PENTAGRAM® – BYLINNÉ KRÉMY

Ruticelit
• křečové žíly, hemoroidy, popraskané žilky
• svalová únava

• tepelná poškození kůže, ochrana pokožky
• bolesti hlavy, záněty nervů, poruchy čití

• podpora činnosti srdce, sleziny a slinivky
• psychické obtíže

Ruticelit je bioinformační regenerační krém s vyváženým bylinným komplexem a vysokým obsahem termální
vody z vřídla Podhájska. Součástí krému jsou vysoce účinné látky jako liposomy, AHA kyseliny, vitaminy.
Ruticelit obsahuje výtažky z rašeliny, které mají protizánětlivý účinek. Je vyhlášený svým působením na pevnost
a elasticitu cév a cévních kapilár.
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 Ruticelitu podle principů TČM
Ruticelit ovlivňuje především energetickou dráhu srdce, sleziny, slinivky, tenkého střeva a jater.

Účinky Ruticelitu
Cévní systém Ruticelit získal své jméno díky vysokému obsahu přírodního antioxidantu rutinu, který příznivě působí především

na dobrý stav, pružnost a pevnost jemných krevních kapilár. Lomivost těchto kapilár se projevuje typicky rozšířenými popraskanými
žilkami (metličkami) na povrchu kůže, často v okolí nosu a na dolních končetinách.

Patologické roztažení cévních stěn se projevuje jako tzv. žilní městky (křečové žíly, hemoroidy). Vliv na pevnost cévních stěn má

v Ruticelitu především kyselina křemičitá a rostlinné flavonoidy, které jsou obsaženy ve výtažcích z pohanky, jerlínu, jinanu, přesličky,
vilínu, kaštanu a komonice. Zvláště v kombinaci s Korolenem Ruticelit zlepšuje funkčnost a elasticitu cév a zabraňuje vzniku

krevních sraženin. Výborně se proto osvědčuje i pro prevenci křečových žil a trombózy (např. v těhotenství, při cestování letadlem).
Při jejich akutním zánětu je vhodnější použít Artrin, Ruticelit na doléčení. Ruticelit aplikujeme také pro snadnější regeneraci cév
v případě častých krevních odběrů, zavádění katetrů (např. při chemoterapii).

Ruticelit má výraznou schopnost podporovat hluboké prokrvování organismu, a to díky jinanu, routě a kaštanu. Těchto jeho

vlastností lze využít jak při problémech se studenými končetinami, tak při svalové únavě nebo bolestech vyčerpaných nohou. Velmi
vhodné je používat Ruticelit před sportem, protože pomůže k lepšímu zásobení svalů kyslíkem a k lepšímu odvodu metabolických
zplodin, které právě způsobují svalovou únavu a křeče.

Při akutním astmatickém záchvatu nebo při náhlé změně tlaku a teploty může u lidí trpících astmatem Ruticelit nanášený opakovaně
v silné vrstvě na obě strany hrudníku pomoci obnovit dýchání.

Kůže Všechny kožní a podkožní problémy spojené s akumulací tepla na jednom místě (popáleniny, opařeniny, přehřátí kůže při
opalování, přehřátí organismu a proleženiny) je vhodné ošetřit Ruticelitem, který je vzhledem k obsahu peruánského balzámu

schopen tuto nadbytečnou horkost odstranit. Špatně se hojící rány mohou trpět nedostatečným prokrevním, které Ruticelit zlepšuje.
Díky svému harmonizačnímu působení má Ruticelit uplatnění při horečnatých stavech.

Svým vysokým obsahem antioxidantů Ruticelit blahodárně ovlivňuje regeneraci a dobrý stav všech vrstev kůže. Je nejlepší volbou
ochranného krému po opalování. Ruticelit je ale také výborným krémem proti vráskám a předčasnému stárnutí kůže. K regeneraci
kůže výrazně přispívá měsíček, arnika, zlatobýl a přeslička.

Nervový systém Díky routě, kaštanu, třezalce a schopnosti podporovat místní prokrvování a odvod toxických látek z těla má

Ruticelit své užití i při migrenózních bolestech hlavy, psychickém napětí a nervozitě. Vhodné je aplikovat tento krém na spánky, čelo
a šíji. Lze tak podpořit dostatečné zásobení mozku kyslíkem. Při dlouhodobějších psychických problémech je vhodné kombinovat

Ruticelit s vnitřním užíváním Korolenu. Ruticelit také obnovuje cévní zásobení nervů, a proto se dá použít při doléčování zánětlivých
a degenerativních stavů nervové tkáně.

Srdce, slezina a slinivka Ruticelit má ochranný vliv na tři hlavní orgány – srdce, slezinu a slinivku. Podporuje jejich správnou funkci
a napomáhá jejich regeneraci. Je mimořádně vhodný k aplikaci nad místa uložení těchto orgánů. Nad srdce při srdečních obtížích,
po prodělaném infarktu nebo při nedomykavosti chlopní, nad slezinu pro podporu imunitního systému a krvetvorby, nad slinivku při
cukrovce a pro podporu správného trávení tuků, cukrů a bílkovin.

Psychika Aplikace Ruticelitu na oblasti spánku, čela a mezi obočí projasňuje zrak, usnadňuje učení zvýšením touhy a zvídavosti,
snižuje smutek, zvyšuje schopnost orientace, zlepšuje celkovou orientovanost starých lidí. Podporuje napojení na Univerzum
a schopnost uvědomování si a propojení jednotlivostí. Dodává životní optimismus, slunce v duši.

Použití Ruticelitu
• zlepšení pružnosti a pevnosti cév a cévních kapilár: křečové žíly, hemoroidy a povrchové popraskané žilky, ochrana cévního systému u
diabetiků, prevence vzniku krevních sraženin a urychlení vstřebání krevních podlitin

• podpora prokrvování, zásobení tkání kyslíkem a odvodu metabolických zplodin (např. kyselina mléčná), prevence celulitidy
• svalové křeče, bolesti svalů a šlach, regenerace namožených svalů

• popáleniny, opařeniny, proleženiny, opruzeniny apod., všechny nedostatečně prokrvené špatně se hojící rány
• regenerace pokožky, prevence vzniku vrásek a předčasného stárnutí kůže, ošetření kůže po opalování
• bolesti hlavy, psychické napětí, stres a nervozita

• zánětlivé stavy a obrny nervů, bolesti, mravenčení, poruchy citlivosti
• zlepšení funkce srdce, brzlíku, sleziny a slinivky

Krém Ruticelit je možné kombinovat s dalšími přípravky Energy.

Hlavní oblasti aplikace Ruticelitu

Složení Ruticelitu
Jerlín japonský, rybíz černý, krvavec toten, routa vonná, pohanka obecná, jinan dvoulaločný, vilín virginský, přeslička rolní,
arnika horská, jírovec maďal, třezalka tečkovaná, kostival lékařský, komonice lékařská, měsíček lékařský, úročník bolhoj.

Ruticelit dále obsahuje éterické silice (např. levandulovou, smrkovou), rostlinné oleje (lněný, sójový, sezamový a další), minerální
vodu z vřídla Podhájska, humát draselný, kombinaci extraktů z myrhy, kadidlovníku a dracény, extrakt z  kalifornských dešťovek
(vermesin) a bioinformace z rostlin, hub a nerostů (fluoritu, antimonitu, malachitu, purpuritu, galenitu, adaminu, kobaltokalcitu,
chalkopyritu a distenu).

Regenerační postup a způsob aplikace
Ruticelit 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.

Upozornění: Uchovávejte v suchu při teplotě 10–25 °C a chraňte před mrazem.

váš poradce:

Pentagram® – bylinné krémy

www.energy.cz

