
DYNAMICKÝ HYDRATAČNÝ KRÉM 
 
ÚČINNÉ LÁTKY: Minerály Mŕtveho mora, rastlinný olej, rastlinný vosk, tokoferol (vitamín E), 
harmančekový extrakt, olej jojoby, mrkvový olej, ľaliový extrakt, pomarančový olej, levanduľový 
olej, olej z melissy, kyselina citrónová, kyselina tartronová, kyselina malidová, kyselina glukónová, 
kyselina askorbová, kyselina glykolová, kyselina salicylová (silný dezinfekčný faktor).  
 

DYNAMICKÝ HYDRATAČNÝ KRÉM je efektívny prostriedok na zvlhčovanie a 
regeneráciu pokožky. Vitamíny C a E, známe svojimi omladzovacími 
účinkami, aktívne stimulujú ochranné funkcie pokožky a prirodzenou cestou 
chránia pred voľnými radikálmi. Široké spektrum pôsobenia krému je atra-
ktívne pre užívateľa každého veku. Spomaľuje proces starnutia pokožky. 
V kozmetike sa používa samostatne alebo v kombinácii s inými produktami. 
Používa sa ako masážny prostriedok pri celkovej reflexnej a bodovej 
masáži. Tonizuje organizmus, pomáha pri neurózach a neurasteniách 
(nervových slabostiach), po psychickej aj fyzickej námahe. Pôsobí 
protizápalovo a antibakteriálne, používa sa pri popáleninách (vrátane 
rádioaktívnych), pri neuritidách (zápaloch nervov), myalgiách (bolestiach 
svalov) a zápaloch kĺbov rôzneho pôvodu. Normalizuje krvný tlak. 
 

ČO NÁS TRÁPI NÁZOV A FREKVENCIA POUŽITIA PROCEDÚR, TECHNIKA POUŽÍVANIA 

Únava a skleslosť, zvýšenie tonusu naniesť na miesta pulzovania,miesta za ušnými boltcami 

Bolesti hlavy naniesť na miesta pulzovania,ušné boltce, lakťové jamky, miesta spánkov 

Bolesti srdca 
naniesť na malíčky, miesta medzi lopatkami, stred dlaní, vankúšiky prstov na rukách aj 
nohách 

Hypertónia (zvýšený tlak, napätie) 
krčná časť miest pulzovania, spánky, za ušnými boltcami, vankúšiky prstov na rukách a 
nohách, zápästie 

Hypotónia (znížené napätie, tonus) miesta pulzovania, ušné boltce, 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 priedušiek na prsiach a chrbáte 

Popáleniny, kožné ochorenia naniesť na postihnuté miesta 

Nachladenie naniesť na miesta pulzovania a chodidlá 

Drobné ranky a odreniny naniesť priamo na ranu 

Žalúdočné bolesti, zvracanie naniesť na oblasť žalúdku 

Bolesti v ušiach naniesť na ušné boltce a okolo uší 

Trofické vredy naniesť na miesto okolo vredov 

Gynekologické problémy naniesť na podbrušok, naniesť na tampón a zaviesť do pošvy 

Menštruačné problémy naniesť na podbrušok 

Alergie naniesť na výstup prvého krčného stavca 

Akútne padanie vlasov 2x týždenne naniesť na pokožku hlavy spoločne s bahennou maskou 

Kozmetický efekt 2x týždenne naniesť na pokožku tváre, je možné používať aj denne 

Artritída nanášať na bolestivé miesta 

Onkologické ochorenia nanášať na oblasť zodpovedajúcu poškodenému orgánu, alebo segmentu tela 

Depresia, astenický syndróm, 
nespavoszi 

nanášať na miesta pulzovania 

Cukrovka nanášať na poškodené miesta pokožky(pri vredoch nanášať 2x denne) 

Myóm, fibromyóm 
nanášať na brucho denne, tampóny do vagíny na 2 hodiny, potom vstreky roztokom Ústnej 
vody (1 uzáver na pohár prevarenej vody) 

Endometrióza, mastopatia 
na tampón a zavádzať do vagíny na 2 hodiny, potom vstreky roztokom Ústnej vody (1 
uzáver na pohár prevarenej vody), striedať s Balzamom na očné vrásky 

Cena: 46,70€ 
Členská cena po registrácii: 37,30€ 

50 ml 


