
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARFÉMOVÉ PREPARÁTY 

DEZODORANT je dnes základným hygienickým p
účinnými pomocníkmi v odstránení nežiaducich telesných pachov
a vytvárajú jemnú čistú vôňu, ktorá neprebíja vôňu parf
kde sa cievy nachádzajú veľmi blízko povrchu pokožky, prebieha 
a zvyšuje sa jeho tonus. DEZODORANTY
zmierňujú podráždenie pokožky, zastavajú krvácanie plytkých škrabnutí

 

Všetky DEZODORANTY Dr. Nona obsahujú 
kontakte s pokožkou vytvárajú jemnú čistú vôňu.

 
 

ŠESŤ VÔNÍ DE
 
 

DÁMSKE VÔNE: Lady, Kiwi, Ruth, Fiona
PÁNSKE VÔNE: Lord, Admiral
 
 
 

Guľôčkové DEZODORANTY Dr. Nona
éterické oleje a Halo Komplex. Zlepšuje sa aktivita
lymfatický systém. Popri terapeutických 
éterickým olejom. Pri kontakte s pokožkou sa vytvorí aromatická aura neopakovate

 
� ako prevencia proti zápalu prsníkov, rakoviny prsníkov, zápalu lymfatických uzlín

do podpazušia a okolia prsn
�  alergie (slzenie, nádcha) - vdychovať vôňu de
� žalúdočné bolesti - potierať okolie žalúdka
� akútne bolesti kostí a svalov

zodpovedajúce programy) 
� odreniny a drobné poranenia ko
� bradavice (aj bolestivé) - potierať bradavice aj okolie
� bolesti hlavy - natierať spánky aj miesto bolesti
� depresie - natierať spánky, ušnice a lak
� zvýšený krvný tlak - natierať krk (krčnú chrbticu) a po 15 minútach opakovať
� bolesti zubov a ďasien - natierať ďasná aj líce
� kolísavý krvný tlak - natierať krk a miesta 
� bolesti chrbtice v oblasti ľadv
� menštruácia - natierať oblasť podbruška

DEZODORANTY 
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je dnes základným hygienickým prostriedkom každého človeka. DEZODORANTY
účinnými pomocníkmi v odstránení nežiaducich telesných pachov, ich akčný rádius je 24 hodín. 

jemnú čistú vôňu, ktorá neprebíja vôňu parfumu. Pri nanášaní deodorantu na pokožku podpazušia, 
ľmi blízko povrchu pokožky, prebieha proces aktivácie životných funkcií organizmu

ODORANTY Dr. Nona majú tiež jemné antibakteriálne účinky
, zastavajú krvácanie plytkých škrabnutí a porezaní. 

Dr. Nona obsahujú Halo Komplex a éterické oleje (jojobový a šípkový olej), ktoré pri 
kontakte s pokožkou vytvárajú jemnú čistú vôňu. 

ŠESŤ VÔNÍ DEZODORANTOV DR. NONA:  

Ruth, Fiona 
Lord, Admiral 

Dr. Nona pre ženy a mužov, majú jemnú neutrálno-osviežujúcu vôňu. 
Zlepšuje sa aktivita žilového systému a uľahčuje vylučovanie toxínov cez 

Popri terapeutických účinkoch majú DEZODORANTY aj aromatické vlastnosti, v
Pri kontakte s pokožkou sa vytvorí aromatická aura neopakovateľnej vône.

ko prevencia proti zápalu prsníkov, rakoviny prsníkov, zápalu lymfatických uzlín
do podpazušia a okolia prsníkov), zosilnený účinok má kombinácia s Telovým mliekom

vdychovať vôňu deodorantu, potierať okolie nosa a naniesť aj na sliznicu
potierať okolie žalúdka 

esti kostí a svalov - natierať postihnuté partie (pri dlhodobých ťažkostiach používať 
 

dreniny a drobné poranenia kože - potierať postihnuté miesta 
potierať bradavice aj okolie 

spánky aj miesto bolesti 
natierať spánky, ušnice a lakťovú jamku, zápästie a kolennú jamku (zadná strana

erať krk (krčnú chrbticu) a po 15 minútach opakovať 
natierať ďasná aj líce 

natierať krk a miesta za ušami, zvlášť pred námahou, môže sa používa
advín - natierať postihnuté miesta 

natierať oblasť podbruška 

 

ODORANTY Dr. Nona sú 
je 24 hodín. Znižujú potivosť 

Pri nanášaní deodorantu na pokožku podpazušia, 
proces aktivácie životných funkcií organizmu 

jemné antibakteriálne účinky, rýchle a bezpečne 

omplex a éterické oleje (jojobový a šípkový olej), ktoré pri 

osviežujúcu vôňu. Obsahujú 
a uľahčuje vylučovanie toxínov cez 

aj aromatické vlastnosti, vďaka 
nej vône. 

ko prevencia proti zápalu prsníkov, rakoviny prsníkov, zápalu lymfatických uzlín (nanášať každý deň 
íkov), zosilnený účinok má kombinácia s Telovým mliekom 

e nosa a naniesť aj na sliznicu 

dlhodobých ťažkostiach používať 

ovú jamku, zápästie a kolennú jamku (zadná strana nohy) 

ôže sa používať každé ráno 



� zápal lymfatických uzlín - potierať zapálené boľavé miesta (kombinovať s Telovým mliekom a jemne 
masírovať) 

� popáleniny - natrieť postihnuté miesto 
� záchvaty dusnosti - natrieť miesta na krku pod ušami, za ušami a spánky 
� pri bolestiach kĺbov a natiahnutých šľachách - aplikovať soľné kúpele a potom natrieť deodorantom, 

opakovať denne až do vymiznutia ťažkostí 
� cukrovka - ráno i večer natrieť chodidlá, v prípade ťažko hojacich sa rán potierať okolie rán 
� silný kašeľ - potierať hrudník na prsiach a chrbticu v tvare mriežky 
� srdcové záchvaty - natrieť vnútornú stranu dlaní a okolie srdca spredu i zo zadnej strany hrudníka 
� problematická koža na lakti - natrieť na noc 
� prevencia onkologických zápalov - denne natierať podbruško 
� pre zlepšenie funkcie a detoxikáciu Iymfatických uzlín - natrieť podpazušie a Iymfatické pásma (na 

bokoch od podpazušia k drieku masírovať spolu s Telovým mliekom) 
� pichnutie hmyzom - natrieť postihnuté miesto 
� unavené oči - natrieť okolie očí 
� prechladnutie - natrieť nos zvonku aj zvnútra 
� prefúkanie vetrom, bolesti ucha a hlavy - natrieť bolestivé miesta 
� pri nevoľnosti pri cestovaní - vdychovat' vôňu 
� drobné poškodenia kože, rezné krvácajúce rany - potrieť poškodené miesta 
� bolesti sedacieho nervu - natrieť celú nervovú dráhu 
� podráždenie pokožky po depilácii - natierať postihnuté miesta 
� varixy - natierať boľavé žily 
� problémy s čuchom - vdychovat' vôňu dezodorantu a natierať nos zvonku i zvnútra 
� obézni ľudia s kožnými škvrnami- natierať podpazušie i škvrny 
� deodorant pre mužov s morskou vôňou má sexuálny charakter, stimuluje pohlavnú sviežosť 
� všetky dezodoranty Dr. Nona sú výrazne protizápalové 

 
 
 

SKÚSENOSTI Z PRAXE:  
 
 

� počas dlhej jazdy autobusom alebo lietadlom sa na opuchnuté nohy osvedčila kombinácia 
DEZODORANTU a KRÉMU NA RUKY A NECHTY. Je potrebné nohy prípravkami jemne masírovať. Opuch 
sa stráca po desiatich minútach. V tele nastáva rýchle lokálne odkyslenie a tým aj ústup opuchu. 

� účinné stimulovanie práce preťaženého lymfatického systému dosiahnete kombináciou 
DEZODORANTU a TELOVÉHO MLIEKA (votrieť produkty do lýmf a jemne masírovať). Ak chcete posilniť 
prácu lymfatického systému, tak je dôležité pridať do životosprávy aj pohyb, pretože lymfatický systém 
efektívne pracuje len pri fyzickej aktivite! 

� pri bolestivej menštruácii votrite DEZODORANT a DYNAMICKÝ HYDRATAČNÝ KRÉM do oblasti 
podbruška niekoľkokrát denne 

� pri vysokej hladine cukru natierajte DEZODORANTOM chodidlá 2 - 3x denne 
� DEZODORANT sa mnohokrát osvedčil pri bolestiach hlavy  (natrieť spánky, oblasť pod nosom a 

vdychovať), bolesti žalúdka (naniesť na jazyk a vdychovať), bolesti chrbtice (natrieť bolestivé miesto) a 
na opuchy, odreniny a modriny (naniesť lokálne) 

� kombinácia roztoku z KVARTETA SOLÍ a DEZODORANTU priaznivo pôsobí na aknóznu pleť. Na umytú 
tvár prstami nanesieme roztok soli a ešte do vlhkej pokožky aplikujeme dezodorant. Vlhkými prstami 
rovnomerne rozotrieme po tvári a necháme zaschnúť, potom nanesieme svoj obľúbený krém (v praxi 
sa osvedčilo PLEŤOVÉ MLIEKO). 

 
 
Cena: 13,40 € 
Členská cena po registrácii: 10,70 € 
95 ml 
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