
  
 
 
 
 

 

VÝŽIVOVÁ TYČINKA

Ste vyťažený človek? Nemali ste čas na obed? Prechádzate programom znižovania nadváhy? Máte chuť na 
sladké? Pociťujete slabosť hneď zrána a stratu sily počas dňa? Doprajte si dávku kvalitnej prírodnej energie v 
podobe nutričných tyčiniek HALO DAKSEEN

HALO DAKSEEN je jedným z troch potravinových doplnkov spoločnosti Dr. Nona z rady tzv. "
Ďalšie dva sú SOUPSEEN a CHOCOSEEN
všetkých vitamínov a minerálov prírodného pôvodu
anomáliami obsahu cukru v krvi. HALO DAKSEEN 
redukčných diétach. Upravuje krvné výsledky (hladinu hemoglobínu). Znižuje hladinu cukru a cholesterolu.

 

 
ZLOŽKY: kvety a peľ kaktusových plodov, buničina citrusových plodov, vitamíny A, B, C, D a E, fruktóza, Halo komplex, 
minerály vápnika, horčík, draslík, sodík, železo, mangán, fosfor, meď, jód, chróm, zinok.
 
KAKTUS znižuje únavu a dodáva silu a energiu, spevňuje a tonizuje telo. Urýchľuje látkovú výmenu a zefektívňuje prácu 
tráviaceho traktu. Znižuje úroveň lipidov (tukov) v krvi. Upravuje hladinu cukru.
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HALO DAKSEEN!  

potravinových doplnkov spoločnosti Dr. Nona z rady tzv. "
CHOCOSEEN. HALO DAKSEEN je silným antioxidantom, ktorý obsahuje komplex 

všetkých vitamínov a minerálov prírodného pôvodu, čo zaručuje až 98% vstrebateľnosť. Odporúča sa 
HALO DAKSEEN dokáže nahradiť jedno hlavné jedlo, čo je žiadané najmä pri 

redukčných diétach. Upravuje krvné výsledky (hladinu hemoglobínu). Znižuje hladinu cukru a cholesterolu.
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posilňuje obehový systém. Je veľmi účinným a jedným z najdôležitejších antioxidantov. Má veľký vplyv na endokrinné 
žľazy - hypofýzu, nadobličky, štítnu žľazu. Nazýva sa tiež prokreačným vitamínom, keďže sa podieľa na tvorbe 
chromozómov. Predchádza arterioskleróze, kožným ochoreniam, sivému zákalu a rýchlemu starnutiu. 
MANGÁN sa podieľa na premene bielkovín a energetických procesoch, aktivuje niektoré enzýmy, má vplyv na 
vstrebávanie vápnika a fosforu, pomáha pri získavaní energie z potravy a premene glukózy v organizme. Je nevyhnutný 
pre správny rast a vývoj, pre tvorbu prirodzených antivírusových činiteľov, ktorým je interferón, a pre optimálne využitie 
vitamínov C, E a vitamínov skupiny B. 
ZINOK je minerál nevyhnutný pre vývoj kostí a regeneráciu tkanív, predchádza vypadávaniu vlasov a plešiveniu. 
Nevyhnutný pri premene uhľovodíkov, syntéze bielkovín a genetického materiálu, pre správnu funkciu prostaty, pri liečení 
rán a popálenín. Nedostatok u detí spôsobuje poruchy rastového procesu, objavujú sa hnisavé ochorenia kože, 
vypadávanie vlasov, vredy sliznice ústnej dutiny, na jazyku, ďasnách, okolo nechtov a spôsobuje poruchy 
vývinu pohlavných orgánov. 
HALO KOMPLEX obsahuje sodík, mangán, zinok, magnézium, kálium, síru, chlór a mnoho iných prvkov. Pôsobí ako 
ochranca bunkových membrán poškodených voľnými radikálmi a tiež ako korektor poškodenia nukleinových štruktúr. 
Halo komplex tiež obsahuje Archeabaktériu, ktorá dokáže z dlhodobého hľadiska reštrukturalizovať poškodenú DNA. 
 

HALO DAKSEEN je vďaka svojmu komplexnému zloženiu vitamínov a minerálov skvelou odpoveďou pre 
zdravých, chorých, dospelých aj detí. Ide o plnohodnotnú výživu počas užívania antibiotík, hormonálnych liečiv 
a iných konvenčných preparátov. Je vysokoúčinným zdrojom energie pre manažérov a športovcov. Efektívne 
aktivizuje imunitný systém. Vyplavuje usadeniny, toxické látky a ťažké kovy. Obnovuje mikroflóru a perilstatiku 
čriev.    

 

INDIKÁCIE:  

 
� pomáha pri problémoch predstojnej žľazy 
� normalizuje úroveň cukru v krvi 
� znižuje hodnotu cholesterolu 
� upravuje apetít, preto je vysokoefektívny pri programoch na zníženie váhy 
� zlepšuje perilstatiku žalúdočno-črevného traktu 
� pomáha pri problémoch s pečeňou, pri regenerácii pečene, cirhóze pečene, hepatitíde 
� má močopudné vlastnosti 
� pre deti namiesto desiaty 
� stimuluje prácu žliaz (štítnej žľazy, vaječníkov, prostaty) 
� odstraňuje problémy tráviaceho traktu 
� výborný doplnok pri cukrovke 
� pri vysokých horúčkach (5 OKSEENOV jednorázovo + každé 2 hodiny HALO DAKSEEN) 
� pri nadváhe a chudnutí znižuje chuť do jedla (1 tyčinku zapiť 0,5l vody namiesto jedla) 
� ak chceme pribrať (FÁZA3 2-0-2 + HALO DAKSEEN  2-3x denne po 1 tyčinke a kombinovať s 

kvalitnou stravou) 
� pri zápale hrubého čreva (ulcerózna kolitída) HALO DAKSEEN, ÚSTNA VODA, čaj GONSEEN, 

CLEANSEEN a mikroklystír z TELOVÉHO MLIEKA SOLARIS a ÚSTNEJ VODY 
� odporúča sa pre šoférov a študentov na zvýšenie koncentrácie a pozornosti 
� pre športovcov ako rýchly zdroj energie počas dlhodobých výkonov (napr. maratón), pôsobí tiež 

protikŕčovo 
� pri strese a psychickej záťaži spolu s NEWSEENOM 
� pri osteoporóze 
� pri poruchách menštruačného cyklu 
� problémy s obličkami 
� pankreatitída (slinivka brušná), užívať vnútorne HALO DAKSEEN, OKSEEN, ÚSTNU VODU, čaj 

GONSEEN, FÁZA3; zvonku aplikovať DYNAMICKÝ HYDRATAČNÝ KRÉM, BAHENNÚ MASKU a 
KVARTET SOLÍ 

� pri zlom trávení (skombinovať HALO DAKSEEN + ÚSTNA VODA) 
� pri zápale močového mechúra (HALO DAKSEEN, OKSEEN, čaj GONSEEN a DYNAMICKÝ 

HYDRATAČNÝ KRÉM) 
� účinný pri gastritíde (HALO DAKSEEN, ÚSTNA VODA, čaj GONSEEN) 



� pri kandide 
� pri anémii (chudokrvnosť) HALO DAKSEEN a GOLDSEEN 
� pri nedostatku železa 
� adenóm prostaty (HALO DAKSEEN, LOVSEEN, RAVSEEN a BALZAM NA OČNÉ VRÁSKY) 
� impotencia, pohlavná nedostatočnosť (HALO DAKSEEN, LOVSEEN, RAVSEEN a DYNAMICKÝ 

HYDRATAČNÝ KRÉM) 
� na zvýšený cholesterol 
� počas užívania antibiotík a hormonálnych preparátov (HALO DAKSEEN a čaj GONSEEN) 
� pri celkovej slabosti a vyčerpanosti 
� zlepšuje srdcovo-cievnu činnosť, pri ochorení ciev (HALO DAKSEEN, HALO PULMOSEEN, RAVSEEN) 
� aktivizuje imunitný systém 
� prevencia onkologických ochorení 
� na zápalové ochorenia žalúdočno-črevného systému (HALO DAKSEEN, ÚSTNA VODA, čaj 

GONSEEN, SOUPSEEN) 
� infekcie dýchacích ciest (HALO DAKSEEN, HALO PULMOSEEN, naparovanie s KVARTETOM SOLÍ) 
� deťom pri spomalenom raste a rozvoji (HALO DAKSEEN, RAVSEEN, FÁZA3) 
� na kŕčové žily a hnisavé rany (HALO DAKSEEN, RAVSEEN, LOVSEEN, BAHENNÁ MASKA, 

DYNAMICKÝ HYDRATAČNÝ KRÉM) 
� pri dyskinéze žlčovodu (HALO DAKSEEN, RAVSEEN, BAHENNÁ MASKA, čaj GONSEEN, ÚSTNA 

VODA, CLEANSEEN) 
� koliky, Cronova choroba (HALO DAKSEEN, YAMSEEN, SOUPSEEN, ÚSTNA VODA, OKSEEN + na 

kašičku zmiešať TELOVÉ MLIEKO SOLARIS, čaj GONSEEN A ÚSTNU VODU v pomere 2:2:1 a užívať 
deti v dávkovaní 3 x 1ČL, dospelí 3 x 1PL, a tiež zaviesť cez konečník ako mikroklystír 2x denne) 

� endometrióza (HALO DAKSEEN, OKSEEN 0-0-2, RAVSEEN 2-2-0, FÁZA3 0-0-2, BAHENNÁ MASKA, 
DYNAMICKÝ HYDRATAČNÝ KRÉM, ÚSTNA VODA, KVARTET SOLÍ) 

� nedostatok materského mlieka pri kojení (HALO DAKSEEN, FÁZA3, RAVSEEN) 
� pri chronickej zápche (spolu s CLEANSEENOM) 
� pri nedostatku vitamínov a minerálov u detí aj dospelých 

 

POUŽITIE:  

 

Ak nie je uvedené inak, tak prevenčno-regeneračná dávka je pre kojencov 1/20 tyčinky, bábätká od 1 roka 
života 1/10 tyčinky, deti od 5 rokov života 1/8 tyčinky, dospelých 1/4 tyčinky. Pri programe znižovania váhy 1-2 
tyčinky denne a zapiť 2 pohármi vody (0,5 l). Preparát nie je návykový! 

 
 

SKÚSENOSTI Z PRAXE A DÁVKOVANIE:  

 

� myóm - HALO DAKSEEN 1 tyčinka denne, RAVSEEN 2-0-2, FÁZA3 2-0-0, GOLDSEEN 1-0-0, čaj GONSEEN, 
NEWSEEN alebo YAMSEEN 0-0-2, kúpele v KVARTETE SOLÍ, na tampón nanášať, striedať a zaviesť 
BAHENNÚ MASKU, TELOVÉ MLIEKO SOLARIS, ŠAMPÓN, ÚSTNU VODU 

� cukrovka (diabetes) - HALO DAKSEEN 2x denne 1/2 tyčinky, OKSEEN 0-0-2, RAVSEEN 2-2-0, LOVSEEN 
1-1-0, FÁZA3 2-0-2 a po týždni 0-0-2, čaj GONSEEN, DYNAMICKÝ HYDRATAČNÝ KRÉM (natierať 
chodidlá a dlane), TELOVÉ MLIEKO SOLARIS (natierať chodidlá a dlane večer) 

� stres, únava a vyčerpanosť - HALO DAKSEEN 2x denne 1/2 tyčinky, NEWSEEN 1-0-1, čaj GONSEEN, 
ÚSTNA VODA (1 PL ráno nalačno) 



� migréna - základom je dodržiavať pitný režim!!!, HALO DAKSEEN 2x denne 1/2 tyčinky, RAVSEEN 3-0-0, 
FÁZA3 0-0-2, DYNAMICKÝ HYDRATAČNÝ KRÉM (masáž rúk od prstov po zápästie a ušníc), denne kúpele 
v KVARTETE SOLÍ, čaj GONSEEN (piť horúci 0,5l denne) 

� zápcha - HALO DAKSEEN 2x denne 1/2 tyčinky, čaj GONSEEN, CLEANSEEN 0-0-3 pred spaním, KVARTET 
SOLÍ (kúpele + ležiac vo vani masírovať brucho v smere hodinových ručičiek) 

� pohlavná vitalita - HALO DAKSEEN 2x 1 tyčinka denne, po týždni 1 tyčinka denne, LOVSEEN užívať dva 
týždne 1-1-0, potom 1-0-0, čaj GONSEEN, KVARTET SOLÍ (kúpele + užívať zrniečka soli pod jazyk), 
DYNAMICKÝ HYDRATAČNÝ KRÉM (denne erotická masáž) 

� neplodnosť - partnerka: FÁZA3 2-0-2, KVARTET SOLÍ (kúpele), ÚSTNA VODA (naniesť na tampón a 
zaviesť do pochvy na 30 minút), DYNAMICKÝ HYDRATAČNÝ KRÉM (pred spánkom naniesť na tampón a 
zaviesť do pošvy); partner: OKSEEN 0-0-2, DYNAMICKÝ HYDRATAČNÝ KRÉM (nanášať na miešok); obaja 
partneri: HALO DAKSEEN 1 tyčinka denne, GOLDSEEN 1-0-0, RAVSEEN 3-0-0, LOVSEEN 3-0-0, YAMSEEN 
0-0-1, čaj GONSEEN, DYNAMICKÝ HYDRATAČNÝ KRÉM (erotická masáž) 

� regulácia hmotnosti -  HALO DAKSEEN 2x denne 1 tyčinku namiesto jedla zapiť pohárom 0,5 l vody, čaj 
GONSEEN (vypiť pohár pred každým jedlom) 

� rast svalovej hmoty - HALO DAKSEEN 2x denne 1 tyčinku, FÁZA3 2-0-2, CHOCOSEEN 2 sáčky denne, 5x 
denne kvalitná strava, SOUPSEEN 2x denne 1 vrecúško 

� zvýšenie energie pred výkonom - HALO DAKSEEN 1 tyčinka, RAVSEEN 5-0-0, LOVSEEN 2-0-0 
� pri nervových zrúteniach - HALO DAKSEEN 2x denne 1 tyčinku, KVARTET SOLÍ (kúpele pred spaním), 

DYNAMICKÝ HYDRATAČNÝ KRÉM (masáž), TELOVÉ MLIEKO SOLARIS (masáž), YAMSEEN 0-0-2 pred 
spánkom, LOVSEEN 2-0-0, čaj GONSEEN (1 vrecúško na 0,3 dcl ráno nalačno), NEWSEEN 1-1-0 

 

Pri riešní vášho zdravotného stavu odporúčame spolu s nastavením programu Dr. Nona upraviť aj stravu a životosprávu. 

Je potrebné prijímať viac čerstvej nevarenej stravy a aspoň 0,5 l čerstvých štiav denne (najmä zeleninových - mrkva, 

petržlen, červená repa, uhorka a sťavy a ich pomer striedať). Zmena životosprávy urýchli a napomôže regenerácii vášho 

tela. 

Tento materiál je interným zdrojom informácií a skúseností zástupcov spoločnosti Dr. Nona International Ltd.! 

 
 
 

HALO DAKSEEN 
Cena: 33,30 € 

Členská cena po registrácii: 26,60 € 
10 tyčiniek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

WWW.DRNONA.EU 
WWW.ZDRAVYANEZAVISLY.SK 


