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Unikátny kozmetický prostriedok, ktorý má 
ochranné, preventívne
vlastnosti. Používa sa ako preventívny 
prostriedok proti slnečným popáleninám
ako hojivý krém
pôvodu a taktiež 
Vyhladzuje jazvy
nezhubné kožné výrastky
Solaris D.N. je vyni
liečbe kožných ochorení
ionizujúcim žiarením ako je napríklad 
radiálna terapia
ochorení.  
Pomáha pri odstránení 
a má bieliace účinky na pigmentové 
škvrny. Produkt sa odporúča mu
holení na zastavenie krvácania

k hojeniu rán. Solaris D.N. je možné použiť aj ako masážny prostriedok
ucha) a bolestiach uší sa používa spolu s Ústnou vodou. 
 
Spôsob používania: Naneste na čistú vlhkú pokožku alebo na postihnuté miesto
a ľahko (bez tlaku) rozotrite.  

BOLESTI HLAVY, MIGRÉNY naniesť 1x denne za uši, na čelo a

OŽIARENIE RÔZNEHO PÔVODU, 
POPÁLENINY, JAZVY 

naniesť tenkú vrstvu 1x denne na postihnuté miesto 
a nechať pôsobiť  

JAZVY SPÔSOBENÉ OŽIARENÍM, 
TERMICKÉ A CHEMICKÉ POPÁLENINY 

naniesť na gázový vankúšik a
miesto, 1 - 2x denne 

BOLESTI SVALOV soľné kúpele naniesť na postihnuté miesta

MASTOPATIA (ZÁPAL PRSNEJ ŽĽAZY) naniesť 1 - 2x denne 

RÔZNE PORANENIA, POREZANIE naniesť v tenkej vrstve 1x denne

HEMOROIDY urobiť prstovú masáž hemoroidných uzlov
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RRIISS  DD..NN..  

Unikátny kozmetický prostriedok, ktorý má 
preventívne a regeneračné 

vlastnosti. Používa sa ako preventívny 
proti slnečným popáleninám, 

hojivý krém pri popáleninách rôzneho 
taktiež pri rakovine pokožky. 

Vyhladzuje jazvy a pomáha vstrebávať 
nezhubné kožné výrastky. Telové mlieko 

je vynikajúcim prostriedkom pri 
kožných ochorení spôsobených 

ionizujúcim žiarením ako je napríklad 
radiálna terapia pri liečbe onkologických 

Pomáha pri odstránení svrbenia pokožky 
bieliace účinky na pigmentové 
. Produkt sa odporúča mužom po 

zastavenie krvácania a  
masážny prostriedok. Pri otitíde (zápal 

postihnuté miesto v tenkej vrstve 
 
 
 

NEURODERMITITÍDY (SVRBIVÝ  ZÁPAL 
KOŽE),  
DERMATITÍDA (ZÁPAL KOŽE) 

naniesť na postihnuté miesto

KOŽNÉ OCHORENIA,  
ZJAZVENÁ PLEŤ PO AKNÉ 

naniesť na postihnuté miesta 1x denne

PRI FIBRÓMOCH A MYÓMOCH naniesť na podbruško, naniesť na tampón, zaviesť do 
pochvy a

BAKTERICÍDNY EFEKT 
V GYNEKOLÓGII 

po použití Bahennej masky naniesť na tampón a
v pochve 1

BOLESTI RÔZNEHO PÔVODU, 
ZASTAVENIE KRVÁCANIA,  
PROTI ZÁPALOM 

naniesť na postihnuté miesta

POOPERAČNÉ KOLOIDY 1x denne naniesť v

AKO DENNÝ ZVLÁČŇUJÚCI KRÉM deťom natrieť celé telo 1x týždenne, dospelí používajú 
denne 

OMRZLINY  naniesť na postihnuté
z vody Mŕtveho mora

V GYNEKOLÓGII,  
OMLADENIE ORGANIZMU 

naniesť na tampón a
hodinu

PROSTATA  pripraviť zmes: 2/3 krému a
alebo čaju Gonseen

PO ÚRAZOCH A CHIRURGICKÝCH 
ZÁKROKOCH 

naniesť na postihnuté miesta

REGENERÁCIA VLASOVÝCH CIBULIEK nanášať 1x v
cez noc pôsobiť

naniesť 1x denne za uši, na čelo a tvár 

naniesť tenkú vrstvu 1x denne na postihnuté miesto 

naniesť na gázový vankúšik a priložiť na postihnuté 

soľné kúpele naniesť na postihnuté miesta 

tenkej vrstve 1x denne 

robiť prstovú masáž hemoroidných uzlov 

aniesť na postihnuté miesto 

aniesť na postihnuté miesta 1x denne 

aniesť na podbruško, naniesť na tampón, zaviesť do 
pochvy a 15 - 20 min. nechať pôsobiť 

o použití Bahennej masky naniesť na tampón a nechať 
pochve 1 - 2 hodiny pôsobiť, dĺžka trvania kúry 3 - 7 dní 

aniesť na postihnuté miesta 

1x denne naniesť v tenkej vrstve 

eťom natrieť celé telo 1x týždenne, dospelí používajú 
 

aniesť na postihnuté miesto, potom použiť Obklady 
vody Mŕtveho mora 

aniesť na tampón a 1x týždenne nechať v pochve 1 
hodinu 

ripraviť zmes: 2/3 krému a 1/3 Solí z Mŕtveho mora 
alebo čaju Gonseen 

aniesť na postihnuté miesta 

anášať 1x v tenkej vrstve na postihnuté miesta a nechať 
cez noc pôsobiť 


