčivé byliny, které jsou obsaženy v tomto čaji, jsou velmi bohaté na bílkoviny a biologicky aktivní
látky, a díky autotrofickému systému čaj Gonseen urychluje tvorbu nových zdravých buněk z jednotlivých
struktur poškozených buněk organismu člověka.
Čaj Gonseen je novým přístupem v očistě organismu a výživě člověka.
Způsob užívání: Sáček čaje ponořte do sklenice s horkou vodou (nejlépe vodu převařte a po 3-5 minutách do
ní vložte sáček čaje), nechte 20-30 minut louhovat a pijte ráno nalačno. Čaj doporučujeme připravit i ve větším
množství vody (cca 1l) a popíjet během dne. Při delším užívání doporučujeme pít jednu sklenici čaje denně.
Upozornění: Použité sáčky čaje nevyhazujte. Vyluhované sáčky použijte jako obklad při kožních
onemocněních.
LOOKSEEN
Účinné látky: Světlík lékařský, borůvky, chrpa modrá, sůl Mrtvého moře (BOMK).
Oči jsou nejcennějším a nejpozoruhodnějším darem přírody. Je v nich zobrazeno vše: pocity,
radost, utrpení, klid, láska i nenávist. Oči jsou nejen zrcadlem duše, ale i odrazem celkového stavu organismu.
Oči jsou orgánem vnímání, který zasluhuje zvláštní pozornost. Lookseen se užívá při zánětech víček a
sliznice očí, při slzení za chladného počasí, při zvýšené únavě očí. Zlepšuje výživu očních nervů a zásobování
očí a očních svalů krví. Lookseen zvyšuje ostrost zraku a zlepšuje barevné vnímání, doporučujeme jej také k
prevenci katarů.
Způsob užívání: 2 tobolky dvakrát denně 15 minut po jídle.
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LOVSEEN
Účinné látky: Sibiřský žen-šen, ginko biloba, ořech kola, sůl Mrtvého moře (BOMK).
Lovseen aktivuje syntézu pohlavních hormonů (testosteron), což umožňuje řešit problémy spojené
se snížením sexuální aktivity u mužů a frigidity u žen. Lovseen velmi rychle a účinně tonizuje centrální nervový
systém, zlepšuje fyzický a psychický stav, zlepšuje paměť, zvyšuje pracovní aktivitu a celkovou odolnost
organismu a aktivuje pohlcování kyslíku buňkami.
Lovseen doporučujeme k užívání osobám nemocným cukrovkou, při arterioskleróze, depresích,
asténii, při poruchách orgánů látkové výměny a při alergiích.
•
Při cukrovce;
•
při dýchacích potížích - bronchitida, astma;
•
při silných depresích;
•
při poruchách krevního oběhu mozku;
•
při těžkých dlouhodobých infekčních onemocněních;
•
pro zvýšení pracovní schopnosti;
•
ke zlepšení paměti a koncentrace;
•
při prostatě;
•
ke zvýšení krevního tlaku;
•
při fyzické a psychické únavě, chronické únavě;
•
pro zvýšení tonusu nervového systému;
•
při impotenci - ve spojení s Tělovým mlékem a Solí s vůní ylang-ylang;
•
pro upevnění imunity;
•
při arterioskleróze - kornatění tepen;
•
při zeslabení zraku a sluchu;
•
při depresích, psychických poruchách;
•
k posílení svalového systému;
•
při poruchách látkové výměny;
•
při cévních onemocněních;
•
při onemocněních dýchacích orgánů;
•
při alergiích;
•
při onemocněních štítné žlázy.
Způsob užívání: Užívejte dvě tobolky ráno 15 minut před jídlem po dobu 30ti dnů, poté přerušte užívání na
jeden týden. Produkt není návykový.
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OKSEEN

Účinné látky: Alfa- tokoferol (vitamín E), selen, sůl Mrtvého moře (BOMK).
.
Okseen se užívá k prevenci vzniku onemocnění, při srdečních a cévních onemocněních, cukrovce,
pro zpomalení procesů stárnutí, při respiračních onemocněních a virových infekcích.
Produkt vyniká vysokou antioxidační aktivitou díky obsahu biologicky aktivních látek, především díky
tokoferolu a selenu.
Okseen doporučujeme užívat při fyzické a duševní únavě, při poruchách krevního oběhu,
onemocněních jater, žlučníků a žlučovodů a ke zlepšení stavu po ozařovací terapii. Kombinace antioxidantů je
schopna zcela neutralizovat různé skupiny volných radikálů a zabránit předčasnému stárnutí, zánětlivým a
onkologickým procesům.
Okseen je zahrnut do programu Světové organizace zdraví pro otázky zmírnění psychosomatických
následků radioaktivní katastrofy.
•
Při alergických onemocněních (astma, revmatismus);
•
dertmatitidách, ekzémech, lupence;
•
při stomatididách, k prevenci paradentózy, při gingivitidách (zánět sliznice dásní);
•
při fyzickém a psychickém přetížení;
•
při přehřívání organismu;
•
při srdečních potížích a poruchách periferního krevního oběhu (infarkt myokardu, myokarditidách,
endokarditidách, stenokardiích);
•
při artriditách, zánětlivých artrididách , artrózách;
•
při arteriosklerózách mozku;
•
při onkologických onemocněních a jako prevence onkologických onemocnění;
•
při tromboflebitidách;
•
při varikózním rozšíření žil;
•
při onemocněních z nachlazení (chřipka, dětská onemocnění);
•
při sinusitidách (zánět vedlejších dutin nosních), při tonsilitidách (zánětu mandli), laringitidách (zánět
hrtanu);
•
při hypertoniích (zvýšený krevní tlak) – neužívat společně s Ravseenem a Gonseenem;
•
při hypotoniích (snížený krevní tlak) – neužívat společně s Lovseenem;
•
při hemoroidech;
•
při osteochodrósách;
•
při migrénách, bolestech hlavy, k celkovému posílení organismu;
•
k prevenci nádorů prostaty;
•
při mastopatiích (zánět prsní žlázy);
•
při highmoritidách včetně chronických;
•
při otitidách (zánět ucha), ušních onemocněních;
•
při bolestech orgánů dýchacího ústrojí (bronchitidách apod.);
•
při poruchách krevního oběhu mozku;
•
při vzniku Basedovy choroby;
•
při patologických stavech žlučníku;
•
při onemocněních slinivky břišní;
•
zpomaluje stárnutí orgánů;
•
má omlazující účinky na organismus;
•
při hojení ran, říznutí, popáleninách - tobolky používat společně s krémem Solaris D.N.;
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při sepsi (otravě krve) - při silném stádiu a v procesu uzdravování;
při ozařování;
při zánětlivých onemocněních oční sítnice;
při varikózních vředech.

Způsob užívání: Užívejte po jedné tobolce ráno a večer během jídla po dobu jednoho měsíce. Celou kúru
provádějte alespoň dvakrát ročně. Při vzniku silných infekčních onemocnění užívejte jednorázově až 5 tobolek
denně.
REUMOSEEN
Účinné látky: Čertův dráp, kopretina řimbaba, černý rybíz, sůl Mrtvého moře (BOMK).
Reumoseen pomáhá při komplexní léčbě dny, chronických zánětech pohybového ústrojí, při
myozitidě a při poruchách látkové výměny.
Reumoseen doporučujeme ke zvýšení srážlivosti krve, k urychlení obnovy po zánětlivých
onemocněních, zlomeninách a při celkové ochablosti svalů.
•
Při osteochondrózách;
•
při deformující artritidě, artróze;
•
při ostruze kosti patní, při burzitidách;
•
během rekonvalescence po zlomeninách;
•
při celkové a chronické dně, při postižení kloubů při dně;
•
při zánětlivých onemocněních kloubů;
•
při revmatických artritidách, artrózách, polyartritidách;
•
při chronickém revmatismu;
•
při redikulitidách (zánět míšního kořene);
•
při pocitu těžkých nohou;
•
při fyzickém zatížení, dlouhé chůzi;
•
při bolestech svalů a kloubů;
•
při močových kamenech;
•
při žlučových kamenech;
•
při dyskinézii žlučových cest.
Způsob užívání: Při chronických zánětlivých procesech - 1 tobolku třikrát denně 5-10 minut před jídlem nebo
20-30 minut po jídle, kúru provádějte min. po dobu 4 měsíců.
Při prudkých bolestech - 2 tobolky třikrát denně 5 – 10 minut před jídlem nebo 20 – 30 minut po jídle.
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YAMSEEN
Účinné látky: Vlčí mák, mučenka, chmel, meduňka, sůl Mrtvého moře (BOMK).
Yamseen zlepšuje stav nervového systému. Velmi efektivní je společné užívání Yamseenu se Solí
do koupele. Při užívání během dne nedoporučujeme řídit auto.
•
Normalizuje spánek, odstraňuje strach;
•
při klimaktériu;
•
odstraňuje premenstruální syndrom;
•
pomáhá při nespavosti, při podráždění;
•
při stresových stavech, neurózách;
•
při srdečních bolestech (arytmie, bolesti v srdci, tachykardie);
•
při křečích u dětí;
•
při žaludečních vředech;
•
při sklonech k alkoholismu, narkotikám, kouření - 3 tobolky na noc a 1 tobolku ráno během 3 měsíců;
•
během diet – ke zmírnění stresu;
•
při toxikózách u těhotných žen;
•
při bolestivých menstruacích;
•
při vzniku nitrolebečního tlaku;
•
při pomočování;
•
při neurózách, při různých ticích, při epilepsii;
•
při nadměrném buzení;
•
při hypertoniích – snižuje krevní tlak;
•
při arteriosklerózách;
•
při bolestech hlavy.
Způsob užívání: Užívejte před spaním. Dospělí 1-2 tobolky denně po dobu 1 měsíce. Kojenci - polovinu tobolky
před odpoledním spánkem a večer před spaním. Dětem od 3 let 1 tobolka na noc.
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RAVSEEN
Účinné látky: Rybí tuk, vitamín E, voda Mrtvého moře, sůl Mrtvého moře (BOMK).
Ravseen pozitivně působí na procesy látkové výměny i při různém stupni narušení, stimuluje
ochranné funkce organismu, zvyšuje odolnost proti psychickým stresům, zvyšuje celkový tonus organismu.
Napomáhá snížení tělesné hmotnosti, ovlivňuje výměnu tuků v organismu tím, že snižuje jejich hladinu a také
hladinu cholesterolu v cévách.
Jeho účinky se zvyšují společně s užíváním jiných produktů Dr. NONA, zejména s bahenními maskami, krémy
a solemi Mrtvého moře.
•
Při poruchách látkové výměny různého stupně;
•
pro zvýšení tonusu organismu;
•
pro zvýšení odolnosti proti stresům;
•
zbavuje organismus toxinů;
•
při kožních problémech (lupénka, seborea, trofické vředy, neudermatitida, dermatitidy, ekzémy, akné);
•
při bolestech orgánů dýchací soustavy ( bronchitida, astma, pneumónie);
•
při bolestech orgánů trávicí soustavy (gastritida, žaludeční vředy, dyskinéze žlučových cest, cirhóza
jater);
•
při onemocněních močových orgánů (cystitida, prostatitida);
•
při neplodnosti – užívají oba partneři;
•
při gynekologických potížích (eroze děložního hrdla, metritida – zánět dělohy, narušení menstruačního
cyklu, endometrióza – zánět vnitřní tkáně dělohy, mastopatie – zánět prsní žlázy, myomy – nezhoubný
nádor ze svaloviny, fibromyomy - nezhoubný nádor z vazivové tkáně);
•
při onemocnění orgánů pohybového ústrojí (artritida, ostruhy kosti patní, osteochondróza, při
rekonvalescenci po zlomeninách, deformativní artritida, artróza, burzitida, dna, revmatismus, revmatická
polyartritida apod.);
•
při onkologických onemocněních - během ozařování nebo ve fázi remise;
•
ke zlepšení stavu kloubů - společně s koupelemi;
•
k prevenci cévních a srdečních onemocnění (inzult, arterioskleróza, poruchy krevního oběhu mozku
apod.);
•
pomáhá při odstranění závislosti na alkoholu - společně s Yamseenem;
•
při hubnutí (je vytvořen speciální program);
•
při cukrovce;
•
při snižování cholesterolu v krvi;
•
při hypertoniích (zvýšený krevní tlak);
•
při varikózním rozšíření žil;
•
při hemeroidech;
•
k posílení imunity organismu;
•
při vypadávání vlasů, plešatosti;
•
při onemocněních z nachlazení.
Způsob užívání: Užívejte 5 minut před jídlem 2 tobolky denně v závislosti na hmotnosti těla (do 50 kg –
2 tobolky denně, 70 kg – 4 tobolky denně, 90 kg a více – 6 tobolek denně) po dobu 45 dnů, při zlepšení stavu
snížit na 2 tobolky denně.
UPOZORNĚNÍ: Protože produkt obsahuje rybí tuk, dbejte na to, aby jej neužívaly osoby, trpící alergiemi na
ryby. Nezapíjejte mléčnými nápoji.
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FÁZE 3
(PHASE 3)
Účinné látky: Cystein, vitamín B5, biotin, kukuřičný škrob, zinek, magnesium, soli Mrtvého moře

(BOMK).
Fáze 3 je určena k regulaci látkové výměny ve vazivu. Fázi 3 doporučujeme k výživě a k upevnění
vlasů v případech spojených s poruchou výměny zinku, při avitaminóze a při depresích.
•
Při dlouhodobé vegetariánské dietě;při užívání antikoncepčních prostředků;
•
při cukrovce (při onemocněních, vyžadujících příjem inzulínu);
•
po ukončení hormonální terapie;
•
při erozích kůže a sliznice;
•
během a po ukončení infekčních onemocnění;
•
při onemocnění orgánů trávicího ústrojí, včetně onemocnění jater a poruch průchodnosti žlučovodů;
•
při klimaktrériu a období po ukončení klimektéria;
•
při kožních onemocněních (ekzém, dertmatitida, neudermatitida, akné, zvláště u mladých osob);
•
při padání vlasů, pleši (společně s Fází 1 a Fází 2);
•
při lupence;
•
při neuralgických a hematologických onemocněních;
•
při vadách nehtů (roztřepení), zpevňuje nehtové lůžko;
•
při stresech a depresích;
•
během doby užívání antibiotik a po ukončení užívání;
•
k výživě vlasů a nehtů;
•
pro zpomalení vzniku katarakty;
•
při arterioskleróze – snižuje hladinu cholesterolu v krvi;
•
při patologických stavech prostaty a při sníženém indexu spermatu;
•
pro děti, u nichž je zastaven růst nebo které přijímají umělou výživu;
•
při bolestech orgánů pohybového ústrojí (ostruhy kosti patní, artritida, revmatická polyartritida);
•
během rekonvalescence po zlomeninách;
•
při potratech a pro udržení plodu;
•
při různých úrazech a popáleninách k regeneraci tkání;
•
po ukončení těhotenství a po porodu, v době kojení;
•
při chemoterapii zhoubných nádorů;
•
při potížích orgánů dýchacího ústrojí (bronchitida, astma, pneumónie);
•
při cévních onemocněních (varikózní rozšíření žil, hemeroidy);
•
při potížích orgánů močopohlavního systému (cystitis, prostatitis);
•
při endometriózách (zánět tkáně dělohy), mastopatiích (zánět prsní žlázy), erozi děložního hrdla;
•
při myomech, fibromyomech;
•
při osteochondrózách, artritidách, artrózách;
•
během programu snižování nadváhy – sestaví se individuální program;
•
při poruchách menstruačního cyklu;
•
při onemocněních hypofýzy;
•
při hypofunkci pohlavních žláz u žen a mužů;
•
při onemocněních štítné žlázy (hypotyreóza, uzlová struma, struma Chašimoto);
•
při onemocněních slinivky břišní, pankreatitidě;
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při onemocněních jater (hepatitida,cirhóza);
při onemocněních žlučníku, žlučovodů a při žlučových kamenech;
při hojení hnisavých ran, trofických vředech;
při vředovitých onemocněních, gastritidách;
při poruchách nervového systému.

Způsob užívání: Dospělí na počátku kúry 2 tobolky 15 – 20 minut před jídlem - ráno a večer po dobu 15 dnů.
Při delším užívání doporučujeme 2 tobolky ráno.
Děti, včetně novorozeňat: 1/2 tobolky ráno nebo během dne.
PULMOSEEN
Účinné látky: Vitamíny C a E, betakaroten, zinek, selen, kukuřičný olej, soli Mrtvého moře
(BOMK).
Pulmoseen doporučujeme při bronchiálních onemocněních různého původu, u nichž hlavní roli hrají
volné radikálové procesy (záněty, bronchiální astma, celkové poruchy dýchání), a rovněž při srdečních a
cévních onemocněních. Pulmoseen stimuluje imunitu, zlepšuje celkový stav a zvyšuje tonus organismu.
Pulmoseen doporučujeme užívat zvláště při srdečních a cévních onemocněních, zvláště pak
v meteorologicky nepříznivém období (jaro a podzim).
•
Při onemocněních z nachlazení (chřipka apod.);
•
při cévních onemocněních;
•
při onkologických onemocněních - během ozařování nebo při remisi po ukončení tradičních způsobů
léčby;
•
při onemocněních orgánů horních cest dýchacích (rinitis, sinusitis, tonzilitis, laryringitis);
•
při onemocnění orgánů dýchací soustavy (bronchitida, chronická bronchitida, pneumónie, astma, kašel
v různých podobách, tracheitis, pleuritis apod.);
•
při hypertonii ( zvýšený krevní tlak);
•
při tromoflebitidách;
•
zvyšuje imunitu, odolnost proti infekcím;
•
zesiluje účinek při tvorbě hormonů;
•
při poruchách krevního oběhu, při poruchách oběhu krve mozku;
•
při lymfostázách (městnání mízy);
•
při křehkosti cév a kapilár, kapiláry na obličeji;
•
při vegeto-cévních dystoniích;
•
při srdečních a cévních onemocněních (onemocnění cév, žil, onemocnění srdce, stenokardie).
Způsob užívání: Užívejte třikrát denně 10-15 minut před jídlem nebo 20-30 minut po jídle, při chronických
onemocněních 1 tobolku; při nechronických potížích užívejte až 2 tobolky třikrát denně.
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CLEANSEEN
Účinné látky: Máta peprná, anýz, fíky, výtažky z tamarindu, sušené švestky, soli Mrtvého moře
(BOMK).
Cleanseen se užívá při atonii střev, bakterióze, při chronických zácpách, k pročištění organismu a
k vylučování toxických látek z organismu.
Cleanseen doporučujeme při problémech trávícího ústrojí, pro obnovení mikroflóry střev a pro
zrychlení metabolismu, zvláště při sedavé práci a nedostatečném pohybu a při dietách. Cleanseen funguje
jako “čistící prostředek”, který zároveň obnovuje funkce našeho trávicího traktu. Přitom je velmi důležité, že
Cleanseen není projímadlem, ale obnovuje peristaltiku střev přirozenou cestou, nezpůsobuje průjmy, píchání a
nadouvání břicha. Cleanseen obnovuje funkci střev a mikroflóru sliznice, a proto je nenahraditelným doplňkem
stravy, zvláště pak při nevyvážené skladbě jídla a nepravidelném způsobu života.
•
Při spasmech a dyskinéziích žlučových cest;
•
Při cirhóze jater, hepatitidě;
•
při cévních onemocněních (varikózní rozšíření žil, hemeroidy);
•
při cukrovce;
•
při snížení tělesné hmotnosti jako prevence zácpy, při zvýšení tělesné hmotnosti;
•
při bolestech orgánů trávicího ústrojí (gastritida, vředy, zánět sliznice);
•
při disbakteriózách;
•
při chronické zácpě, při kolitidách;
•
při atonii střev;
•
ke zlepšení látkové výměny;
•
k vylučování toxických látek z těla;
•
k čištění trávicího ústrojí, ke zlepšení peristaltiky střev;
•
k hojení trhlin řitního otvoru;
•
ke zvýšení sekreční činnosti organismu;
•
při nadýmání;
•
při průjmech;
•
při bolestech břicha, při kolikách žaludku;
•
při onemocněních jater, žlučníku.
Způsob užívání: Užívejte 1-3 tobolky denně po obědě nebo večeři podle vašeho denního režimu. Produkt
začíná účinkovat cca po 2-3 dnech po zahájení užívání.
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DAKSEEN

Účinné látky: Vláknina citrusových plodů, fruktóza, jablečné pyré, květ a pyl kaktusovitých, rýže,
vitamíny A, B2, B3, B6,B12, D3, kyselina askorbová, vitamín E, kyselina listová, sušené plody z vinných
hroznů, sůl Mrtvého moře (BOMK).
Kalorická hodnota v 1 dávce (pastilce): cal 49,5, tuky 0,09 g, cholesterol 0, sodík 2,4 mg, karbohydráty 9,6 g,
vláknina 2,8 g, proteiny (bílkoviny) 0,26 g.
Procenta doporučené denní dávky: Vitamín A 30 %, vitamín B2 120 %, vitamín B3 100 %, B6 110 %, vitamín
B12 35 %, vitamín C 167 %, vitamín D 50 %, vitamín E 35 %, mangan 250 %, zinek 100 %.
Produkt neobsahuje cholesterol a prakticky žádné tuky.
Dakseen napomáhá zajištění normálního fungování organismu v podmínkách zvýšeného stresu.
Základem tohoto produktu je skutečnost, potvrzená japonskými vědci, kteří zjistili, že po výbuchu
v Hirošimě a Nagasaki pouze jeden druh rostlin neutrpěl žádné mutační a biologické změny - a to právě čeleď
kaktusovitých.
Při výzkumu se ukázalo, že plody a květ kaktusovitých mají mnoho léčivých vlastností a jejich
základní předností je velké množství antioxidantů.
Vláknina citrusových plodů zajišťuje normální fungování mikroflóry střev a aktivuje vylučování
toxických látek z těla. Spojení komplexu polyvitamínů s minerály z vody Mrtvého moře (vápník, hořčík, zinek,
mangan aj.) zajišťuje normální proces látkové výměny. Rostlinná buničina a fruktóza napomáhá zlepšení
peristaltiky střev a uchovává dlouho pocit sytosti.
Dakseen doporučujeme užívat v těhotenství, v době užívání antibiotik, při otravách, při onemocnění
orgánů trávicího a vylučovacího ústrojí, při cukrovce, při fyzické a psychické únavě. Dakseen doporučujeme
zařadit do programu snižování nadváhy. Produkt prošel testy na 116 dobrovolnících, které dokázaly snížení
hladiny cholesterolu v krvi na hladinu normy.
•
Ke snižování hladiny cukru v krvi;
•
k vylučování toxických látek a těžkých kovů z těla;
•
k regulaci peristaltiky střev, k normalizaci střevní flóry;
•
ke snížení hladiny cholesterolu ;
•
během a po skončení užívání antibiotik a hormonálních přípravků;
•
ke snižování celkové únavy organismu, při jevech celkové intoxikace;
•
ke zlepšení srdeční a cévní činnosti;
•
ke zvýšení odolnosti organismu, k aktivaci imunitního systému;
•
k zesílení antioxidačních účinků (prevence při onkologických onemocněních, ke zpomalení růstu
škodlivých buněk);
•
ke snížení tělesné hmotnosti – tlumí pocit hladu;
•
při zánětlivých onemocněních orgánů trávicího ústrojí;
•
při onemocnění ledvin a orgánů vylučovacího ústrojí (pyelonefritis, ledvinová nedostatečnost);
•
při onemocněních z nachlazení, infekci orgánů dýchacího ústrojí;
•
ke snížení teploty - 1 pastilku jednorázově;
•
ke zvýšení koncentrace a vnímání;
•
dětem, u nichž je zpomalen růst a rozvoj;
•
při vzniku trofických jizev, k hojení hnisavých ran;
•
při kolitidách, Kronově nemoci;
•
při cirhóze jater, hepatitidách;
•
při dyskinézii žlučovodů;
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při cévních onemocněních;
při impotenci, pohlavní ochablosti;
při endometrióze ( zánět sliznice dělohy), při mastopatiích (zánět prsní žlázy);
v pediatrii při nejrůznějších patologických příznacích;
ke zvýšení laktace;
při nervovém zatížení;
při chronických zácpách - společně s Cleanseenem;
při avitaminózách a hypovitaminózách u dospělých a dětí.

Způsob užívání: Plnohodnotná denní energetická dávka: kojenci – 1/20 pastilky, děti od 1 roku – 1/10 pastilky,
děti od 5 let – 1/8 pastilky; dospělí – 1/4 pastilky. Při hubnutí – 1-2 pastilky denně 30 minut před jídlem nebo
místo jídla, zapijte velkým množstvím tekutiny.
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SOUPSEEN
(Regenerující polévka)

Účinné látky: Glukóza, květ a pyl kaktusovitých, prášek z cibule, koření, bylinný olej, sušená
rajčata, plátky ze sójových bobů, vitamíny A, B2, B3, B6, B12, C, D3, E, jód, sůl Mrtvého moře (BOMK).
Procenta doporučené denní dávky: Vitamín A 29 %, vitamín B2 118 %, vitamín B3 95 %, vitamín B6 113 %,
vitamín B12 33 %, vitamín C 167 %, vitamín D3 50 %, vitamín B15 70 %, vitamín E 33 %, kyselina salicylová
50 %, mangan 100 %, zinek 100 %, hořčík 20 %.
Soupseen obsahuje mikrotobolky s fragmenty bioorganominerálního komplexu Mrtvého moře a
autotrofický systém (ATC). Mikrotobolky umožňují dodat do sliznice střev biologicky aktivní látky prakticky
v nezměněném stavu. Tento způsob ovlivňuje mnohé procesy, které v organismu probíhají: optimalizaci
činnosti srdečního a cévního systému, trávicího traktu a močového systému, pomáhá normalizovat látkovou
výměnu. Rozptýlení arteriosklerotických buněk, snížení cukru a cholesterolu v krvi, přirozená prevence četných
chronických onemocnění, včetně onkologických onemocnění, stimulace regeneračních procesů a celkové
omlazení organismu - to je jen výčet některých předností tohoto biologicky aktivního doplňku naší stravy.
Soupseen je jedinečný dietní pokrm. Sáček o obsahu 5 g obsahuje 0,975 g bílkovin, 0,575 g tuků a
3,25 g karbohydrátů při celkové kalorické hodnotě 19,25 Kcal. V programu snižování hmotnosti zajistí
Soupseen společně s Dakseenem a Gonseenem přísun „mikroprvků“, vitamínů a biologicky aktivních látek do
organismu. Produkt je zcela neškodný, proto jej doporučujeme k užívání jak dospělým, tak dětem od 1 roku a
těhotným ženám.
Způsob užívání: Do sklenice (150 - 200 ml) s horkou vodou nasypte obsah sáčku (5 g), dobře rozmíchejte a
pijte teplé.
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FEMSEEN

Účinné látky: sojový extrakt, minerály Mrtvého moře, sůl Mrtvého moře (BOMK).
Ve věku 45-55 let ženy začínají pociťovat symptomy menopauzy. V průběhu menopauzy dochází ke
změnám v ženském organismu. Začíná proces snižování produkce estrogenů – ženských pohlavních
hormonů, což je příčinou ukončení menstruace.
Mezi příznaky menopauzy patří:
•
Atrofické změny vagíny
•
srdeční cévní poruchy (návaly, pocení, točení hlavy, šumění v uších, zvýšený tlukot srdce, bolesti hlavy)
•
psychické poruchy (depresivní stavy, nervozita, nespavost, rychlá únava, náladovost, zapomínání)
•
osteoporóza (bolesti v kloubech, pomočování, otoky).
Pomocí estrogenů (pohlavních hormonů) je možné tyto obtíže zmírnit. Nahrazování hormonů léky se
nedoporučuje při onemocnění věnčitých tepen dolních končetin (křečové žíly), nádorech mléčných žláz,
vysokém tlaku, při onemocnění jater a ledvin, při podezření na karcinní endometrii a při cukrovce. Femseen je
určen pro ženy, které nemohou nebo nechtějí užívat hormonální léky. Pomáhá prožít období menopauzy a
přitom zůstat ženou energickou, žádoucí a sexy.
Tento prostředek pro omlazování ženského organismu je vyroben na základě sojového fytoestrogenu, který
regeneruje organismus, zvyšuje energii, omlazuje pokožku a zlepšuje náladu. Kromě toho Femseen pomáhá
snížit váhu, odbourá nepříjemný pocit návalů a zlepšuje funkčnost srdce. V některých případech může
způsobit i obnovení menstruačního cyklu.
Způsob užívání: Během menopauzy 2 kapsle denně (1 tobolka ráno a 1 tobolka večer) během jídla, zapít
sklenicí vody.
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ČOKOSEEN
(CHOKOSEEN)

Účinné látky: kakaový prášek, vitamin A, B2, B3, B6, B12, D3, listová kyselina, vitamin E, soli
Mrtvého moře (BOMK).
Čokoseen je lahodný čokoládový nápoj pro děti i dospělé. Obsahuje základní denní dávku
vitamínů, minerálů a karotenů, které jsou součástí bioorganominerálního komplexu, a tvoří tak optimální
prostředek pro ochranu zdraví. Obsahuje vitamín A, který patří mezi hlavní bojovníky s infekcí a napomáhá
prevenci virových onemocnění, vitamin C, který je pomocníkem proti každému onemocnění, ať už nachlazení,
hypertonii, onkologickým chorobám nebo astmatu a vitamin D - vynikající prostředek k prevenci osteoporózy.
Komplex vitamínů skupiny B je hlavním dodavatelem zdravé energie a zajišťuje zpracování energie
z uhlovodanů, bílkovin a tuků, které jsou obsaženy v jídle. Díky kyselině listové je Čokoseen jedinečným
prostředkem pro těhotné ženy, protože napomáhá prevenci vrozených vad nervového systému.
•
Zvyšuje vnímavost a pomáhá lepšímu příjímání informací u dětí;
•
zlepšuje paměť;
•
funguje jako skvělý antioxidant a tonizátor;
•
je prostředkem kontrolujícím úroveň cholesterolu v organismu;
•
je modulátor imunitního systému;
•
prevence kostních problémů a srdečních a cévních onemocnění.
Způsob užívání: Do sklenice vložte dvě plné čajové lžičky Čokoseenu a zalijte vodou nebo mlékem v oblíbené
teplotě (studené nebo teplé). Důkladně rozmíchejte.
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