
Megelőzés  

Közérzet 

Meridián: Célja az akupunktúrás pontokat érintő meridiánok működésének   harmonizálása, 

a kiegyensúlyozott energia áramlás segítése. 

Bioritmus: A harmonikusan működő bioritmusért. 

Antifront: A jó közérzetért, minden időben. Használd, ha érzékeny vagy az időjárási frontokra. 

Schumann rezonancia: A Föld rezonanciája. Pontos értéke 7,83 Hz, ami megfelel az alfa 

agyhullámok rezgésszámának. Ez az elektromágneses tér szabályozza, váltja ki és hangolja 

össze szervezetünk másodpercenkénti többezer biokémiai folyamatát, így közvetve ez a 

mező is hozzájárul az emberi szervezet egészségének a fenntartásához. 

Szerv/Szervrendszer 

Csont: A csontanyagcsere normál működését támogató program. Ajánlott növésben 

lévőknek, idősebbeknek és sportolóknak egyaránt. 

Immun: Az immunrendszert megszólító rezgésekkel a szervezet ellenálló képességének 

növelésére. Használható allergia és autoimmun betegség esetén is, mivel az immunrendszer 

optimális működésére „tanítja” a szervezetet. 

Nyirokrendszer: Támogathatja a nyirokkeringést. A nyirokrendszer, az immunrendszer 

részeként fontos szerepet játszik a kórokozók elleni küzdelemben. Használható 

nyirokkeringési zavar miatt kialakult kar- és lábduzzanat esetén is. 

 Szem/látás: Ajánlott azoknak, akik sok időt töltenek számítógép előtt, vagy mesterséges 

fényben. 

 Gyermek 

A program hozzájárulhat a gyermekek testi és szellemi fejlődéséhez. 

 Örökifjú 

Program az antioxidáns folyamatokért és az „örök fiatalságért”. 

 

Ragyogó külső 

Ajak/nyálkahártya 

Ragyogó ajkak az immunvédekezés gyengülése esetén is. Segíti a Herpes vírus elleni 

védekezést. 



Bőr 

Szép bőr, ragyogó külső. Rendszeres használata elősegítheti a hámréteg újraképződését, a 

bőrfiatalítást. 

Cellulit 

Zsírlebontás, anyagcsere fokozás támogatására. Segíti a méreganyagok kötőszövetekből való 

kiürítését. 

Pattanás, mitesszer 

Segíti az optimális faggyúmirigy működést, és a bőr regenerációt. A pattanás kezelés ideális  

kiegészítője. 

Súlykontroll 

A megfelelően alkalmazott súlycsökkentő módszerek , illetve anticellulit kúrák támogatására 

kifejlesztett program. 

Visszér 

A vénák optimális működéséhez. A visszérfájdalom enyhítésére, az érfalak regenerációjának 

támogatására. Elsősorban álló munkát végzőknek ajánlott. 

 

Szellemi teljesítmény 

Emlékező képesség 

Sok mindenre kell koncentrálnod és véletlenül elmaradnak dolgok, vagy egyszerűen csak 

feledékeny vagy?  Bosszant, hogy nem jutnak eszedbe nevek, vagy kódok? Használd ezt a 

programot minden nap, segíti az összpontosítást. Segíti a tanulást és megkönnyíti a szellemi 

munkát. Enyhítheti a feledékenységet az idősebb korosztályban is. 

Feltöltődés 

Frissen, fiatalosan, energikusan szellemileg és fizikailag egyaránt. „Energetizáló” program. 

Idegek 

Olyanok számára , akiknek minden nap kifogástalan szellemi működésre és koncentrációra 

van szükségük. Javítja a stressztűrő képességet. 

Kreatív gondolatok 

Használd szellemi munkavégzéskor és tervezéskor. 

 

 



Életmód 

Sport/testmozgás 

Edzés után: Az intenzív testmozgás utáni mielőbbi regenerálódásért. 

Csont/ízület: Ellenállóbb csontok, ízületek. Gyorsabb regeneráció. Nagyobb fizikai 

igénybevétel, versenysport, túlsúly esetén ajánlott! 

Alvás 

Éjszakai nyugtalanság: Ajánlott rossz alvóknak, nehezen elalvóknak, gyakran felébredőknek. 

Használd a programot esténként, még lefekvés előtt! 

Pihentető alvás 2 órás: Mély alvást segítő program, rövid, délutáni regenerálódáshoz 

Mélyalvás 8 óra: Mélyalvás egy egész éjszakán át, hogy frissen indulhasson a következő nap. 

Indokolatlanul felébredsz éjszakánként és csak forgolódsz? Fáradt vagy, mert nem tudod 

kipihenni magad éjszaka? Ez a program segíti az „átalvást” 

Lazítás 

Segítheti a testi, szellemi ellazulást, az egész napi stressz elengedését, hogy újult erővel kezd 

a holnapot. 

 

Nők/férfiak 

Menzesz 

Jó közérzet a menzesz alatt is, korlátok nélkül. A program használata enyhítheti a 

kellemetlen tüneteket. 

Hormon 

Kiegyensúlyozott hormonális működést támogató program. 

Prosztata 

Az érett, középkorú és idősödő urakért. 

 

Regeneráció 

Emésztés 

Általános bélkarbantartás: Bélflóra regenerálást segítő program a probiotikumok 

használatának kiegészítésére. Hozzájárul az egészséges bélflóra megőrzéséhez, és az 

immunrendszer optimális működéséhez. 



Emésztés: Segítheti az emésztési funkciókat, optimalizálhatja a bélrendszer működését. 

Fájdalom 

Segítheti a szervezet öngyógyító folyamatait, csökkentheti a fájdalomérzetet, növelheti a 

fájdalomküszöböt. 

Fül/hallás 

Fülzúgás, fülcsengés elleni program. 

Hasnyálmirigy 

Segítheti az emésztőenzimeket és inzulint termelő hasnyálmirigy optimális működését.  

Keringés rövid program 

Inkább funkcionális problémákra ajánlott. A keringési rendszer egyensúlyba hozását, 

energetikai feltöltését szolgálja. 

Keringés hosszú program 

Ajánlott a vérkeringés támogatására, akár napi többszöri használatra. Funkcionális és 

organikus elváltozásokra is ajánlott. Használd magas vérnyomás és érelmeszesedés esetén is. 

Légzés 

A megfelelő és hatékony légzésért. Sportolóknak, dohányosoknak, városban élőknek 

kifejezetten ajánlott. 

Máj 

Hozzájárulhat a máj optimális működéséhez, a méregtelenítéshez. 

Másnaposság 

Közérzet javító program, mely segítheti a méregtelenítést és a májregenerációt. 

Méregtelenítés 

A szervezet méregtelenítő funkcióinak támogatására. 

Vese 

Az optimális veseműködésért, és jó kiválasztásért. 

 

 


