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Az immunitásnak nem csak az a feladata, hogy megvédjen
minket a kórokozóktól, rendet rakjon a feleslegessé
vált, elöregedett, esetleg beteg szövetek között, vagy
ártalmatlanná tegye a különböző, akár a szervezeten belül
létrejött kórokozókat. Erről szól ez a kiadvány.
Dr. Alexandra Vosátková

HOGYAN MŰKÖDIK
AZ IMMUNITÁS?
Ha nem csupán arra figyelünk, hogy az
immunreakciók egy-egy hétköznapi fertőzéssel
folytatott küzdelem során milyen hatásokat
váltanak ki a szervezetünkben, akkor észrevehetjük,
hogy immunitásunk számtalan élethelyzetben
aktívan működik. Például a sejtek osztódásakor,
amely felettébb összetett folyamat, és bizony
olykor előfordul, hogy hiba csúszik a gépezetbe,
és az újonnan született sejt kevésbé jó minőségű.
Immunrendszerünk pedig, mivel ez az új sejt
képtelen lenne betölteni feladatát, megsemmisíti.
Gyakran megesik az is (elsősorban a szabad gyökök
hatására), hogy sérülnek a genetikai információk.
A sejtnek megvannak ugyan a maga mechanizmusai
a hibák kijavítására, ám ez néha kevés. Az pedig
a legrosszabb változat, ha ez a módosulás az
osztódás szabályozását érinti. Egy-egy hibás sejt
ugyanis hajlamos arra, hogy ellenőrizetlenül osztódó,
daganatos sejtté alakuljon. Ha ezek a védelmi
rendszerek nem megfelelően működnek, rákos
sejtburjánzás alakulhat ki.
Nem szabad megfeledkeznünk immunrendszerünk
még egy fontos feladatáról: a testidegen anyagok
felismeréséről. Az immunrendszernek mindig
megbízhatóan fel kell tudnia ismerni, mi tartozik
a testhez, és mi az, ami idegen a számára. Az idegen
eredetű anyagokat megjelöli, és a fehérvérsejtek
megsemmisítik őket.

FEHÉRVÉRSEJTEK
Több típusú fehérvérsejt dolgozik a testünkben.
Egyáltalán nem egyszerű eligazodni köztük. Ezért
bízzuk ezt inkább a szakemberekre, mi pedig nézzük
meg, hogyan működnek. Vannak olyan fehérvérsejtek,
amelyek képesek elhagyni a hajszálereket, és szó szerint
bekebelezik a baktériumot vagy a vírust. Ismerünk
továbbá ölősejteket is, amelyek nagyon gyorsan
megsemmisítenek bármilyen eredetű idegen anyagot
– természetesen akkor, ha felismerik. A felismerést
az ellenanyagok biztosítják, amelyeket szintén
a fehérvérsejtek termelnek. Ez valóban igen bonyolult.
Mégis annyit leszögezhetünk, hogy az immunreakciók
gyorsasága, pontossága és hatékonysága kifejezetten
a fehérvérsejtektől függ.

AZ ÉLET AD ÉS ELVESZ...
Mindannyian tudjuk, hogy napjaink életstílusa kissé
hektikus. Az emberek 200 éve egyetlen esztendő
alatt gyűjtöttek be annyi információt, mint mi
a vasárnapi újság elolvasásával. Az ember fejlődése
szempontjából 200 év szinte semmi. Nem csoda tehát,
hogy a XXI. század elején oly gyakran találkozunk
a kimerültséggel, a szezonális betegségekre való
hajlammal, pánikrohamokkal, sőt nagyon súlyos
megbetegedésekkel. Ezért természetesen nem csak
az ún. információs szmog tehető felelőssé. Hiszen
emellett is oly sok, a természettől idegen dolog
terheli a szervezetünket! Ott van pl. a vegyi terhelés
az élelmiszerekben, a vízben, a gyógyszerekben,
vagy az elektroszmog, a tőlünk valójában távol álló,

természetellenes mozgás, vagy inkább a mozgás hiánya.
Immunrendszerünk mindezzel megpróbál megbirkózni.
Így ezer százalékos teljesítménnyel működik, igyekszik
megsemmisíteni a kórokozókat, legyőzni a szennyező
vegyi anyagokat, eltávolítani a különböző sugárzások
következtében sérült sejteket, megoldani a stressz okozta
emésztési problémák következményeit stb.
Néha persze megakad a fogaskerék.
A legkellemetlenebb, amikor az immunrendszerünk
hétköznapi dolgokat is károsnak ítél meg, csak azért,
mert hasonlítanak valamilyen káros anyagra – ez az
allergia. A legsúlyosabb hiba pedig az, ha nem ismeri fel
a sérült sejteket, így azok elkezdenek ellenőrizetlenül
szaporodni – így alakulnak ki a daganatok.

SZABAD GYÖKÖK
A szabad gyökök pl. gamma-sugárzás során létrejött
kémiai vegyületek darabkái, egyben az oxigéntől függő
anyagcserénk teljesen hétköznapi melléktermékei is.
Testünk kis mennyiségben gond nélkül elbánik velük.
A szabad gyökök hatásait igen alaposan vizsgálták
pl. a csernobili nukleáris katasztrófa által érintett
területeken, ahol a kutatók azt tapasztalták, hogy
a sugárzás a fecskék életére nézve járt a legsúlyosabb
következményekkel. A szakemberek érdeklődését
felkeltette, miért éppen a fecskéket érte ez a csapás,
holott ezek a madarak fél évet távoli földrészen töltenek,
ahová nem ért el a sugárzás, ráadásul az állandóan ott
élő egerekkel összehasonlítva a fecskéknél minimális
volt a deformitással született kisfiókák száma. A kutatók
következtetése: a fecskék a hosszú, kimerítő repülőút

során elhasználják az összes antioxidánsukat, amelyek
képesek volnának a szabad gyökök megsemmisítésére,
és amikor Afrikából visszatérnek a radioaktív csernobili
területekre, a sugárzás – védelem híján – száz
százalékban roncsolja a testüket. A szabad gyökök
sérüléseket okoznak a genetikai információk halmazában,
ráadásul gyengítik a szív- és érrendszer működését.
Ez a kutatás egyértelműen bizonyítja, hogy a szervezet
általános állapota, illetve a fáradtság alapvetően
befolyásolja immunrendszerünk működését, tehát
azt a feladatát, hogy képes legyen megvédeni minket
a negatív hatásoktól. A túlterhelés nem jó, magára
a terhelésre azonban szükségünk van, hogy ne
maradjunk el a fejlődésben. Ám erőnk, energiánk csak
egy van, és teljesen mindegy, hogy azt fizikai vagy
szellemi munka elvégzésére használjuk-e fel.

A BÉLMIKROFLÓRA
Mikrobiológusok szerint a baktériumok nyugodtan
élhetnek az ember nélkül, de az ember nem létezhet
baktériumok nélkül. Vitathatatlanul igazuk van.
Bélrendszerünk a baktériumok által sűrűn lakott terület.
Ezek a baktériumok segítenek a táplálék lebontásában,
hogy szervezetünk képes legyen megfelelően
felszívni a tápanyagokat. Abban is támogatnak, hogy
bélrendszerünkben rend és tisztaság uralkodjon, hiszen
feldolgozzák a maradék táplálékot, és ennek köszönhetően
megfelelő a székletünk, nem kínoz bennünket a hasmenés.
A megfelelő mennyiségű és összetételű bélmikroflóra
jelenléte szervezetünkben létfontosságú. A jótékony
bélbaktériumok, ha elegendően vannak, képesek

megakadályozni más típusú baktériumok és gombák
szaporodását, valamint védenek a bélrendszerben
veszteglő salak- és méreganyagok felszívódásától.
Bélmikroflóránk összetételét az antibiotikumok,
egyes további gyógyszerek és az egészségtelen
táplálékok károsíthatják. Ezért nagyon fontos, hogy
antibiotikum-kúra esetén probiotikumokat, azaz jótékony
baktériumokat tartalmazó készítményeket is fogyasszunk.

EZEK SZERINT ARRA
ÍTÉLTETTÜNK, HOGY DAGANAT
ALAKULJON KI BENNÜNK?
Semmiképpen! Elsősorban rajtunk múlik, hogyan élünk.
Az elsődleges szabály: használjuk ki, amit a sorstól
kaptunk, és ne akarjunk olyat, amire nincs erőnk vagy
lehetőségünk. Ez a szemlélet azt hivatott biztosítani,
hogy „megfelelően aktív” életet éljünk.
Ami persze egyáltalán nem azt jelenti, hogy nem
terhelhetjük magunkat, és állandóan az egészségünkért
kellene aggódnunk. Éppen ellenkezőleg. Mindezt úgy
kell értelmezni, hogy élvezzük a munkát, a barátaink
társaságát, a családunkat, a mozgást, a szórakozást,
az életet, továbbá, hogy higgyünk önmagunkban
és alaposan ismerjük meg magunkat. Ez a fajta élet
nem gyengít, hanem támogat minket. Ha állandóan
aggódunk, és azon őrlődünk, mit kellett volna
másképpen tennünk, illetve folyton félünk a jövőtől és
panaszkodunk a múltra, akkor meggyengítjük magunkat.
A második szabály, hogy „mindent csak mértékkel”

– mindenki önmagához mérten. Ha valakinek heti
kétszeri testedzés elegendő, attól még más, aki
mindennap edz, nem követ el hibát. Mindannyian
különbözőek vagyunk, és ez vonatkozik az étrendre,
a mozgásra, a gyógymódokra – szóval mindenre
az életben. Így aztán óvakodjanak a „garantált”
eredményeket ígérő táplálkozási javaslatoktól, főleg ha
valamilyen szélsőséget fedeznek fel benne.
Érdemes szervezetünknek időnként betegségmegelőző
támogatást nyújtani, legyen az akár egy tisztítókúra
vagy a szükséges tápanyagok, esetleg baktériumok
bevitele. Ha nem érezzük jól magunkat, az nem csupán
a fantáziánk műve, inkább egyfajta jel, amely arra hívja
fel a figyelmet, hogy valami nincs rendben. Ahogy az
ember fokozatosan megismeri a saját testét, egy idő
után jól tudja, mi tesz jót és mi rosszat neki. Például az
étkezések utáni fáradtság vagy a menstruációs görcsök
– olyan dolgok, amelyek napjainkban általánosnak
számítanak – annak a mutatói, hogy kezd felborulni
a belső egyensúlyunk. A kis bajokat pedig mindig
könnyebb orvosolni, mint a nagyokat...

ÉS AZ AUTOIMMUN
BETEGSÉGEK?
Ilyenkor az immunrendszer a saját gazdája ellen fordul:
azokat a szöveteket, amelyek egy korábban legyőzött
idegen anyagra hasonlítanak, elkezdi módszeresen
megsemmisíteni. Ezek azonban valójában egészséges
szövetek, szükségünk van rájuk. Így krónikus
gyulladás alakulhat ki. Ilyen típusú betegségek közé

soroljuk a reumát, az övsömört, továbbá a sclerosis
multiplexet, a colitis ulcerosát, a Crohn-betegséget,
a tüdő fibrózist, a bőrtuberkulózist és időnként az
ekcémát. Az utóbbit csak azért időnként, mert az
ekcémánál nem is a saját szövetek roncsolásáról,
inkább arról van szó, hogy az idegen eredetű anyaggal
szemben annyira „vad” az immunitás reakciója, hogy
ennek következtében sérülnek a test saját szövetei is
(leggyakrabban a bőr).
Az orvostudomány az autoimmun betegségek
esetében először igyekszik elmulasztani a gyulladást,
majd ellenőrzés alatt tartani az összezavarodott
immunrendszert. A kérdés az, miért jön létre egyáltalán
ilyen betegség? Az autoimmun betegségek gyakran
ütik fel a fejüket olyan embereknél, akik igyekeznek
„valamilyenek lenni”, illetve úgy végzik a dolgukat, „ahogy
kellene” – még akkor is, ha eközben tönkreteszik magukat.
Egy ilyen önszabályozásnak a hétköznapi életben nincs
semmi értelme, ám a végeredmény sajnos a betegség.

HA MEGBETEGSZÜNK
Autoimmun betegségek
Ha autoimmun betegségünk alakul ki, akkor érdemes az
akut állapotot hagyományos gyógyszerek segítségével
kezelni. Tisztában vagyok vele, hogy a kortikoszteroidok
sok ember számára a rossz invazív gyógymód
szinonimájává váltak, ám ez nincs teljesen így. Az esetek
nagy többségében rendkívül súlyos helyzetekről van
szó, amelyekben az említett gyógyszerek kifejezetten
segítenek. Ám használatuk később okafogyottá válik,
és ekkor már kezdhetünk dolgozni a gyógynövényekkel.

»A
 kezelést indítsuk szervezetünk alapos belső
megtisztításával, és ezt úgy végezzük, hogy közben
erőnkből egyetlen cseppet se veszítsünk el! Erre
leginkább a Cytosan képes. Ez olyan tőzegkivonat,
amelynek a szerkezete bármilyen eredetű anyagot
képes magához kötni, így szervezetünk feldolgozás
nélkül kiválaszthatja ezeket az anyagokat. A folyamat
közben nem veszítünk az erőnkből, de megszabadulunk
a maradék baktériumoktól, vírusoktól, gombáktól,
toxinoktól, ételmaradványoktól, váladékoktól,
a gyulladások melléktermékeitől stb. Javasolt
a Cytosant étkezés, a gyógyszerek, esetleg gyógyhatású
készítmények bevétele előtt vagy után legalább
1 óra időkülönbséggel bevenni, ha azt szeretnénk,
hogy maradéktalanul elvégezze a feladatát
a szervezetünkben és benne maradjon.A Cytosan
Inovum zöld agyagot is tartalmaz, aminek
köszönhetően a készítmény leginkább a bélrendszerben
fejti ki a hatását, ezért colitis ulcerosa vagy Crohnbetegség (valamint székrekedés) esetén a Cytosan
Inovum használata javasolt. Bélbetegségekben
soha ne feledkezzünk meg a probiotikumok, azaz
a Probiosan és a Probiosan Inovum szedéséről!
A Cytosan Fomentum gélt pedig külsőleg alkalmazzuk
azokon a területeken, ahol szükséges: fekélyek,
gennyesedő kiütések, pattanások stb. esetén.
A készítménnyel kenjük be a sérült területet, majd egy
fél óra elteltével mossuk le. Ha a kiütést vagy a fekélyt
még egy kis piros keret is szegélyezné, érdemes
a Cytosan Fomentum gél használata előtt alaposan
megmosni a területet Drags Imun szappannal.

» Ezt követően bevetjük a gyulladáscsökkentő szert, ami
nem más, mint a Drags Imun. A Drags Imun a perui
Croton lechleri fa gyantájának kivonata, ez képes
minden akut gyulladás enyhítésére, illetve a forróság
lehűtésére. Adagolása (felnőtteknél): naponta
3x7 csepp étkezés után – hatása rendkívül gyorsan
érzékelhető. A készítményt külsőleg is alkalmazhatjuk.
Bekenhetjük vele a gyulladt területeket vagy
használhatjuk a Drags Imun szappant.
» Ha szeretnénk növelni a gyógykezelés
hatékonyságát, szedjük kis adagokban a Pentagram®
koncentrátumokat, amivel elérhetjük, hogy a kezelés
célzottan, a leginkább sérült területeken hasson.
Ám fontos, hogy egyszerre mindig csak egyféle
koncentrátumot alkalmazzunk. Ízületi gyulladás esetén
pl. az ízületek környékén a legnagyobb a baj, ezért
ilyenkor a Renolt kell használni, naponta maximum
2x5 csepp adagban. Egy másik példa: a Crohnbetegségnél a kór leginkább a vékonybelet sújtja,
ezért a Korolent javasolt szedni.
Hogyan kezelhetők a daganatok?
Bevezetőben le kell szögeznünk, hogy a készítmények
egyikének sem célja a daganatok megsemmisítése.
A nyugati orvoslás rendkívül aprólékosan kidolgozta
a daganatok megszüntetésének folyamatát, és felettébb
jó is ebben. Csakhogy a daganatok eltávolítására irányuló
igyekezet közben valahogy megfeledkeznek az ember
egészéről, és éppen ez az a terület, ahol az Energy
készítmények nagyon sokat tehetnek.

Másképp fogalmazva: az orvos igyekszik meggyógyítani
a daganatos testet, mi pedig gondoskodunk arról, hogy
a beteg a lehető legjobban viselje a kezelést, illetve
megtámogatjuk az életerejét. Mindehhez a Cytosant
hívjuk segítségül, amelyet minden esetben a kemoterápián
kívüli időszakban kell adagolnunk. Nagyon sok múlik
az onkológus által előírt kezelés időpontjain. Ha például
az orvos havonta egy hetes kemoterápiát ír elő, akkor
a Cytosant a kemoterápiás hét előtt valamint utána
adagoljuk, ám avégett, hogy a kemoterápiás infúzió
zavartalanul kifejthesse hatását, a Cytosan szedését
3 nappal az infúzió bekötése előtt felfüggesztjük, és csak
a terápiát követő 3. napon kezdjük újra. A Cytosanadagolás szüneteiben érdemes Regalent szedetni
a betegekkel 7–0–7 csepp adagban, mert ez a készítmény
nagyon hatékonyan támogatja az emésztést, és a páciens
ennek köszönhetően jobban viseli a kemoterápiát.
Hosszú távon javasolt még az Imunosan alkalmazása,
mert ez a készítmény annyira hatékonyan segíti
az immunrendszer működését, hogy az egy idő után
már maga is képes lesz felismerni és megsemmisíteni
a daganatos sejteket, sőt felgyorsítja a kemoterápia utáni
regenerálódást.
Hazánk élen jár a vastagbéldaganatok előfordulási
statisztikáiban. Ez a táplálkozási szokásainkkal függ össze,
amelyek nincsenek összhangban a minket érő terhelésekkel
és az anyagcserénkkel. Étrendünk túlságosan kevés
antioxidánst tartalmaz, viszont igen sok hús van benne.
Tény, hogy a fent ismertetett készítmények kombinált
használata jótékonyan hat a vastagbélrákban
szenvedők egészségére. A megelőzésben, illetve

Alkalmazható-e az Imunosan
egyéb körülmények között is?
Az Imunosan alapvetően minden szinten támogatja
az immunrendszert. Kiválóan együttműködik
a fehérvérsejtekkel, megsemmisíti a szabad gyököket,
felgyorsítja a toxinok kiürülését a szervezetből.
Elsősorban azoknak ajánlom, akik lábadoznak, hosszú
ideje túlterheltek, vegyi anyagokkal dolgoznak,
esetleg sugárveszélynek vannak kitéve, továbbá
a 40 év felettieknek, egyfajta „test karbantartóként”.
Az Imunosan ugyanis segít fenntartani a szervezetben
zajló folyamatok sebességét és precíz lefolyását.
A készítmény a napjainkban sok helyen vizsgált
immunserkentő gombákat, Agaricus blazei Murrillt
és pecsétviaszgombát, valamint számos gyógynövényt,
pl. szibériai ginszenget, zöld teát, dangshent
stb. tartalmaz. Ezek egyrészt antioxidáns hatásúak,
másrészt közvetlenül támogatják az immunrendszer
működését és fokozzák az ember életerejét.

Daganatokkal szemben hatékony gyógynövények?
Igen, léteznek ilyenek. Itt van például az Annona
Muricata, ismertebb nevén tüskés annona.
Ez a gyógynövény intenzíven együttműködik
az immunrendszerrel. Képes közvetlenül segíteni
a daganatos sejtek elpusztítását, lassítva ezzel
a daganat növekedését. Kizárólag (szelektíven)
a daganatos sejteket „bántja” – ez minden onkológus
álma. Úgy károsítja a daganatot, hogy eközben az
egészséges sejteket és szöveteket nem érinti. Ráadásul
baktérium-, vírus-, sőt parazitaölő tulajdonságú.
Mindemellett segíti a szív működését, nemcsak fizikai,
hanem pszichikai síkon is! (Erre minden daganatos
betegnek szüksége van.)
Megszabadulhatunk a parazitáktól?
Igen, a mai alternatív orvoslásban ez gyakran
emlegetett kérdés. A mi éghajlatunkon lényegesen
kevesebb parazita él, mint a trópusokon, de tény,
hogy helyenként nálunk is találkozhatunk velük.
Immunrendszerünk általában nagy biztonsággal
felismeri őket, ezért a paraziták „rájöttek”, hogyan
kerülhetik meg. A szervezetbe általában betokozódott
állapotban kerülnek be, és ezzel néha sikerül becsapniuk
az immunrendszer felismerő funkcióját – kiváltképpen
akkor, ha a szervezet eleve meggyengült állapotban van.
Ám a természetben mindenre létezik gyógyszer,
csak meg kell találni. Ilyen esetekben alkalmazhatjuk
például az Annona muricata fortet, amely közvetlenül
hat a parazitákra és rengeteg egyéb érdekes
tulajdonsága van.

Készítmények

a már kialakult betegség gyógykezelésében nagy
segítségünkre lehet a Probiosan Inovum, amely nem
csupán tökéletes állapotban tartja bélrendszerünk
mikroflóráját, emellett kolosztrum tartalmának
köszönhetően rendkívüli gyorsasággal képes
megtámogatni az immunreakcióikat mind lokálisan
(a bélrendszerben), mind az egész szervezetben.
Mindenképpen azt javaslom, hogy a betegek
az Energy készítményeket régóta alkalmazó, tapasztalt
terapeutával konzultáljanak a daganatos betegségek
gyógyítását támogató termékek használatáról.

CYTOSAN

CYTOSAN
INOVUM

Jellemzése:
Humátokat, borostyánkősavat
és szilimarint tartalmazó,
bioinformációs készítmény
Tartalom: 90 kapszula

Jellemzése:
humin anyagokat, borostyánkősavat,
szilimarint és zöld agyagot tartalmazó,
bioinformációs készítmény
Tartalom: 90 kapszula

Alkalmazása: A máriatövis
terméséből nyert szilimarint és
borostyánkősavat is tartalmazó
kálium-humát (tőzeg) koncentrátum
kivételes méregtelenítő képességével
a legerősebb immunstimuláns
készítmények sorába tartozik.
A tőzeg védi a sejteket, javítja
oxigénellátásukat, képes elpusztítani
többféle gombát és vírust (főleg
a herpesz vírust). A Cytosan segít
megelőzni az infarktust és az
agyvérzést, óvja a bélrendszer és
a máj működését. Előnyösen hat
mozgásszervi megbetegedésekben,
a csontok és az ízületek elváltozásai
esetén. Intenzív és mélyreható
méregtelenítő képességének
köszönhetően segít megelőzni
egyes daganatok kialakulását, főleg
a vastagbélben és a végbélben.

Alkalmazása: Hatékonyan
méregteleníti az egész
szervezetet, azon belül is főleg
az emésztőrendszert. Kiváló
abszorpciós és méregtelenítő
tulajdonságú zöld agyagot tartalmaz,
amely a szervezetben nem szívódik
fel. Az emésztőrendszer gyulladásai
és autoimmun betegségei, gyomorés nyombélfekély, továbbá emésztési
panaszok (székrekedés, hasmenés)
esetén használatos. Segítséget nyújt
bakteriális és vírusos fertőzésekben,
továbbá csökkent immunitásban
is. Gyakran alkalmazzák
az emésztőrendszer, főleg
a vastagbél és a végbél daganatos
megbetegedéseinek kezelésében.
Védi a májat a méreganyagoktól,
segíti regenerálódását.

CYTOSAN
FOMENTUM GEL

IMUNOSAN

DRAGS
IMUN

ANNONA
MURICATA FORTE

RENOL

REGALEN

KOROLEN

PROBIOSAN
INOVUM CAPS

Jellemzése:
bioinformációs humátpakolás
Tartalom: 100 ml

Jellemzése:
egyedülálló immunmoduláló
természetes hatóanyagokat
tartalmazó, bioinformációs
készítmény
Tartalom: 90 kapszula

Jellemzése:
amazóniai kaucsuktejből készült,
bioinformációs készítmény
Tartalom: 30 ml

Jellemzése:
bioinformációs
gyógynövény-koncentrátum
Tartalom: 30 ml

Jellemzése:
bioinformációs gyógynövénykoncentrátum
Tartalom: 30 ml

Jellemzése:
bioinformációs gyógynövénykoncentrátum
Tartalom: 30 ml

Jellemzése:
bioinformációs gyógynövénykoncentrátum
Tartalom: 30 ml

Jellemzése:
probiotikus kultúrák elegyét,
béta-glükánokat, kolosztrumot
és inulint tartalmazó,
bioinformációs készítmény
Tartalom: 60 kapszula

Alkalmazása: Lignohumátot,
kálium-humátot, szilimarint és
borostyánkősavat tartalmazó,
kizárólag külsőleg alkalmazható,
bioinformációs készítmény.
Elsősorban borogatásként,
arcpakolásként, fürdőadalékként
és a sérült területek mosógéleként
javasolt a használata. A bőrön
át segít megszüntetni a belső
szervek gyulladásait, méregteleníti
a szervezetet, felgyorsítja
a sebgyógyulást. Kozmetikai
célokra (bőrtisztítás és bőrfiatalítás),
valamint bőrproblémák kezelésére
(gyulladások, kiütések, herpesz,
sérülés, akne) egyaránt használható.
Kiegészítő kezelésként mozgásszervi
panaszokra és ízületi problémákra
(porckopás, ízületi gyulladás,
köszvény, gerincfájdalom) is ajánlott.
Segítséget nyújt nőgyógyászati
problémákban és a belső szervek
krónikus gyulladásaiban.

Alkalmazása: A leghatékonyabb
természetes anyagok egyedülálló
kombinációját tartalmazza,
megerősíti a szervezet nem
specifikus és specifikus ellenállóképességét. Segít megelőzni
a fertőző betegségek kialakulását,
támogatja gyógyulásukat,
felgyorsítja a betegségek utáni
lábadozást, és gátolja a fertőzés
kiújulását. Antibiotikumokkal együtt
is szedhető. Betegségmegelőző és
gyógyító hatásait számos civilizációs
betegség esetén kihasználhatjuk,
pl. érelmeszesedés, magas
koleszterin-, illetve vércukorszint
vagy stressz. Segítséget nyújthat
a daganatok elleni küzdelemben.
Támogatja a vérképzést, óvja a bőrt
a sugárzásoktól, semlegesíti a vegyi
anyagok hatásait. Összetevői
hozzájárulnak testi és lelki
egészségünk megőrzéséhez, erősítik
a szervezet stresszel szembeni
ellenálló képességét.

Alkalmazása: A Croton lechleri
növényből származó, tiszta
kaucsuktejet tartalmaz (ismertebb
nevén Sangre de drago,
„sárkányvér”). Baktérium-, vírusés gombaellenes, antioxidáns és
a homeosztázist helyreállító hatású,
felgyorsítja a sebek, a szövetek, a bőr,
az afták, a fekélyek, a különböző
gyulladások gyógyulását. Támogatja
a szervezet regenerálódását, erősíti
védekezőképességét, támogatja
az immunrendszert. Jótékonyan
hat légúti megbetegedésekben,
influenzában, lázzal kísért
megbetegedésekben, valamint
egyéb gyulladásos betegségekben,
urológiai vagy nőgyógyászati
problémák esetén. Utazások során
jelentkező és fertőző hasmenések
kezelésére ugyancsak javasolt.
Belsőleg és külsőleg egyaránt
alkalmazható, pl. herpeszre vagy
szemölcsre.

Alkalmazása: A dél-amerikai
őslakosok által használt Annona
muricata növényből nyert,
koncentrált kivonatot tartalmaz.
A növény minden részében
megtalálható legfőbb hatóanyag
az ún. annona acetogenin.
Ez a hatóanyag képes szelektíven,
kizárólag a daganatos sejtekre
hatni, ezért kiegészítő terápiaként
és másodlagos prevencióként
kiválóan alkalmazható onkológiai
betegségeknél (az onkológiai kezelés
után segít megvédeni a szervezetet
a betegség kiújulásától). Vírusölő,
antimikrobiális és parazitaellenes
hatásai is vannak. Csökkenti
a vérnyomást, előnyös hatású
a cukorbetegségre. Használata
depresszió, stressz és idegi
problémák esetén is javasolt.

Alkalmazása: Segítséget nyújthat
urológiai panaszok, húgyúti
gyulladások, vesekő, vizelési
és prosztataproblémák, az alsó
végtagok és a szemkörnyék
duzzanatainak kezelésében.
Hasznos lehet magas vérnyomás,
ekcéma, kiütések, akne esetén
is. Nehézfém-terhelésben segíti
a szervezet méregtelenítését, továbbá
előnyösen hat korai őszülés és a férfi
terméketlenség egyes típusai esetén.
Jótékony hatású nehéz mozgással
kísért ízületi elváltozások, reuma,
köszvény, ízületi gyulladás (arthritis),
gerincfájdalom, a gerinc oldalirányú
elferdülése (scoliosis) és Bechterewkór ellen. Mivel támogatja a vese és
a nyirokrendszer működését, növeli
a szervezet immunitását is.

Alkalmazása: Az alábbi problémák
esetén segíthet: ekcéma,
allergia, emésztési nehézségek,
étvágytalanság, epepangás, epekő,
pikkelysömör, asztma és a felsorolt
betegségek krónikus állapotai.
Támogatja a fertőző májgyulladás,
sárgaság vagy mononucleosis, esetleg
alkohol, különböző gyógyszerek
és toxikus anyagok által károsított
máj regenerálódását emelkedett
értékeket mutató májteszt vagy teljes
kimerültség esetén. Biztosítja a porcok
megújulását és tápanyagellátását,
javítja az inak minőségét és
működését. Felhasználhatjuk
a szervezetben felhalmozódott salakés méreganyagok eltávolítására,
a sejtek regenerálására, az
immunrendszer megerősítésére,
a daganatos megbetegedésekben
alkalmazott orvosi terápia
kiegészítésére, valamint hozzájárul
a szervezet teljes regenerálásához,
megfiatalításához.

Alkalmazása: Segít megelőzni
az érbetegségek, az agyvérzés,
az infarktus, az érelmeszesedés,
az elégtelen perifériás vérellátás
és a magas koleszterinszint
kialakulását. Támogatja a vérképzést,
és segítséget nyújt olyan
vérbetegségekben, mint a vörösés fehérvérsejt-hiány, a leukémia,
továbbá idegi problémák és
epilepszia. Sikeresen alkalmazható
energiahiány és a szervezet teljes
kimerültsége esetén. Hatékony
lehet a legtöbb pszichés betegség
kezelésében (depresszió, bipoláris
zavar, autizmus stb.). Antioxidáns
hatású, elpusztítja a szabad gyököket,
segíti a központi idegrendszer és
az agy működését. Befolyásolja az
agy tápanyagellátását és mérsékli
az időskori szenilitás tüneteit.
A gombákkal is felveszi a harcot.
Összetevői jótékonyan hatnak
daganatos megbetegedésekben,
és támogatják az immunrendszert.

Alkalmazása: A Probiosan
Inovum segíti az emésztést és
a bélműködést, továbbá előnyösen
hat a bélmikroflórára. Alkalmazása
elsősorban hasmenés, székrekedés
és bélgyulladások esetén javasolt.
Antibiotikumokkal együtt is
szedhető. és az antibiotikum-kúra
után is javasolt az adagolása.
Hozzájárul a vastagbél-daganatok
kialakulásának megelőzéséhez.
Hatékonyan erősíti az
immunrendszert. Segítséget
nyújt mind légúti, mind bőr- vagy
élelmiszer-allergiában, jótékonyan
hat húgyhólyaggyulladás és
nőgyógyászati fertőzések
kezelésében. Csökkenti
a koleszterinszintet.
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