PENTAGRAM® – BYLINNÉ KRÉMY

Protektin
• svědivá a hnisavá kožní onemocnění
• plísně, bradavice

• ekzémy, kopřivka, lupénka, akné
• alergické kožní reakce

• pružnost šlach a vazivových úponů
• poruchy trávení, bolesti břicha

Protektin je bioinformační regenerační krém s vyváženým bylinným komplexem a vysokým obsahem termální
vody z vřídla Podhájska. Součástí krému jsou vysoce účinné látky jako lipozomy, AHA kyseliny, vitaminy
či výtažky z rašeliny. Díky vysokému podílu osvědčených a zcela přírodních látek má jedinečné regenerační
a čistící účinky na kůži.
Bioinformace jsou frekvence, které napodobují řídící frekvence podkorových center mozku regulujících vegetativní nervovou

soustavu a činnost vnitřních orgánů. Jejich působením dochází k vyrušení negativních informací a k vyvolání zpětného
regeneračního procesu.

Energetické působení Protektinu podle principů TČM
Protektin ovlivňuje a harmonizuje především energetickou dráhu jater, žlučníku, žaludku, sleziny a dráhu řídící.

Účinky Protektinu
Kůže Hlavní oblastí, kde se hojivé vlastnosti Protektinu mohou velmi dobře uplatnit, jsou všechny vnější projevy energetické
nerovnováhy jater a žlučníku, mezi něž patří ekzémy, akné a všechny svědivé kožní vyrážky s typicky šupinatým povrchem.

Na ekzémy jsou v Protektinu zaměřeny bylinné výtažky z přesličky, zemědýmu, kakostu a vilínu, které působí právě proti svědění.

Na akné se zaměřují výtažky z lopuchu, sedmikrásky, lnice a vřesu. Pokud se jedná o dlouhodobější problém jako je lupénka nebo
akné v dospělém věku, pak je vhodné kombinovat Protektin s vnitřním užíváním Regalenu, ev. King Kongu nebo dle doporučení
terapeuta.

Protektin lze úspěšně využít u bradavic, a to díky jeho protivirovému působení (některé bradavice jsou vyvolány působením tzv.

papilomavirů) a obsahu vlaštovičníku. Pro úspěšné odstranění bradavic je vhodné postižené místo nejprve potřít Drags Imunem,

a teprve po zaschnutí použít Protektin. Kompletní řešení je dlouhodobá záležitost, jelikož tyto kožní výrůstky mají mnohdy poměrně
hluboké kořeny.

Bylinný komplex tohoto krému má výrazné protiplísňové účinky. Zarudlá, mokvající a olupující se kůže často poukazuje

na přítomnost plísní, jejichž rozvoji Protektin účinně brání. Při nadměrném pocení nohou je vhodné absolvovat koupele v Biotermalu
nebo Balneolu a následně ošetřit pokožku Protektinem.

Trávení Při pocitech plnosti, případně při opakovaném říhání, je vhodné aplikovat Protektin nad oblast uložení žaludku a jater
(pravou stranu pod žebry). Protektin bude také vhodný u podrážděného žlučníku, případně žlučových kamenů. Ochranný vliv
na játra a žlučník zajišťuje v Protektinu šišák, svízel a zemědým. Nutnost současného užívání Regalenu je ale v těchto
případech nasnadě.

Alergie Díky obsahu bylin s protialergickými účinky (violka, puškvorec, jerlín a lékořice) a jeho schopnosti zabránit průniku alergenů

do těla lze Protektin použít i na kopřivku; velmi dobře se osvědčí i jako první pomoc při bodnutí jakýmkoli hmyzem nebo při popálení
kůže žahavou rostlinou či agresivní rostlinnou šťávou. Svědivé kožní problémy často vznikají jako průvodní projev alergické reakce
organismu na dlouhodobou kumulaci toxických a odpadních látek. Alergické projevy spojené se svěděním a slzením poukazují
na problematiku jater.

Pohybové ústrojí Protektin pomáhá udržovat elasticitu šlach a vazů, je velmi vhodným doplňkem péče při dlouhodobé tréninkové
sportovní přípravě i při vrcholových akcích. Svým působením zvyšuje pružnost šlach a vazů a minimalizuje tak možnost úrazu.

Psychika Protektin podporuje kreativitu, tvořivost a originální myšlení. Je vhodný zejména pro studenty a ostatní, kteří namáhají
svoje oči. Zmírňuje pocity vzteku, impulzivnost, zuřivost, podrážděnost. Je vhodný pro problematické osobnosti, při psychické
nevyrovnanosti a v těžkých životních situacích.

Použití Protektinu
• ekzémy, svědivá a hnisavá kožní onemocnění, vyrážky, lupénka, lišej, akné a nečistá pleť

• plísňová kožní onemocnění

• zanícené a špatně se hojící rány

• doplněk při léčbě vitiliga (ztráta kožního pigmentu)

• alergické vyrážky (kopřivka, reakce na bodnutí hmyzem)
• bradavice a kuří oka

• poruchy trávení či bolesti břicha v horní třetině způsobené problémy s játry, žlučníkem, žaludkem, slezinou a slinivkou

• úleva u nadýmání (meteorismu), kojeneckých kolik

• bolesti hlavy (aplikace v oblasti spánků), psychické napětí a stres
• posílení funkce štítné žlázy

• zlepšení funkce hlasivek při vyčerpání z mluvení – lze použít i preventivně
• zlepšuje pružnost šlach a vazivového aparátu kloubů

Krém Protektin je možné kombinovat s dalšími přípravky firmy Energy.

Hlavní oblasti aplikace Protektinu

Složení Protektinu
Lnice květel, vlaštovičník větší, úročník bolhoj, přeslička rolní, svízel syřišťový, violka trojbarevná, kostival lékařský, lopuch větší,
puškvorec obecný, vilín virginský, kakost smrdutý, zemědým lékařský, jerlín japonský, šišák bajkalský, jestřabina lékařská,
sedmikráska obecná, lékořice lysá, vřes obecný, arálie mandžuská.

Protektin dále obsahuje rostlinné oleje (pupalkový, lněný, ricinový, sójový, podzemnicový), éterické silice (např. levandulová,

gerániová, tea tree, zázvorová), vitamin A, E, lecitin, peruánský balzám, minerální vodu z vřídla Podhájska, humát draselný, extrakt
z hlemýždího kaviáru (helixin) a kalifornských dešťovek (vermesin), bioinformace z nerostů a dalších přírodních látek.

Regenerační postup a způsob aplikace
Protektin je lehce roztíratelný a smývatelný vodou. Natíráme jej lokálně na problematická místa v tenké vrstvě 1–3x denně. Krém
lze aplikovat nad místa uložení jednotlivých orgánů, na reflexní zóny či akupunkturní body, a to jak při akutních obtížích, tak
u chronických onemocnění či pocitů diskomfortu. Osvědčuje se buď masáž, nebo jen nanášení krému na příslušné body.

V případě přechodného zhoršení problémů se jedná o zpětný regenerační proces – tzv. reverzní reakci. Tento jev je pozitivní

a ovlivnitelný snížením četnosti aplikací a zvýšením příjmu tekutin. V podobných případech doporučujeme konzultaci s vaším
poradcem nebo terapeutem.
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