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Vitamíny C a E sú známe svojimi 
omladzovacími
Vitamíny aktívne stimulujú ochranné 
funkcie pokožky a môžu prirodzenou 
cestou zabrániť mnohým 
komplikáciám. Zvláštnosť zloženia robí 
z Dynamického hydratačného krému

efektívny prostriedok pre 
zásobovanie
Široké spektrum pôsobenia krému 
dovoľuje hovoriť o jeho 
nezameniteľnosti pre používateľa 
každého veku. Krém je schopný 
omladiť pokožku staršieho človeka a 
výrazne zabrzdiť proces st
pokožky v mladom veku. V
sa tento prostriedok úspešne používa 

samostatne alebo v kombinácii s ďalšími produktmi spoločnosti Dr. Nona. 
Dynamický hydratačný krém je možné používať aj ako masážny krém
alebo bodovej masáži. Jednou zo zvláštností krému je jeho schopnosť 
organizmus (pomáha pri neurózach a neurasteniách – nervových slabostiach) po 
intelektuálnej alebo fyzickej námahe. Pre dosiahnutie takého efektu je nutné naniesť tenkú 
vrstvu krému na miesta pulzovania (ohyb lakťa, pod kolenom, miesto za ušným lalokom). 
Krém sa efektívne používa k zlepšeniu emocionálneho a mentálneho stavu
a baktericidné pôsobenie dovoľuje používať prostriedok pri popáleninách
rádioaktívneho), pri neuritidách (zápaloch nervov), myalgiách
artritidách (zápaloch kĺbov) najrôznejšieho pôvodu. Krém normalizuje krvný tlak

ARTRITÍDA nanášať na bolestivé miesta

ONKOLOGICKÉ OCHORENIA 
nanášať na oblasť zodpovedajúcu poškodenému orgánu 
alebo segmentu tela 

DEPRESÍVNE STAVY, ASTENICKÝ 
SYNDRÓM, NESPAVOSŤ nanášať na miesta pulzovania

CUKROVKA 
nanášať na poškodené miesta pokožky
nanášať 2x denne) 
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NNÝÝ  KKRRÉÉMM  

Vitamíny C a E sú známe svojimi 
omladzovacími vlastnosťami. 
Vitamíny aktívne stimulujú ochranné 
funkcie pokožky a môžu prirodzenou 
cestou zabrániť mnohým 
komplikáciám. Zvláštnosť zloženia robí 

Dynamického hydratačného krému 
efektívny prostriedok pre zvlhčovanie, 
zásobovanie a regeneráciu pokožky. 
Široké spektrum pôsobenia krému 
dovoľuje hovoriť o jeho 
nezameniteľnosti pre používateľa 
každého veku. Krém je schopný 
omladiť pokožku staršieho človeka a 

zabrzdiť proces starnutia 
mladom veku. V kozmetike 

sa tento prostriedok úspešne používa 
kombinácii s ďalšími produktmi spoločnosti Dr. Nona.  

masážny krém – pri celkovej reflexnej 
. Jednou zo zvláštností krému je jeho schopnosť tonizovať 

nervových slabostiach) po 
intelektuálnej alebo fyzickej námahe. Pre dosiahnutie takého efektu je nutné naniesť tenkú 

(ohyb lakťa, pod kolenom, miesto za ušným lalokom).  
zlepšeniu emocionálneho a mentálneho stavu. Protizápalové 

popáleninách pokožky (vrátane 
myalgiách (bolestiach svalov), 

normalizuje krvný tlak. 

ÚNAVA A SKLESLOSŤ, ZVÝŠENIE 
TONUSU naniesť na miesta pulzovania, miesta za ušnými lalokmi

BOLESTI HLAVY natrieť pulzné miesta

BOLESTI SRDCA 
naniesť na 
vankúšiky prstov na rukách aj nohách

HYPERTÓNIA (ZVÝŠENÝ TLAK, 
NAPÄTIE) 

krčná časť podľa miest pulzovania, spánky, 
vankúšiky prstov na rukách a

HYPOTÓNIA (ZNÍŽENÉ NAPÄTIE, 
TONUS) miesta pulzovania, ušné laloky, miesta za ušami

BOLESTI SVALOV naniesť na bolestivé miesta a prevádzať bodovú masáž

CIEVNE PROBLÉMY naniesť na bolestivé miesta a prevádzať masáž

OPAR NA PERÁCH naniesť na pery

BOLESTI ZUBOV naniesť na ďasná

NÁDCHA naniesť na nos a krídla nosa

KRVÁCANIE Z NOSA naniesť na vatové tampóny priamo do nosa

VYSOKÁ TEPLOTA U DETÍ naniesť na chodidlá a dlane, rozotrieť

KAŠEĽ naniesť na hornú časť pŕs a chrbta

BRONCHITÍDA (ZÁPAL PRIEDUŠIEK) naniesť na nos, na miesta 

POPÁLENINY, KOŽNÉ OCHORENIA naniesť na postihnuté miesta

NACHLADENIE naniesť na miesta pulzovania a

DROBNÉ RANKY A ODRENINY naniesť priamo na ranu

ŽALÚDOČNÉ BOLESTI, ZVRACANIE naniesť na oblasť žalúdku

BOLESTI V UŠIACH naniesť na ušné laloky a okolo uší

TROFICKÉ VREDY naniesť na miesto okolo vredov

GYNEKOLOGICKÉ PROBLÉMY naniesť na podbruško, na tampón

MENŠTRUAČNÉ PROBLÉMY naniesť na podbruško

ALERGIE naniesť na výstup siedme

AKÚTNE PADANIE VLASOV 
2x týždenne naniesť na pokožku hlavy spoločne s 
bahennou maskou

KOZMETICKÝ EFEKT 2x týždenne naniesť na pokožku tváre, 

MYÓM, FIBROMYÓM 
nanášať na brucho denne, tampóny do vagíny na 2 hodiny, 
potom vstreky roztokom Ústnej vody 

ENDOMETRIÓZA, MASTOPATIA 
na tampón
vstreky roztokom Ústnej vody
očné vrásky

nanášať na bolestivé miesta 
nanášať na oblasť zodpovedajúcu poškodenému orgánu 

esta pulzovania 

nanášať na poškodené miesta pokožky (pri vredoch 

naniesť na miesta pulzovania, miesta za ušnými lalokmi 

trieť pulzné miesta, ušné laloky, lakťové jamky, spánky 
naniesť na malíčky, miesta medzi lopatkami, dlane, 
vankúšiky prstov na rukách aj nohách 
krčná časť podľa miest pulzovania, spánky, ušné laloky,  
vankúšiky prstov na rukách a nohách, zápästie 

miesta pulzovania, ušné laloky, miesta za ušami 

naniesť na bolestivé miesta a prevádzať bodovú masáž 

naniesť na bolestivé miesta a prevádzať masáž 

naniesť na pery 

naniesť na ďasná 

naniesť na nos a krídla nosa 

naniesť na vatové tampóny priamo do nosa 

naniesť na chodidlá a dlane, rozotrieť 

naniesť na hornú časť pŕs a chrbta 

naniesť na nos, na miesta priedušiek na prsiach a chrbte 

naniesť na postihnuté miesta 

naniesť na miesta pulzovania a chodidlá 

naniesť priamo na ranu 

naniesť na oblasť žalúdku 

naniesť na ušné laloky a okolo uší 

naniesť na miesto okolo vredov 

naniesť na podbruško, na tampóne zaviesť do pošvy 

naniesť na podbruško 

naniesť na výstup siedmeho krčného stavca 
2x týždenne naniesť na pokožku hlavy spoločne s 
bahennou maskou 

2x týždenne naniesť na pokožku tváre, možno aj denne 
nanášať na brucho denne, tampóny do vagíny na 2 hodiny, 
potom vstreky roztokom Ústnej vody  
na tampóne zavádzať do vagíny na 2 hodiny, potom 
vstreky roztokom Ústnej vody, striedať s Balzamom na 
očné vrásky 


