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DRENY
PRÍPRAVKY JOALIS Z TEJTO SEKCIE
SÚ VÝŽIVOVÉ DOPLNKY NA ČISTEJ PRÍRODNEJ BÁZE
SPRACOVANÉ ŠPECIFICKOU INFORMAČNOU TECHNOLÓGIOU
OBSAHUJÚCE BYLINNÉ EXTRAKTY - URČENÉ
K HARMONIZÁCIÍ A DETOXIKÁCIÍ
ZÁKLADNÝCH ORGÁNOV.

ARTIDREN
KĹBY

Preparát ArtiDren prispieva k nor
málnemu stavu kĺbov. Kĺby sú 
jedným z najčastejších miest, kde 
sa nachádza útočište celá rada to
xínov. Infekčné ložiská môžu viesť 
k zápalom a následne k typickým 
bolestiam kĺbov.

BILIDREN
ŽLČOVÉ CESTY

Preparát Bilidren priaznivo pôsobí 
na organizmus, napr. na žlčové 
cesty.

COLIDREN
ČREVNÝ TRAKT

Preparát ColiDren prispieva k nor
málnemu stavu čriev. Stav našich 
čriev vo veľkej miere zodpovedá 
stavu našej imunity. Preto je 
veľmi dôležité dbať o ich správnu 
funkciu.

CORDREN
SRDCE A CIEVY

Preparát CorDren priaznivo 
vplýva na činnosť srdca. Zároveň 
priaznivo vplýva aj na psychické 
činnosti. Srdce je pumpou nášho 
tela, preto by sme sa o neho mali 
patrične starať. Len srdce nám 
zaistí pevné zdravie a emocionál
nu vitalitu. Toxíny môžu napadať 
všetky časti srdca.

CRANIDREN
LEBEČNÉ KOSTI

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich 
na organizmus, hlavne k ochrane 
štruktúry kostí.

AURIDREN
UCHO

Preparát AuriDren priaznivo vplý
va na normálny stav ucha. Ucho 
je citlivý orgán, ktorý je často vy
stavený útokom toxínov. Môžeme 
tam nájsť veľa infekčných ložísk, 
ktoré sú často zodpovedné za 
vznik zápalov, poruchy rovnováhy, 
dokonca aj poruchy sluchu.

CAPILIDREN
VLASY

Preparát CapiliDren sa stará 
o vlasy, fúzy a chlpy. Vlasový 
vačok môže obsahovať mikrobi
álne ložiská. Ak je vlasový váčok 
poškodený, je rovnako ohrozený 
správny rast a vývoj vlasov, fúzov, 
chlpov i obočia.

CONECTID
VÄZIVO

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
organizmus. Odstraňuje mikro
biálne ložiská z väziva.

CORTEX
DETOXIKÁCIA MOZGOVÉHO
KMEŇA

Preparát Cortex prispieva 
k normálnemu stavu mozgového 
kmeňa. V mozgovom kmeni sa 
nachádzajú centrá ovládajúce ve
getatívne a vitálne funkcie. Toxic
ké záťaže v tejto oblasti sú veľmi 
časté a môžu mať za následok 
mnoho rozličných a navonok spolu 
nijak nesúvisiacich problémov.
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CUTIDREN
LOŽISKO V KOŽI

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
ochranu kože.

ELEMDE
MOZGOVÁ KÔRA

Preparát Elemde je určený 
k detoxikácii celej mozgovej kôry 
a tým priaznivo prispieva k dobrej 
funkcii, ako celku.

ENTERNAL
ČREVNÝ A NERVOVÝ SYSTÉM

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
organizmus, na podporu funkcie 
čriev a nervovej sústavy, napríklad 
enterálneho nervového systému.

FORNEX
MOZOG

Preparát Fornex je určený k od
straňovaniu toxínov a infekčných 
ložísk z emocionálnej časti mozgu. 
Udržiava normálnu štruktúru 
mozgu.

GYNODREN
GYNEKOLOGICKÉ ÚSTROJENSTVO

Preparát GynoDren priaznivo vplý
va na gynekologické ústrojenstvo. 
Toxicky zaťažené gynekologické 
ústrojenstvo môže viesť až 
k narušeniu funkcie vaječníkov, 
vajcovodov, maternice i pošvy. 
Dôsledkom môžu byť poruchy 
plodnosti, zápaly či poruchy 
sexuálneho života.

CRANIUM
CENTRÁLNY NERVOVÝ SYSTÉM

Joalis Cranium je bylinný energoin
formačný preparát. Mnoho toxicky 
pôsobiacich látok porušuje funkciu 
nervových buniek, čo sa u mnohých 
ľudí prejavuje rôznymi typmi bolestí 
hlavy. Odstránením týchto látok 
a naštartovaním sebačistiacej aktivity 
organizmu za pomoci preparátu Joalis 
Cranium dôjde k úprave chodu nervo
vého systému a k vašej radosti vám 
zmiznú bolesti hlavy.

DIGEST
TRÁVIACE ENZÝMY

Preparát Digest je určený na 
odstránenie príčiny problémov 
v tráviacich enzýmoch. Prispieva 
k normálnemu stavu organizmu.

EMODREN
DUŠEVNÁ ROVNOVÁHA

Emodren priaznivo pôsobí na 
duševnú rovnováhu organizmu.

FASCIDREN
VÄZIVOVÁ BLANA

Preparát FasciDren je určený 
k detoxikácii väzivovej blany, 
ktorá pokrýva sval. Prispieva tým 
k optimálnej funkcii pohybového 
aparátu.

GASTEDREN
LOŽISKO V ŽALÚDKU

Preparát Gastedren priaznivo 
pôsobí na organizmus, najmä na 
ochranu žalúdka.
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LMANDREN
LYMFATICKÝ SYSTÉM

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
lymfatický systém, hlavne horných 
končatín.

LIVERDREN
PEČEŇ A ŽLČNÍK

Preparát LiverDren priaznivo vplý
va na správnu činnosť pečene. 
Tá je základom pevného zdravia 
nielen vo vyššom veku. Pečeň má 
funkciu tráviacu, ale aj detoxikač
nú. Vyrába sa v nej cholesterol 
a ďalšie pre telo dôležité látky. Je 
poškodzovaná infekciami, auto
imunitnými procesmi a metabolic
kými poruchami.

LIPODREN
RASTLINNÉ TUKY

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
organizmus, napríklad na podporu 
metabolizmu tukov.

INFOVIT
VSTREBÁVANIE VITAMÍNOV

Preparát Infovit priaznivo pôsobí 
na organizmus (vitamíny).

INFOMIN
VSTREBÁVANIE
MINERÁLNYCH LÁTOK

V tenkom čreve podporuje tento 
preparát vstrebávanie minerál
nych látok a stopových prvkov, 
ktoré boli prijaté s potravou.

INFODREN K2
KĽÚČ NA LOŽISKÁ

Preparát Infodren K 2 priaznivo 
pôsobí na organizmus, vybrané 
väzivové štruktúry, kľúčové mies
ta pre vnútorné orgány.

INFODREN K1
KĽÚČ NA LOŽISKÁ

Preparát Infodren K 1 priaznivo 
pôsobí na organizmus, vybrané 
kosti, kľúčové miesta pre vnútorné 
orgány.

HYPOTAL
HYPOTALAMUS

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
funkciu hypotalamu.

HIPP
TELESNÉ TEKUTINY

Preparát Hipp je určený k čiste
niu telesných tekutín, vrátane 
medzibunkovej tekutiny. Prispieva 
k normálnemu stavu vnútorných 
tekutín organizmu.

HARMON
HORMÓNY

Preparát Harmon má vplyv na po
ruchy, ktoré sa odohrávajú mimo 
hormonálnych orgánov, teda na 
poruchy samotných hormónov. 
Prispieva k normálnemu stavu 
hormonálneho systému.
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ORODREN
ÚSTNA DUTINA

Preparát OroDren sa stará o ústnu 
dutinu. V ústnej dutine zohrávajú 
dôležitú úlohu hlavne zuby, jazyk 
a ďasná. Infekčné ložiská v tejto 
oblasti môžu viesť k poruchám 
funkcie a k zápalom uvedených 
tkanív.

OPEDDREN
DROBNÉ KOSTI NÔH

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich 
na organizmus, hlavne k ochra
ne štruktúry kostí (drobné kosti 
nohy).

OMANDREN
DROBNÉ KOSTI RÚK

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich 
na organizmus, hlavne k ochrane 
štruktúry kostí (drobné kosti ruky).

OKULADREN
OČI

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
organizmus, podpora videnia.

NEURODREN
PERIFERNÝ NERVOVÝ SYSTÉM

Preparát NeuroDren priaznivo 
vplýva na funkcie nervového sys
tému. Periferný nervový systém 
ako aj somatický a vegetatívny 
nervový systém je pre život veľmi 
potrebný. Škodlivé toxíny útočia 
na všetky časti nervového systé
mu a spôsobujú mnoho nepríjem
ných a závažných porúch.

MUSCUDREN
SVALY

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
organizmus je určený k detoxikácii 
mikrobiálnych ložísk vo svaloch.

MEZEG
GLIOVÉ BUNKY

Preparát Mezeg priaznivo pôsobí 
na organizmus (gliové bunky 
a mezenchým).

MEDULON
MIECHA

Preparát Medulon je určený na 
detoxikáciu miechy a tým prispie
va k udržaniu normálneho stavu 
miechy.

MAMADREN
PRSNÉ ŽĽAZY

Preparát k odstráneniu mikro
biálnych ložísk z prsnej žľazy, 
ktoré môžu byť zdrojom zmien 
na prsnej žľaze aj zápalov v dobe 
dojčenia.

LYMFATEX
LYMFATICKÝ SYSTÉM

Lymfatický systém je kanalizáciou 
ľudského organizmu a patrí tiež do 
imunitného systému. Jeho funkciu 
poškodzujú plesne a iné infekcie, 
ťažké kovy a zápaly najrôznejšieho 
pôvodu. Vznikajú opuchy a v tka
nivách sa hromadia škodlivé látky. 
Preparáty pre úpravu lymfatického 
systému používame pre detoxiká
ciu tkanív, v ktorých sa nachádza 
chronický zápal.
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UNQUIDREN
NECHTY

Preparát UnquiDren sa stará 
o nechtové lôžka.

TONDREN (TONSILADREN)
LOŽISKO V MANDLIACH

Preparát TonDren priaznivo 
pôsobí na organizmus, najmä na 
ochranu respiračného traktu.

THYREODREN
LOŽISKO V ŠTÍTNEJ ŽĽAZE

Preparát ThyreoDren priaznivo 
pôsobí na organizmus, najmä na 
ochranu štítnej žľazy.

TESTEDREN
MUŽSKÉ POHLAVNÉ ORGÁNY

Preparát TesteDren prispieva 
k udržaniu normálneho stavu 
semenníkov a nadsemenníkov. 
V mužských pohlavných orgánoch 
sa veľmi často usadzujú okrem 
mikrobiálnych toxínov aj toxíny 
z kovov a chemikálií! Pozn.: Tento 
preparát nedodáva do organizmu 
žiadne hormóny.

SUPRAREN
NADOBLIČKY

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich 
na organizmus, hlavne na funkciu 
nadobličiek.

SUPERTOX
DETOXIKÁCIA TKANÍV A BUNIEK

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
organizmus. Pomáha zbavovať sa 
zmesi toxínov z celého organizmu.

RESPIDREN
DÝCHACIE CESTY

Preparát RespiDren normalizuje 
funkcie dýchacieho systému. 
Dýchacie ústrojenstvo je útokom 
toxínom vystavované najčas
tejšie a následky bývajú veľmi 
nepríjemné.

PROSTADREN
PROSTATA

Preparát ProstaDren priaznivo 
pôsobí na organizmus, najmä na 
ochranu prostaty.

PANKREADREN
LOŽISKO V PANKREASE

Preparát PankreaDren priaznivo 
pôsobí na organizmus, najmä na 
zníženie hladiny glukózy.

OSDREN (OSTEODREN)
KOSTI

Preparát OsDren priaznivo vplýva 
na stav kostí.
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IMUNOHELP
POSILNENIE IMUNITNÉHO SYSTÉMU

 základný preparát je určený pre všetkých – 
ochraňuje pred nepriaznivými vplyvmi, posilňuje 
imunitný systém a zvyšuje obranyschopnosť 
organizmu

 pri nachladení, vírusových infekciách, únave 
a všetkých ďalších ochoreniach

 pomáha zvýšiť pôsobenie bielych krviniek, ktoré 
ničia mikroorganizmy a cudzie telieska

 je vhodný k užívaniu pri a po liečbe antibiotikami

CORHELP
STAROSTLIVOSŤ O SRDCE A CIEVY

 poskytuje ochranu srdca a je účinný pri problé
moch obehového systému

 znižuje riziko ochorenia venčitých ciev a srdca
 reguluje krvný tlak, je vhodný pri vysokom krvnom 

tlaku alebo kardiovaskulárnom ochorení
 zlepšuje zásobovanie srdca potrebným kyslíkom
 chráni pred negatívnymi účinkami stresu, úzkosti 

a nervozity
 je prevenciou pre rizikové skupiny ľudí ako sú 

fajčiari, obézne osoby a osoby so sedavým za
mestnaním

COLIHELP
STAROSTLIVOSŤ O ČREVNÝ TRAKT

 k odstráneniu infekčných ložísk a toxínov z hrubé
ho čreva

 spoločne s preparátom ColiDren a Colon tvorí 
zostavu pre komplexnú očistu čreva

 ak zbavíme črevo infekčných ložísk a toxínov, 
vytvoríme podmienky pre vznik črevnej sym
biózy, harmonického črevného prostredia, čo je 
predpoklad pre vyriešenie celej rady zdravotných 
ťažkostí.

HELPY
PRÍPRAVKY JOALIS SÚ VÝŽIVOVÉ DOPLNKY NA ČISTEJ PRÍRODNEJ BÁZE
SPRACOVANÉ ŠPECIFICKOU INFORMAČNOU TECHNOLÓGIOU
OBSAHUJÚCE BYLINNÉ EXTRAKTY. RADA JOALIS HELP JE VO FORME
HERBÁLNE-MINERÁLNÝCH TABLIET S REZONANČNÝM ÚČINKOM.
IDE O VEĽMI EFEKTÍVNU DETOXIKÁCIU ORGANIZMU.

VERTEDREN
KOSTI CHRBTICE

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich 
na organizmus, hlavne k ochrane 
štruktúry kostí (kosti chrbtice).

VENADREN
ŽILNÝ SYSTÉM

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov s priaznivým účinkom 
na funkciu žilného systému.

VELIENDREN
SLEZINA A ŽALÚDOK

Preparát VelienDren priaznivo 
vplýva na normálnu funkciu sle
ziny. Podľa čínskeho pentagramu 
má slezina priamy vplyv na tvorbu 
hlienu a najviac ju ničí emócia 
zvaná starostlivosť a zodpoved
nosť. Vo veľkej miere sa podieľa 
na správnom stave imunity a hor
monálneho systému.

VEGETON
VEGETATÍVNY NERVOVÝ SYSTÉM

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich 
na organizmus, najmä na nervový 
systém.

VASODREN
ARTÉRIE

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
funkciu artérií.

URINODREN
OBLIČKY A MOČOVÉ CESTY

Preparát UrinoDren priaznivo 
vplýva na normálnu funkciu 
obličiek a močových ciest. Infekcie 
močových ciest môžu prebiehať 
od nenápadného zápalu, ktorý si 
človek ani nemusí všimnúť až po 
nebezpečné choroby ohrozujúce 
obličky.
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VELIENHELP
STAROSTLIVOSŤ O SLEZINU A ŽALÚDOK

 optimalizuje činnosť sleziny a žalúdka
 optimalizuje hormonálny systém
 má vplyv na očistu žalúdka od toxínov a riešenie 

infekčných ložísk v okruhu sleziny

URINOHELP
STAROSTLIVOSŤ O OBLIČKY A MOČOVÉ CESTY

 stimuluje prečistenie obličiek a močových ciest
 pomáha odstraňovať močové kamene a kryštalic

ký piesok v moči nechirurgickou cestou
 poskytuje úľavu pri ťažkostiach s pálivým moče

ním
 tiež ako pomocný prípravok pri obličkovej kolike
 doporučuje sa preventívne užívanie
 prípravok môže byť užívaný opakovane a dlhodo

bo bez vedľajších účinkov

STRESHELP
NERVOVÉ VYPÄTIE A STRES

 odstraňuje každodenný stres, únavu, napätie 
a pomáha pri ľahkých stavoch depresií a neuró
zach

 podporuje prirodzený spánok, pomáha pri nespavosti
 udržuje optimálnu rovnováhu v tele a zlepšuje 

jeho funkčnosť a výkonnosť
 doporučuje sa používať ako doplnok pri chronickej 

únave, bolestiach hlavy a premenách krvného 
tlaku

 urýchľuje regeneráciu buniek, spomaľuje postup 
degeneratívnych zmien, urýchľuje hojenie rán 
a fraktúr

RESPIHELP
STAROSTLIVOSŤ O DÝCHACIE CESTY

 účinne podporuje funkčnosť priedušiek a celého 
dýchacieho systému

 pomáha ľahšiemu odkašliavaniu a má silný anti
bakteriálny efekt

 obmedzuje negatívne vplyvy alergénov a znečis
teného ovzdušia

 zvyšuje imunitu, čistí sliznice dýchacích ciest
 vhodný pre fajčiarov a pri akútnych stavoch – an

gínach, chrípkach, virózach, zápaloch vedľajších 
dutín nosných

PROSTAHELP
STAROSTLIVOSŤ O PROSTATU

 napomáha zmierňovať ťažkosti pri zväčšení 
prostaty, pomáha redukovať zväčšenie prostaty 
a často môže pomôcť predísť chirurgickému 
zákroku

 podporuje zdravý stav močového mechúra a cel
kovo i funkciu močového systému

 nehormonálny prípravok bez vedľajších účinkov
 doporučuje sa preventívne užívanie (1 tableta 

denne) mužom od 35 rokov, u ktorých sa začínajú 
prejavovať prvé príznaky ťažkostí spojených so 
zväčšením prostaty

MINDHELP
STAROSTLIVOSŤ O MYSEĽ
A MENTÁLNE FUNKCIE

 povzbudzuje duševnú činnosť, zlepšuje koncen
tráciu

 podporuje schopnosť výuky a predlžuje udržanie 
pozornosti, doporučujeme pri dyslexii, hyperaktivi
te…

 prispieva k zlepšeniu pamäte, koncentrácie, men
tálnej sviežosti a podporuje správnu funkciu mozgu

 starším ľudom pomáha prekonať zábudlivosť
 má upokojujúce účinky pri hyperkinetických 

stavoch, pri úzkosti a emóciách, podporuje zdravý 
spánok

MENOHELP
PODPORA PRI MENOPAUZE

 pre ženy, ktoré majú záujem riešiť svoje problémy 
prírodnou cestou

 redukuje menopauzálne problémy – návaly tepla, 
zmeny nálad, nespavosť, potenie, nervozitu

 pôsobí ako nervové tonikum v prípadoch podráž
denosti, výbušnosti, napomáha vzniku dobrej 
nálady

 zlepšuje využitie hormónov a vyrovnanosť ich 
hladiny

 zlepšuje telesnú kondíciu a udržuje dobrý zdra
votný stav i po menopauze

LIVERHEP
STAROSTLIVOSŤ O PEČEŇ A ŽLČNÍK

 pomáha organizmu zbaviť sa škodlivých toxínov 
obsiahnutých v drogách, alkohole, v potrave a vo 
vode

 napomáha telu vyrovnávať sa zo znečisteným 
životným prostredím

 blahodárne pôsobí proti vedľajším účinkom 
niektorých liekov (hormonálna antikoncepcia, 
chemoterapeutiká atď.)

 vhodný doplnok pri liečbe antibiotikami a kortikoidy
 pomáha regenerovať pečeňové tkanivá po infekč

nej žltačke, EB viróze, pri chronických zápaloch 
pečene

LAXAHELP
STAROSTLIVOSŤ O ČINNOSŤ ČRIEV

 pomáha odstrániť zápaly sliznice tráviaceho 
traktu, vyvolané potravinovou alergiou, nadmer
nou konzumáciou liekov, zlým stravovaním alebo 
nervovým vypätím

 účinný vo všetkých prípadoch zápchy vrátane 
pooperačnej, chronickej, a spôsobenej gynekolo
gickými problémami

 nespôsobuje hnačkové ťažkosti, pri jeho užívaní 
nedochádza k žiadnej strate tekutín a elektrolytov

 žiadne nežiaduce vedľajšie účinky

JOINTHELP
STAROSTLIVOSŤ O KĹBY A KOSTI

 zmenšuje bolestivé stavy kĺbov a kostí pri artró
zach a osteoporóze

 potlačuje zápal, pri veľkých reumatických ťažkos
tiach

 podporuje metabolizmus kostí a kĺbov, pomáha 
udržiavať ich hustotu a pevnosť

 podporuje ich zdravý stav, znižuje rannú stuhlosť 
a bolestivosť

 obnovuje pohyblivosť a blahodarne pôsobí pri 
presilení svalov, vytknutí členka, atď.
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HERP (HERPESON)
HERPETICKÉ VÍRUSY
OPARY, EBV, CMV

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
organizmus (herpesy).

HELICO (HELICOB)
HELICOBAKTÉRIE

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich 
na organizmus (helicobakter).

GRIPPIN (GRIPE VIRY)
CHRÍPKOVÉ VÍRUSY

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
organizmus (chrípkové vírusy).

FSME
KLIEŠŤOVÁ ENCEFALITÍDA

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
organizmus. Zbavuje telo vírusov.

ENTEROBAC
ENTEROBAKTÉRIE

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
organizmus. Pomáha odstraňovať 
enterobaktérie.

ANTIVEX (ANTIVIR)
VÍRUSY

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich 
na organizmus. Pomáha bojovať 
s vírusovými infekciami.

ANAEROB
ANAEROBNÉ BAKTÉRIE

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich 
na organizmus. Zbavuje telo 
anaeróbnych baktérii.

MIKROBIÁLNE TOXÍNY
PRÍPRAVKY JOALIS SÚ VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
NA ČISTEJ PRÍRODNEJ BÁZE SPRACOVANÉ
ŠPECIFICKOU INFORMAČNOU TECHNOLÓGIOU
OBSAHUJÚCE BYLINNÉ EXTRAKTY

WLHELP
STAROSTLIVOSŤ O METABOLIZMUS TUKOV

 optimalizuje činnosť metabolického systému
 odbúrava prebytočné tuky a preukazuje skvelé 

výsledky v prípade obezity
 reguluje lipidy, znižuje hladinu cholesterolu 

a triglyceridov

VENAHELP
STAROSTLIVOSŤ O OBEHOVÝ SYSTÉM

 pomáha udržiavať normálny tlak v žilných a ciev
nych stenách a podporuje integritu obehového 
systému

 prispieva k zlepšeniu estetického vzhľadu nôh
 reguluje metabolické procesy v žilách
 doporučuje sa predovšetkým pri hemoroidoch 

a kŕčových žilách
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ZOOINF
ZOOINFEKCIA

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
organizmus. Pomáha organizmu 
bojovať s infekciami prenášanými 
zvieratami.

YEAST
PLESŇOVÉ A KVASINKOVÉ
TOXÍNY

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
organizmus. Pomáha organizmu 
pred plesňami.

SPIROBOR
BORELIÓZA

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
organizmus. Pomáha pri napad
nutí boreliózou.

PARA-PARA
PARAZITY

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
organizmus. Pomáha odstraňovať 
z tela parazity.

NO BAC
VŠETKY SKUPINY BAKTÉRIÍ

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich 
na organizmus. Pomáha telu 
zbavovať sa škodlivých mikroor
ganizmov.

MYCOBAC
MYCOBAKTÉRIE

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich 
na organizmus. Odstraňuje z tela 
mycobaktérie.

MOLLICUT
MYKOPLAZMY, UREOPLAZMY

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich 
na organizmus. Pomáha bojovať 
s infekciami spôsobenými myko
plazmami a ureaplazmami.

KOKPLUS
KOKY

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
organizmus (streptokoky, staphy
lokoky, pneumokok, enterokok).

CHLAMYDI
CHLAMÝDIE PĽÚCNE,
UROGENITÁLNE

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich 
na organizmus. Pomáha bojovať 
s infekciami spôsobenými 
chlamýdiami.

HPV
ĽUDSKÝ PAPILLOMAVÍRUS

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
organizmus (papillomavírus).
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TOXÍNY A JEDY
PRÍPRAVKY JOALIS SÚ VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
NA ČISTEJ PRÍRODNEJ BÁZE SPRACOVANÉ
ŠPECIFICKOU INFORMAČNOU TECHNOLÓGIOU
OBSAHUJÚCE BYLINNÉ EXTRAKTY

ANTICHEMIK
CHEMICKÁ ZÁŤAŽ

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
organizmus. Zbavuje telo nežia
ducich chemických látok.

ANTIMETAL
ŤAŽKÉ KOVY

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
organizmus. Pomáha zbavovať 
organizmus nežiaducich škodlivín, 
najmä ťažkých kovov.

BIOSALZ
VYLUČOVANIE BIOGÉNNYCH SOLÍ

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich 
na organizmus (vylučovanie 
biogénnych solí).

GEOSMOG
ZÁŤAŽ GEOPATOGÉNNYM ZÓN

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
organizmus. Pomáha zbavovať 
sa zaťaženia geopatogénnych 
zón a eletrosmogu, ktoré majú 
negatívny účinok na bunkové 
membrány.

IK MIX
IMUNOKOMPLEXY

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
organizmus.Pomáha odstraňovať 
imunokomplexy.

ANTIDROG
ZÁŤAŽ CHEMICKÝMI LIEKMI

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich 
na organizmus. Pomáha očistiť 
organizmus od návykových 
látok, chemických látok vrátane 
anestézie.

ATB
ZÁŤAŽ ANTIBIOTIKAMI

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
organizmus. Napomáha očisťovať 
od rezíduí antibiotík.

DEIMUN AKTIV
ZÁŤAŽ Z OČKOVANIA

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
organizmus. Pomáha odstraňovať 
záťaž z očkovania.

GLI-GLU
METABOLIZMUS GLIADÍNU
A GLUTEÍNU

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich 
na organizmus. Pomáha telu 
prirodzenou cestou vylučovať zvy
škové metabolity (napr. lepok).
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VIRTOX
VÍRUSOVÉ TOXÍNY

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich 
na organizmus. Pomáha bojovať 
s vírusovými toxínmi.

TOXIGEN
CHEMICKÁ ZÁŤAŽ A JEDY

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
organizmus. Pomáha zbavovať 
sa jedov.

NON-GRATA
VYLUČOVANIE NEŽIADÚCICH
BIELKOVÍN

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
organizmus, hlavne na vylučo
vanie cudzorodých látok – ne
žiaduce bielkoviny (peľ, zvieracia 
srsť a perie, mikroorganizmy 
a roztoče).

MYKOTOX
PLIESŇOVÉ TOXÍNY

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich 
na organizmus. Pomáha bojovať 
s toxínmi plesní.

MINDDREN
ANORGANICKÉ TOXÍNY, MOZOG

Preparát MindDren priaznivo vplý
va na chod organizmu. V ľudskom 
nevedomí sa usádza celá rada 
psychických toxínov, ktoré môžu 
spôsobovať zadržiavanie cudzoro
dých látok (anorganických toxínov) 
v organizme.

MIKROTOX
TOXÍNY MIKROORGANIZMOV

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich 
na organizmus. Pomáha bojovať 
s toxínmi mikroorganizmov. Mik
robiálne toxíny zásadne narušujú 
imunitné procesy a sú príčinou 
toho, že sa organizmus nedoká
že zbaviť napríklad chronických 
infekcií.

METABEX
METABOLIZMUS

Zákonom metabolizmu podliehajú 
látky, ktoré v tele vznikajú, ako aj 
látky, ktoré sa v tele rozkladajú. 
Produkty látkovej výmeny, teda 
metabolity môžu v organizme 
napáchať veľké škody. Predo
všetkým metabolity gluténu, cukru 
a kazeinu môžu byť pre organiz
mus veľmi agresívne a u mnohých 
jedincov môžu vyvolávať celú radu 
nepríjemných problémov.

IONYX
RÁDIOAKTÍVNE LÁTKY

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
organizmus. Pomáha odstraňovať 
z tela škodlivé látky.
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EVIDREN
POŠKODENIE EMÓCIAMI

Preparát EviDren optimalizuje 
normálne funkcie organizmu 
potrebné k správnemu zvláda
niu emócií. Organické toxíny, 
napríklad mykotoxíny, mikrobiálne 
toxíny, cukor a iné môžu narúšať 
niektoré dôležité funkcie ľudského 
organizmu, čo sa odráža v našich 
emocionálnych pochodoch.

EMOCE
EMÓCIE

Základný preparát, ktorý rozbíja 
a opravuje negatívne emočné 
vzorce v tele, ktoré blokujú deto
xikáciu.

EMBASE
STRACH

Preparát Embase je určený 
k detoxikácii mikrobiálnych ložísk 
z centra pre strach. Priaznivo 
tým prispieva k odbúraniu tohto 
nepríjemného stavu a udržaniu 
normálneho stavu strachu.

EGRESON
AGRESIVITIA

Preparát Egreson je určený 
k detoxikácii v centre pre agresiu. 
Priaznivo tým prispieva k udržaniu 
normálneho stavu agresie. Má 
príjemný vplyv na tento nepríjem
ný stav.

DIAMINO
EMOCIONÁLNY STRES

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
organizmus, zameraný na emoci
onálny stres, potlačovanie povahy 
a osobnosti.

DEPREN (DEPRESON)
DEPRESIA

Depresia sa môže prejavovať ako 
porucha nálady alebo sa môže 
premietať do funkcie orgánov 
ako orgánová depresia. Príznaky 
takejto depresie sú potom teles
ného rázu. Depresia je porucha 
metabolizmu a významnú úlohu 
hrá i stres a vnútorne nevyrieše
né emocionálne konflikty. Podľa 
štatistík sa depresia vyskytuje 
takmer u 50 % obyvateľov.

DECITOX
MIAZMATY, VITÁLNA SILA

Výživový doplnok, kvapky 
s rastlinnými výťažkami. Bylinný 
prípravok, ktorý prispieva k nor
málnej činnosti imunity, pretože 
nedokonalosť, nefunkčné emočné 
vzorce ju negatívne ovplyvňujú.

AUTOIMUN
AUTOIMUNITA

Preparát Autoimun priaznivo 
pôsobí na organizmus, rieši otázky 
sebadeštrukcie, sebapoškodzo
vania, nesúlad medzi vedomím 
a podvedomím.

ANXINEX
ÚZKOSŤ

Preparát Anxinex je určený 
k detoxikácii mikrobiálnych ložísk 
z centra pre úzkosť. Priaznivo 
tým prispieva k odbúraniu tohto 
nepríjemného stavu a udržaniu 
normálneho stavu úzkosti.

EMÓCIE, STRESY,
PSYCHOSOMATIKA
PRÍPRAVKY JOALIS SÚ VÝŽIVOVÉ DOPLNKY NA ČISTEJ PRÍRODNEJ BÁZE
SPRACOVANÉ ŠPECIFICKOU INFORMAČNOU TECHNOLÓGIOU
OBSAHUJÚCE BYLINNÉ EXTRAKTY.
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ANAERG (ANALERG)
ALERGIE

Preparát Anaerg umožní 
organizmu vyrovnať sa s poško
dzujúcimi ekologickými vplyvmi, 
ktoré sú hlavnou príčinou alergie. 
V dôsledku účinku tohto preparátu 
znormalizuje imunitný systém 
svoje reakcie.

AKDREN (AKNEDREN)
KOŽA

Preparát AkneDren je určený na 
detoxikáciu pokožky. Priaznivo 
vplýva na akné. Za príčinu akné sa 
považuje porucha metabolizmu, 
ale aj psychické alebo hormonálne 
poruchy.

ACTIV COL
REGENERÁCIA ČREVNÉHO
TRAKTU

Kapsule s priaznivým účinkom 
na obnovu črevnej mikroflóry po 
antibiotikách.

ACTIV ACID
PREKYSLENIE ORGANIZMU

Kapsule s morskými minerálmi, 
inulínom a kremíkom sú prvou 
pomocou pri prekyslení organizmu 
a sú vhodné k odstráneniu solí.

ACHOL
CHOLESTEROL

Komplex s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
znižovanie cholesterolu v krvi.

KOMPLEXY
PRÍPRAVKY JOALIS SÚ VÝŽIVOVÉ DOPLNKY NA ČISTEJ PRÍRODNEJ BÁZE
SPRACOVANÉ ŠPECIFICKOU INFORMAČNOU TECHNOLÓGIOU
OBSAHUJÚCE BYLINNÉ EXTRAKTY

STRESON
PSYCHICKÁ VYROVNANOSŤ

Centrálny nervový systém (CNS) síce predstavuje 
veľmi chránenú časť tela, ale predsa ho ohrozujú 
infekcie – a to neuroinfekcie. Tie chronické môžu 
narušiť akúkoľvek mozgovú funkciu, čo sa môže 
prejaviť neurózou, zlou reguláciou orgánových 
funkcií, bolesťami hlavy, poruchami pamäte 
a pod. Detoxikáciou CNS dosiahneme zlepše
nie funkcie celého nervového systému a tým 
i psychiky.

PEESDREN
EMOČNÉ PROBLÉMY

Preparát PeesDren je univerzálny 
preparát, ktorý normalizuje psy
chickú činnosť. Organické toxíny, 
napr. mykotoxíny, mikrobiálne 
toxíny, cukor a iné môžu narúšať 
niektoré dôležité funkcie ľudského 
organizmu, čo môže mať v kom
binácií so stresom za následok 
vznik nepríjemných a rôznorodých 
problémov.

NODEGEN
PSYCHOCYSTY

Preparát s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
organizmus. Pôsobí priaznivo na 
psychocysty, opuzdrené a potlače
né emócie, traumy.
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FATIG
OBNOVUJE VITALITU

Optimalizuje normálne funkcie 
organizmu a prispieva k zníže
niu miery únavy a vyčerpania. 
Únava postihuje takmer každého 
z nás. Mnohí sa na začiatku jari 
cítime vyčerpaní a bez energie. 
Niektorí jedinci však trpia stálou 
únavou, ktorá svojou silou ničí 
ľudský organizmus. Človek sa cíti 
vyčerpaný, nedokáže sa sústrediť 
a veľmi ľahko ochorie.

EPIGEN
EPIGENETICKÉ PROSTREDIE

Komplex s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich 
na organizmus (genetika).

EMBRION
REGENERÁCIA ČREVNÉHO
TRAKTU

Bylinný prípravok, ktorý prispieva 
k normálnej činnosti organizmu. 
Toxíny v organizme môžu spôso
bovať poruchu črevnej symbiózy.

EKZEX (EKZEMEX)
KOŽNÉ PROBLÉMY

Ekzém je problém súvisiaci so 
znečisťujúcim vplyvom nášho 
životného prostredia, ide o prejavy 
súčasného civilizačného problému 
spôsobujúceho poruchu imunit
ného systému. Joalis Ekzemex 
odstráni príčiny porúch imunitné
ho systému a koža sa vyčistí od 
civilizačných nečistôt a jedov.

DEURON
MOČOVÉ CESTY

Preparát určený k užívaniu pri 
zápaloch močových ciest. Je 
predovšetkým vhodný pri opako
vaných a chronických zápaloch 
dolných ciest močových. Močové 
cesty sú podľa celostnej medicíny 
ovplyvňované i stavom hrubého 
čreva, preto Joalis Deuron pozitív
ne ovplyvňuje ako stav hrubého 
čreva, tak i močových a gynekolo
gických orgánov.

CANDID
PLESNE

Preparát Candid optimalizuje 
normálne funkcie organizmu. 
Premnoženie plesni má mnoho 
príčin, napríklad zlý metabolizmus 
cukrov. Nadmerné množstvo 
plesní sa môže negatívne prejaviť 
v ktoromkoľvek orgáne. V dnešnej 
dobe sa jedná o veľmi častý prob
lém predovšetkým u žien.

CALON (COLON)
ČREVNÁ OČISTA

Je preparát pre ovplyvnenie 
funkcie hrubého čreva. Črevo patrí 
v celostnej medicíne k základom 
ľudského zdravia. Zápaly čreva, 
ktoré majú najrôznejší pôvod, 
môžu byť zdrojom množstva 
ťažkostí, napr. močových, gyne
kologických, tráviacich i kožných 
alebo psychických. Harmonizácia 
funkcií hrubého čreva a odstrá
nenie zápalu patria k základom 
starostlivosti o zdravie.

BETADREN
BETABUNKY

Preparát BetaDren priaznivo vplý
va na metabolizmus, najviac na zlé 
fungovanie metabolizmu cukrov. 
Poruchy metabolizmu cukrov, však 
nemusia spôsobovať len výkyvy 
v hladine cukru. Pozn.: Nejde o rie
šenie diabetes mellitus I. typu!

ASTEX (ASTMEX)
ASTMA

Preparát je určený pre ľudí s dý
chacími ťažkosťami, ktoré spô
sobuje prevažne astma. Je v ňom 
obsiahnutá protialergická zložka 
a zložka ovplyvňujúca nervový 
systém priedušiek. Pri užívaní sa 
znižuje potreba protiastmatických 
liekov. Nemá žiadne vedľajšie 
účinky a je typickým predsta
viteľom prírodných preparátov 
celostnej medicíny.

ANAGIN (ANGIN)
CHRONICKÉ ANGÍNY

Preparát Anagin, priaznivo pôsobí 
na zápaly v hrdle, podieľa sa na 
zlepšení stavu slizníc, priaznivo 
pôsobí na stav a funkciu mandlí, 
zlepšuje činnosť lymfatického 
systému.
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PRANON (PULMO)
PĽÚCA, PRIEDUŠKY, SRDCE

Dýchací trakt je veľmi často za
siahnutý infekciami najrôznejšie
ho pôvodu. Prechádza ním vzduch 
znečistený civilizačným smogom. 
Pretože je dýchací trakt bránou 
organizmu pre nevyhnutný kyslík, 
musíme ho udržiavať v dobrej 
funkčnosti a čistote.

OPTIMON
ONKOLOGICKÉ OCHORENIE

Ľudia trpiaci nádorovým ochore
ním sa dostávajú do zlej kondície 
v mnohých oblastiach – v imu
nitnej, psychickej, metabolickej 
a ďalších. JOALIS OPTIMON 
optimalizuje najčastejšie porušené 
funkcie organizmu pri nádorových 
ochoreniach. Chorí subjektívne 
pociťujú nárast vitálnych síl.

METABOL
TOXÍNY SPÔSOBENÉ
PORUCHAMI METABOLIZMU

Komplex s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
organizmus. Pomáha odstraňovať 
metabolity z organizmu.

MEDIATOR
NEROVNOVÁHA IMUNITNÉHO
SYSTÉMU

Komplex s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich 
na organizmus. Pomáha vytvoriť 
rovnováhu v produkcii účinných 
mediatorov.

LIPOSLIM
NADVÁHA

Komplex s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich na 
formovanie postavy.

IMUN
IMUNITNÝ SYSTÉM

Joalis Imun je bylinný energoinfor
mačný komplex. Mnohé toxické látky 
súvisiace s priemyselnou civilizáciou 
poškodzujú prirodzený chod imunit
ného systému. Odstránením týchto 
látok sa uvoľní skutočná sila – aktivita 
vlastnej obranyschopnosti sa navráti. 
Imunita je schopnosť nášho organizmu 
žiť v prostredí tohto sveta. Je našou 
zbraňou proti ohrozujúcim mikroorga
nizmom a cudzorodým látkam.

HYPERTON
KRVNÝ TLAK

Komplexný preparát zameraný na 
vyrovnávanie kolísavého krvného 
tlaku a normalizácií začínajúcej 
hypertenzie. Je polyfunkčný, za
meraný na baroreceptory, obličky, 
predĺženú miechu a autonomný 
nervový systém.

HEPAR
PEČEŇ, ŽALÚDOK

Je preparát určený k pozitívnemu 
ovplyvneniu funkcie pečene. Zápa
ly pečene, ale i usadené produkty 
látkovej výmeny, či nedostatoč
né detoxikačné funkcie pečene 
spôsobujú zanesenie organizmu 
nežiaducimi látkami. Pečeň patrí 
medzi základné orgány ľudského 
tela. Starostlivosť o dobrú funkciu 
pečene je všeobecným predpokla
dom dobrého zdravia.

GASTEX
ŽALÚDOK

Komplex s obsahom rastlinných 
výťažkov priaznivo pôsobiacich 
na organizmus, napr. na funkcie 
žalúdka.

FLUOREX
ŽENSKÉ VÝTOKY

Je preparát z výskumu celost
nej medicíny, ktorý zohľadňuje 
príčiny opakovaných a chronic
kých gynekologických výtokov 
u žien. Výtoky majú rôznu príčinu, 
avšak vždy znamenajú poruchu 
pošvovej mikroflóry. Joalis Fluorex 
zohľadňuje všetky bežné príčiny 
týchto ženských problémov a po
zitívne ovplyvňuje stav pošvovej 
mikroflóry.
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ABELIA COLONUM
ČREVÁ

Hrubé črevo sa u väčšiny ľudí 
nachádza v stave dysbiózy – poru
chy črevnej mikroflóry. Jej príčinou 
bývajú alergické a autoalergické 
zápaly, antibiotiká, nevhodná 
strava atď. V čreve sa premno
žujú nežiaduce mikroorganizmy, 
ktoré poškodzujú črevnú stenu 
a následne celý organizmus, zhor
šujú trávenie a unikajú z čreva do 
ostatných orgánov.

ABELIA CIRCULUS
OBEHOVÝ SYSTÉM, ŽILY, CIEVY

Žilový systém je často ohrozovaný 
zápalmi infekčného, toxického či 
imunitného pôvodu. Tie majú za 
následok tvorbu „krčových žíl“ ale
bo krvných zrazenín či trombóz. 
Keď poškodenie vznikne, nie je 
možné kvalitu žilového systému 
vrátiť k úplnému zdraviu. Preto 
je dôležitá prevencia, ktorá môže 
zabrániť vzniku žilových ochorení 
obzvlášť u ľudí s predispozíciou.

ABELIA CENTRALIS
PĽÚCA, PRIEDUŠKY, SRDCE

Dýchací trakt je veľmi často za
siahnutý infekciami najrôznejšie
ho pôvodu. Prechádza ním vzduch 
znečistený civilizačným smogom. 
Pretože je dýchací trakt bránou 
organizmu pre dôležitý kyslík, 
musíme ho udržovať v dobrej 
funkčnosti a čistote.

ABELIA CAPITULIS
CENTRÁLNY NERVOVÝ SYSTÉM

Priaznivo pôsobí pri bolestiach hlavy. 
Dlhodobé bolesti hlavy môžu mať 
rôzny pôvod, majú rozličný priebeh 
a umiestnenie. Každú dlhotrvajúcu 
bolesť hlavy je potrebné najprv 
riadne vyšetriť u lekára. Abelia 
Capitulis zohľadňuje rozdielne 
príčiny spôsobujúce bolesti hlavy. 
Tento prírodný komplex je potrebné 
užívať dlhodobejšie bez ohľadu na 
to, či sa bolesť hlavy práve vyskytuje 
alebo nie.

ABELIA ALERGIS
ALERGIA

Alergia sa môže prejavovať 
problémami na sliznici, v očiach, 
ale i zažívacími či močovými 
problémami alebo kožnými 
vyrážkami. Nie je neobvyklé, že 
alergiu pociťujeme ako úzkosť, 
nervozitu, depresie. Deti môžu tr
pieť nepokojom a nesústredenos
ťou. Potencionálnych alergénov 
je niekoľko stoviek a niektoré je 
veľmi ťažké preukázať.

KOMPLEXY - ABELIE
SIRUPOVÉ VÝŽIVOVÉ DOPLNKY PRE DOSPELÝCH A DETI

VERTEBRA
POHYBOVÝ APARÁT, CHRBTICA, KĹBY

Joalis Vertebra je prírodný energoinformačný kom
plex. Joalis Vertebra priaznivo pôsobí na odstrá
nenie bolestí chrbtice. Bolesti chrbtice sú jednou 
z najrozšírenejších civilizačných bolestí.
Preparát Joalis Vertebra:
 normalizuje funkciu vnútorného nervstva
 pôsobí na zápaly tkaniva chrbtice
 harmonizuje napätie chrbticového svalstva
 pomáha odstraňovať soli usadené v okolí chrbtice

VERON (VENARON)
OBEHOVÝ SYSTÉM, CIEVY, ŽILY

Žilový systém je často ohrozovaný 
zápalmi infekčného, toxického či 
imunitného pôvodu. Tie majú za 
následok tvorbu „krčových žíl“ ale
bo krvných zrazenín či trombóz. 
Keď poškodenie vznikne, nie je 
možné kvalitu žilového systému 
vrátiť k úplnému zdraviu. Preto 
je dôležitá prevencia, ktorá môže 
zabrániť vzniku žilových ochorení 
obzvlášť u ľudí s predispozíciou.

REGULAR
HORMONÁLNA ROVNOVÁHA ŽIEN

Joalis Regular je bylinný energoin
formačný komplex. Joalis Regular 
napomáha obnoveniu pravidelného 
menštruačného cyklu. Menštruačný 
cyklus je riadený nervovou sústavou 
prostredníctvom pohlavných hormónov.
Joalis Regular priaznivo pôsobí:
 harmonizuje hormonálne nerovno

váhy
 obnovuje funkciu biologických hodín
 synchronizuje činnosť nervovej 

sústavy a vaječníkov
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ABELIA SPINALIS
POHYBOVÝ APARÁT, CHRBTICA, KĹBY

Bolesti chrbtice patria k najrozší
renejším civilizačným poruchám. 
Chronická bolesť chrbtice je pozitívne 
ovplyvniteľná komplexom Abelia 
Spinalis. Akútne problémy môžu mať 
príčinu, s ktorou je nutné navštíviť le
kára. Komplex Abelia Spinalis je nutné 
užívať v jednej dlhodobejšej liečebnej 
kúre, a to i v dobe, kedy žiadne bolesti 
chrbtice necítite. Nezbaví Vás bolesti, 
ale ovplyvní príčinu, kvôli ktorej môže 
bolesť vznikať.

ABELIA SOLIS
PEČEŇ, ŽALÚDOK

Správna funkcia pečene je zák
ladom zdravia vo vyššom veku. 
Pečeň má nielen funkciu tráviacu, 
ale i detoxikačnú. Predstavuje tiež 
továreň na výrobu cholesterolu. 
Je poškodzovaná infekčnými 
zápalmi, autoimunitnými procesmi 
a metabolickými poruchami. 
Medzi jej základné ošetrenie preto 
patrí informačná i mechanická 
očista pečeňovej bunky.

ABELIA RELAXONIS
PSYCHICKÁ VYROVNANOSŤ

Centrálny nervový systém (CNS) 
síce predstavuje veľmi chránenú 
časť tela, ale napriek tomu ho 
ohrozujú infekcie – a to neuroin
fekcie. Tie chronické môžu narušiť 
akúkoľvek mozgovú funkciu, čo sa 
môže prejaviť neurózou, zlou regu
láciou orgánových funkcií, bolesťa
mi hlavy, poruchami pamäte a pod. 
Detoxikáciou CNS dosiahneme 
zlepšenie funkcie celého nervového 
systému a tým i psychiky.

ABELIA OPTIMALIS
ONKOLOGICKÉ OCHORENIA

Ľudia trpiaci nádorovým ochore
ním sa dostávajú do zlej kondície 
v mnohých oblastiach – v imunit
nej, psychickej, metabolickej a ďal
ších. Abelia Optimalis optimalizuje 
najčastejšie porušené funkcie 
organizmu pri nádorových ochore
niach. Chorí subjektívne pociťujú 
nárast vitálnych síl.

ABELIA METABOLIS
METABOLIZMUS

Zákonom metabolizmu podliehajú 
všetky látky, ktoré v tele vznikajú, 
ako aj látky, ktoré sa v tele rozklada
jú. Môže ísť o poruchy metabolizmu 
cukrov, tukov alebo bielkovín. Väčši
na chronických ochorení je zároveň 
poruchou metabolizmu. Tiež starnu
tie a choroby staroby sú ochorenia
mi metabolickými. Preto preparát 
podávame nielen preventívne, ale aj 
z dôvodu regulácie prakticky u všet
kých chronických ochorení.

ABELIA LYMFATIS
LYMFATICKÝ SYSTÉM

Lymfatický systém je kanalizáciou 
ľudského organizmu a patrí tiež 
do imunitného systému. Jeho 
funkciu poškodzujú plesne a iné 
infekcie, ťažké kovy a zápaly 
najrôznejšieho pôvodu. Vznikajú 
opuchy a v tkanivách sa hromadia 
škodlivé látky. Preparáty pre 
úpravu lymfatického systému 
používame pre detoxikáciu tkanív, 
v ktorých sa nachádza chronický 
zápal.

ABELIA IMMUNITAS
IMUNITNÝ SYSTÉM

Imunita patrí k zložitým funkciám 
ľudského organizmu, pretože zabra
ňuje existencii nežiadúcej infekcie, 
tiež udržuje vnútorné mikrobiálne 
prostredie v rovnováhe a odstraňuje 
cudzorodé látky. Pri poruche týchto 
funkcií vzniká celá rada zdravotných 
problémov. Komplex Abelia Immu
nitas je nutné užívať preventívne. 
Výsledkom je odstránenie príčin, 
ktoré blokujú dobrý a zdravý rozvoj 
imunitného systému.

ABELIA FATIGIS
OBNOVUJE VITALITU

Pracovné vyčerpanie alebo dlhodobý 
stres môže prinášať fyziologickú 
únavu. Taktiež niektoré závažné cho
roby sú sprevádzané únavou. Existu
je však chronická únava bez zistenej 
príčiny, ktorá sa nazýva chronický 
únavový syndróm. Únava, ktorá má 
túto charakteristiku, je ovplyvniteľná 
komplexom Abelia Fatigis. Účinnosť 
sa prejavuje pri dlhodobejšom užíva
ní, nie pri nárazovom použití.

ABELIA EKZEMIS
KOŽNÉ PROBLÉMY

Ekzém je kožné ochorenie 
prejavujúce sa zápalom kože. 
Atopický ekzém má okrem ďalších 
problémov i alergickú zložku. Môže 
sa vyskytovať na rôznych častiach 
tela. Chronický dlhotrvajúci ekzém 
sa ošetruje obtiažnejšie ako ekzém, 
ktorý trvá krátku dobu. Niektoré 
kožné ochorenia môžu ekzém 
napodobňovať, ale ich pôvod je 
iný. Ošetrovanie ekzému vyžaduje 
komplexnú starostlivosť.

ABELIA DONNIS
HORMONÁLNA ROVNOVÁHA ŽIEN

Nepravidelnosť v menštruačnom cykle 
býva prevažne spôsobená chybným ria
dením tohto hormonálneho cyklu moz
govou žľazou – hypofýzou. Komplex 
Abelia Donnis môže v tomto prípade 
zohrať pozitívnu úlohu. Nepravidelnosť 
menštruácie môže byť spôsobená aj 
iným gynekologickým ochorením, čo je 
potrebné vylúčiť vyšetrením u lekára. 
K účinnému použitiu komplexu Abelia 
Donnis je nutné vedieť, že nepravidelná 
menštruácia je hormonálneho pôvodu.
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BAMBI ESTOMAG
ŽALÚDOČNÉ ŤAŽKOSTI

Preparát je zameraný proti chro
nickým a opakujúcim sa žalúdoč
ným ťažkostiam u detí. Príčinou 
týchto ťažkostí sú obvykle črevné 
vírusy a chronický žalúdočný 
katar. Prostredníctvom imunitné
ho systému preparát ovplyvňuje 
kvalitu žalúdočnej sliznice a tým 
liečbu kataru.

BAMBI ENUREX
POMOČOVANIE

Preparát je zameraný proti detskému 
nočnému pomočovaniu. Samovoľné 
pomočovanie u detí sa vyskytuje asi 
v 3 % detskej populácie. Býva obvykle 
spôsobené nepravidelným vývojom 
mozgových štruktúr. Joalis Bambi 
Enurex odstraňuje prostredníctvom 
imunitného systému príčiny, ktoré 
vedú k tomuto nepravidelnému vývoju 
a tým pozitívne ovplyvňuje a urýchľu
je odstránenie tohto nepríjemného 
problému.

BAMBI CUTIS
EKZÉMY

Preparát je zameraný na detské 
kožné problémy. Tie bývajú veľmi 
často spojené s alergiou. Preto 
hlavným cieľovým problémom 
tohto preparátu sú rôzne typy 
detských ekzémov. Detská koža je 
zložitý orgán a preto často vyža
duje komplexný prístup. K tomuto 
preparátu odporúčame užívať 
vitamín Hbiotin.

BAMBI BRONCHI
KAŠEĽ

Preparát je zameraný na zápaly 
dýchacieho ústrojenstva preja
vujúce sa kašľom. Dobre pôsobí 
predovšetkým na opakujúce sa 
chronické zápaly, ktorých príčinou 
sú alergie alebo znížená odolnosť 
voči vírusovým a bakteriálnym 
infekciám. Preparát je možné pou
žívať i preventívne a jeho význam 
spočíva predovšetkým v dlhodo
bej prevencii, teda predchádzaní 
ďalším zápalom.

BAMBI AURICUL
ZÁPAL STREDNÉHO UCHA

Podľa poznatkov celostnej medi
cíny zápaly stredného ucha súvisia 
s poruchami v oblasti tenkého čreva. 
Preparát zohľadňuje tieto súvislosti 
a podľa skúseností lekárov celostnej 
medicíny je možné ním predísť 
ďalšiemu opakovaniu zápalu stred
ného ucha. Od tohto preparátu nie 
je možné očakávať pomoc v prvých 
hodinách zápalu, kedy je nutné vy
hľadať lekára. Jeho zmysel a účinok 
spočíva predovšetkým v prevencii.

BAMBI ANAGIN (ANGIN)
ANGÍNY

Tento preparát je zameraný proti chro
nickým a opakujúcim sa zápalom v krku, 
ktoré bývajú nazývané angínou. Tieto 
zápaly sú zapríčinené zlou funkciou 
lymfatického systému, do ktorého počí
tame mandle, lymfatické uzliny a lymfa
tické cievy. Infekcie sú potom príčinou 
samotných zápalov. Joalis Bambi Angin 
pôsobí prostredníctvom imunitného 
systému na lymfatické uzliny a ciev 
a tým vytvára dobrý predpoklad k vy
miznutiu bolestí a zápalu v krku.

BAMBI ANAERG
(ANALERG)
ALERGIE

Preparát je zameraný proti 
alergiám. Charakter preparátu je 
natoľko univerzálny, že nezáleží 
na príčine alergie. Alergie môžu vy
volávať zápaly prakticky všetkých 
orgánov od dýchacích ciest cez 
zažívací trakt až po kožu či močový 
systém. Joalis Bambi Analerg je 
základným preventívnym prepará
tom pre väčšinu detských infekcií.

DETSKÉ PREPARÁTY
SIRUPOVÉ VÝŽIVOVÉ DOPLNKY VHODNÉ PRE DETI OD 3 ROKOV.
PRÍPRAVKY JOALIS NA ČISTEJ PRÍRODNEJ BÁZE SPRACOVANÉ
ŠPECIFICKOU INFORMAČNOU TECHNOLÓGIOU OBSAHUJÚCE BYLINNÉ
EXTRAKTY, KTORÉ SA ZAMERIAVAJÚ NA DETOXIKÁCIU ORGANIZMU
AKO CELKU PRI KONKRÉTNYCH PROBLÉMOCH.

ABELIA URINALIS
OBLIČKY, MOČOVÉ CESTY

Obličky sú ohrozené infekciami, poruchami meta
bolizmu, chybnými reakciami a mechanickým zanese
ním soľou. Normalizácia funkcie obličiek má vplyv 
nielen na vylučovanie moču, ale i na psychiku, krvný 
tlak, zadržovanie vody atď. Odstránením zápalov 
a normalizáciou imunitných reakcií dosiahneme 
úpravu funkcie obličiek a ak pridáme očistu od solí 
pomocou liečivých bylín, urobíme základný krok za 
zdravím.

19

KO
M

PL
EX

Y 
– 

AB
EL

IE
DE

TS
KÉ

 P
RE

PA
RÁ

TY



BAMBIHARMONI 3
MIKROBIÁLNA ZÁŤAŽ

Je zameraný na detoxikáciu od 
všetkých mikrobiálnych záťaží. Sú to 
rôzne vírusy, ktoré napadajú imunitné 
tkanivá, nervový systém, kožu, dýchací 
systém, a spôsobuje radu problémov. 
Vírusy na slizniciach dýchacích ciest 
môžu byť aj spúšťačom alergie, astmy, 
mikrobiálne záťaže. Baktérie spô
sobujú opakované zápaly. Problémy 
spôsobujú aj kvasinky v črevách, odtiaľ 
opakovane napadajú sliznice a podie
ľajú sa na častých ochoreniach.

BAMBIHARMONI 2
EMOCIONALITA

Je zameraný na detoxikáciu ostatných 
orgánov pentagramu, na obličky a srd
ce. Tieto orgány jasne ovplyvňujú emo
cionalitu dieťaťa. Záťaž obličiek často 
súvisí s pocitmi strachu, úzkosti ale aj 
s neobratnosťou, častými drobnými 
úrazmi. Obličky majú vplyv na nervový 
systém – ich kompletná detoxikácia 
je taktiež súčasťou tohto preparátu. 
Záťaž nervového systému sa môže 
prejavovať aj vo forme rôznych porúch 
vývoja.

BAMBIHARMONI 1
IMUNITA

Je zameraný na odstraňovanie 
emocionálnych blokov a detoxikáciu 
materských orgánov – pečeň, pľúca 
a slezinu. Záťaž týchto orgánov 
je súčasťou imunopatológie a ich 
detoxikácia výrazne zlepší činnosť 
imunity alebo zaisťuje ich potrebnú 
rovnováhu.

BAMBIHARMONI
SIRUPOVÉ VÝŽIVOVÉ DOPLNKY PRE DETI

BAMBI SYMBIFLOR
ČREVNÁ MIKROFLÓRA

Preparát je zameraný na udržanie zdravého črevného prostredia. To 
býva porušené užívaním rôznych liekov, predovšetkým antibiotík, 
ale tiež alergiami a rôznymi zápalmi tráviaceho ústrojenstva. Návrat 
k zdravému črevnému prostrediu je základným predpokladom 
telesného i duševného zdravia dieťaťa. Črevá majú dôležitejší vplyv 
na dobrý zdravotný stav ako si predstavujeme. Celostná medicína 
vyhodnotila rôzne príčiny porúch črevnej mikroflóry a prostredníc
tvom imunitného systému sa s nimi úspešne vyrovnáva.

BAMBI NASAL
NÁDCHA

Preparát je zameraný na prevenciu 
a podporu liečby opakujúcich sa 
a chronických prechladnutí, za týmito 
nosnými zápalmi často stoja alergie 
a zápaly vedľajších dutín nosných. 
Preparát účinkuje predovšetkým na 
tieto typy prechladnutí, pričom nie je 
významné, aký alergén problémy vy
voláva. Preparát je možné používať 
ako prevenciu u dieťaťa, u ktorého 
sa nádchy pravidelne vyskytujú 
v určitom období roku.

BAMBI LARYNG
DÝCHAVIČNOSŤ

Preparát je zameraný na prevenciu 
stavu dýchavičnosti u detí, ktoré bývajú 
spôsobené niektorými problémami 
v oblasti dýchacích ciest. Príčinou býva 
alergia a rôzne typy infekcií. Preparát 
má predovšetkým preventívny význam 
a prostredníctvom imunitného systému 
môže predchádzať vzniku stavu dý
chavičnosti. Pôsobením na alergiu a na 
nervové zakončenia v dýchacích orgá
noch je možné dosiahnuť významný 
účinok u týchto obávaných stavoch.

BAMBI IMUN
IMUNITA

Pozitívne ovplyvňuje imunitný 
systém detí. Časté infekcie, angí
ny, zápaly stredného ucha, chrípky 
a ďalšie zápaly bývajú spôsobené 
nedostatočnou funkciou imunity. 
Očistením orgánov spojených 
s imunitným systémom dosiah
neme optimálnu odolnosť proti 
chorobám.

BAMBI HYPERAKTIV
MOTORICKÝ NEPOKOJ

Na motorickom nepokoji sa prejavujú 
vrodené i získané vplyvy. Podľa po
znatkov celostnej medicíny boli tieto 
vplyvy vytypované a prostredníctvom 
imunitného systému je preparát 
zameraný na ich odstraňovanie. Tým 
sa vytvoria priaznivé podmienky 
pre vývoj nervového systému, čo je 
samozrejme otázka dlhodobejšia. 
Odporúčame pri výskyte hyperak
tivity venovať pozornosť tráveniu, 
dýchaciemu a močovému traktu.
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MINEMAX

 nosným médiom je vláknina NUTRIOSE®FB a aroniový extrakt
 obsahuje vápnik, horčík, chróm, mangán, meď, jód, selén 

a vitamín C
 napomáha k lepšiemu vstrebávaniu a využívaniu minerálov

VITAVITE
PRÍRODNÝ LIEHOVO-SIRUPOVÝ KOMPLEX

 obsahuje vitamín B1, B6, B12, E, koenzým Q10, kyselinu listovú
 napomáha správnemu vstrebávaniu a využívaniu vitamínov
 má pozitívne účinky proti civilizačným chorobám

VITATONE

 obsahuje vitamín A, B2, B3, B5, 
C, D3, E, H, K, karnitín, PABA

 napomáha správnemu 
vstrebávaniu a využívaniu 
vitamínov

VITAMÍNY
A MINERÁLY
VITAMÍNOVÉ VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
S KĽÚČOM. LIEHOVO SIRUPOVÉ,
BEZALKOHOLOVÉ KOMPLEXY.

Jedným z dôvodov prečo cítite únavu a vyčer
panie je nízka hladina základných vitamínov 
a minerálnych látok v organizme. Trojica 
preparátov Vitavite(R), Vitatone(R)a Minemax(R) 
tvorí ucelenú radu zásobujúcu organizmus vi
tamínmi, minerálnymi látkami a stopovými prv
kami. Unikátna technológia výroby preparátov, 
umožňuje organizmu maximálne využiť všetky 
vitamíny a minerálne látky obsiahnuté v prí
pravkoch Vitavite(R), Vitatone(R) Minemax(R), 
a tým kompenzovať ich nedostatok spôsobený 
rýchlym životným tempom. Tieto preparáty 
obsahujú širokú škálu potrebných vitamínov 
i minerálnych látok a zároveň informačnú 
zložku, tvz. kľúč, ktorý potom zaisťuje účelné 
využitie týchto látok bunkami. Nespornou 
prednosťou je tekutá forma preparátu, ktorá 
zabezpečuje vhodné podmienky pre vstrebá
vanie potrebných látok v zažívacom trakte. 
Jednotlivé prípravky je možné užívať celý rok, 
odporúčame ich vzájomne kombinovanie.

BAMBI OIL 3
METABOLITY, TRÁVENIE

Detský olej so šípkami, bisabo
lolom a vitamínom E. Odvedenie 
metabolitov a ďalších toxínov, 
ktoré vznikajú pri trávení. Od
vádza taktiež toxíny získané zo 
životného prostredia – chemické 
látky, toxické kovy, rezídua liekov, 
antibiotík z vody a potravy.

BAMBI OIL 2
IMUNITA

Detský olej s rakytníkom a vitamí
nom E. Zlepšuje imunitu a odstra
ňuje mikrobiálne záťaže vírusov 
napadajúcich imunitné a nervové 
bunky, kožu, dýchací systém a sú 
často spúšťačom alergií. Súčas
ťou je aj detoxikácia od borélie, 
ktoré môžu byť vrodené a môžu 
mať nepriaznivý vplyv na vývoj 
nervového systému.

BAMBI OIL 1
NERVOVÝ SYSTÉM

Detský olej s nechtíkom lekár
skym a vitamínom E. Detoxikuje 
od najčastejších toxínov vrátane 
očkovacích látok. Odstraňuje emo
cionálne bloky, psychocysty a ďal
ších skrytých tráum získaných 
v období tehotenstva a rannom 
detstve.

BAMBI OIL
ORIGINÁLNE OLEJE PRE DETI

BAMBIHARMONI 5
METABOLITY

Súčasťou preparátu je detoxikácia najčas
tejšie zaťažených nervových štruktúr ako 
je vegetatívny a periférny nervový systém. 
Tieto zaťaženia sa môžu prejavovať čas
tými nevoľnosťami, neurčitými bolesťami 
brucha, refluxom, ale aj zhoršenými mo
torickými schopnosťami (hlavne jemnej 
motoriky). Záťaž periférneho systému 
môže byť aj príčinou astmy a ekzému.

BAMBIHARMONI 4
TOXÍNY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Dôležitou súčasťou preparátu je aj 
detoxikácia gliového systému. Ten 
býva často zaťažený toxickými kovmi, 
chemickými látkami a toxínmi z očko
vacích vakcín. Spojenie detoxikácie glií 
a záťaží z očkovania vytvára veľmi 
účinný preparát pre odstraňovanie 
všetkých toxínov, ktoré sa do organiz
mu dostali očkovacími látkami.
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BIOHARMONI 5

detoxikuje vírusy a ďalšie najčastejšie 
mikrobiálne záťaže. Odstránenie škodli
vých mikróbov je veľmi dôležité, pretože 
v podstate nenájdeme zdravotný problém, 
za ktorým by nestáli patogénne infekcie. 
Napríklad toľko obávaná rakovina; jej možno 
najčastejšou príčinou sú práve vírusové 
infekcie. Hrajú zásadnú úlohu taktiež pri 
najčastejších príčinách úmrtí, teda aj pri 
kardiovaskulárnych problémoch. Spôsobujú 
chronické zápaly v cievach a žilách, čím zvy
šujú riziko krvnej zrazeniny. Patogénne in
fekcie pôsobia negatívne nielen na naše telo, 
ale ovplyvňujú aj naše emócie a psychiku.

BIOHARMONI 6

je zameraný na cudzorodé bielkoviny 
a črevné toxíny. Cudzorodé bielkoviny 
sú napríklad rôzne pele, srsť zvierat, ale 
aj bielkoviny prijímané potravou. Rada 
rastlín obsahuje prírodné toxíny, ktoré 
v prípade, že je črevo zápalové, prechádzajú 
spolu s ďalšími črevnými toxínmi ďalej do 
organizmu. Tam sa dostávajú do krvného 
a lymfatického riečiska a ovplyvňujú celý 
organizmus. Zápalové črevo a črevné toxíny 
najčastejšie vznikajú pri narušenej mikro
biote črevo. Tieto látky hrajú taktiež dôleži
tú úlohu pri vzniku neznášanlivosti potravín 
a vzniku alergií, a to ako črevného traktu, 
tak aj dýchacieho systému a ekzémov.

BIOHARMONI 7

venuje sa detoxikácií nervového systému 
a pomáha prestavovať emočné vzorce, 
ktoré vytvárajú emočné toxíny. Tie sú po
tom hlavnou príčinou akumulácie všetkých 
toxínov, pretože vďaka nim dochádza 
ku stiahnutiu tkanív, blokácií toku lymfy 
a toxíny nie sú odplavované, ale zostávajú 
v tkanivách, kde sa viažu, vnikajú do buniek 
a poskytujú materiál a priestor pre vznik 
mikrobiálnych ložísk rôznych typov pato
génnych infekcií.

BIOHARMONI 8

je určený na odvádzanie toxínov zo život
ného prostredia. Sú to rôzne chemické 
látky, toxické kovy, rádioaktívne látky 
a mnoho ďalších zlúčenín, ktoré prijímame 
spolu s potravou, ale taktiež kontaktom so 
sliznicami, a kožou a dýchaním. Toxíny zo 
životného prostredia hrajú úlohu hlavne 
pri všetkých poruchách imunity, ako sú 
alergie, autoimunitné ochorenia, nádorové 
ochorenia. Okrem emócií a stresu sú hlav
nou príčinou hormonálnych porúch vrátane 
neplodnosti a metabolického syndrómu.

BIOHARMONI 1

Preparát detoxikuje základné orgány 
pentagramu spolu s opuzdrenými psycho
cystami. Základné orgány (pečeň, pľúca, 
obličky, srdce a slezina) sú vylučovacími 
cestami rôznych typov toxínov, zaisťujú 
a riadia všetky typy imunitných reakcií. Zá
ťaž pečene spôsobuje imunitnú nerovno
váhu a je častou príčinou alergií a ekzémov. 
Súčasťou preparátu je aj odstraňova
nie emocionálnych blokov, psychocyst 
a ďalších skrytých tráum získaných nielen 
v období tehotenstva matky, rannom veku, 
ale vznikajú prakticky celý život. Tieto 
emočné záťaže majú často veľký vplyv na 
imunitu a hormonálny systém a ovplyvňujú 
chod celého organizmu. Preparát zlepšuje 
celkovú imunitu a zaisťuje jej správnu 
rovnováhu.

BIOHARMONI 2

zameriava sa na detoxikáciu mozgu 
a nervového systému. Toxíny v nervo
vom systéme majú deštruktívny vplyv 
na celý organizmus. Ovplyvňujú imunitu, 
hormonálny systém a stoja aj za radou 
zdravotných problémov vrátane psychickej 
nepohody, podráždenosti, úzkosti, únavy 
a sklony k depresii. Detoxikácie nervové
ho systému je veľmi dôležitou súčasťou 
detoxikácie.

BIOHARMONI 3

venuje sa detoxikácií emočnej a streso
vej záťaži a taktiež borelií, teda baktérii, 
ktorá v tele napáda spojivo, tak aj nervový 
systém; vytvára totiž nervový toxín, ktorý 
potom blokuje činnosť neurónov a stojí 
za radou psychických problémov. Emočné 
a stresové vzorce sú programy, ktorými sa 
naše podvedomie riadi a priamo ovplyvňujú 
imunitu a nervový systém. Pri zablokovaní 
imunity potom dôjde k tomu, že sa sama 
nedokáže zbaviť škodlivých mikroorga
nizmov, ktoré ju potom ovplyvňujú práve 
pomocou emočných vzorcov.

BIOHARMONI 4

zameriava sa na srdce, črevo a metaboliz
mus. Odvádza metabolity a ďalšie toxíny, 
ktoré sa do organizmu dostávajú prostred
níctvom potravy a vznikajú aj pri trávení. 
Ide hlavne o bielkoviny z lepku a mlieka, 
ktoré často zaťažujú nervový systém, ale aj 
samotné črevo a srdce. Metabolické problé
my stoja za radou civilizačných ochorení 
ako je ateroskleróza, vysoký krvný tlak, 
cievne a kardiovaskulárne problémy, obezi
ta, bolesti kĺbov, neplodnosť a pod.

BIOHARMONI
Ľudský organizmus funguje tým lepšie, čím je organizovanejší, čím lepšie v ňom prebiehajú regulačné pochody. Regulácia v ľudskom organizme prebieha na 
princípe autoregulácie, teda regulácie, ktorá sa deje mimo našej vôle, prostredníctvom automatických regulačných mechanizmov. Ak vzniká v ľudskom orga
nizme chaos, teda nízka hladina usporiadanosti, vznikajú choroby a poruchy funkcii rôznych telesných a nervových orgánov. Snahou je preto vrátiť organizmu 
harmóniu, teda dobrú funkciu autoregulácie. Detoxikačný efekt sady bioharmoni je založený na prítomnosti liečivých bylín spojených s informačnými progra
mami. Toto spojenie spolu s originálnym riešením konštrukcie programu robí z bioharmoni veľmi účinný detoxikačný prostriedok. Rada bioharmoni obsahuje 
celkom osem preparátov. Poradie 18 je volené na základe skúsenosti so stratégiou detoxikácie. Nosné médium sa skladá z fruktozového sirupu a 20% liehu. 
Z flaštičky sa užíva 2x denne 5 ml. Dôležité je zachovať časový odstup medzi užitím bioharmoni a jedlom, a to najmenej pätnásť minút. Užívanie preparátov je 
možné kedykoľvek prerušiť a detoxikáciu potom opäť začať po akejkoľvek prestávke. Jednotlivé preparáty by na seba mali naväzovať podľa poradia od 18.

BIOHARMONI 1 – 4
PSYCHOCYSTY, NERVOVÝ SYSTÉM, EMÓCIE A STRES, METABOLIZMUS

BIOHARMONI 5 – 8
MIKROBIÁLNE ZÁŤAŽE, CUDZORODÉ BIELKOVINY, EMOČNÉ VZORCE,
TOXÍNY ŽIVOTÉHO PROSTREDIA
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PSYCHOHARMONI
VITALITA, DEPRESIA, ÚZKOSŤ, UPOKOJENIE A SPÁNOK

Všetky emocionálne zážitky, ako dobré, tak zlé, sú v našom mozgu navždy uložené. Nerobme si ilúzie, že na psychické traumy sa dá zabudnúť. Naše telo 
nezabúda a následky týchto tráum si ukladá vo svojich orgánoch v podobe toxínov. Aby sa telo zbavilo toxickej záťaže, je treba zbaviť ho najprv záťaže 
emocionálnej. Preto bola vyvinutá sada psychoharmoni®. Psychoharmoni® je unikátna sada štyroch preparátov, ktoré rozbíjajú patologické emócie 
a emocionálne bloky, zbavujú telo psychických toxínov, a sú teda zároveň kľúčom k uvoľneniu toxínov fyzických. Psychoharmoni® tak napomáha pri 
obnovení vnútornej rovnováhy organizmu, a tým aj pri zlepšení kvality Vášho života.

PSYCHOHARMONI® 2
DEPRESIA

Je koncipovaný ako bylinnoin
formačný prostriedok, ktorý 
môže pomôcť organizmu zbaviť 
sa depresií. Okrem toho môže 
podporovať látkovú výmenu, 
dýchanie, činnosť srdca a posil
ňovať cievne steny. Môže mať aj 
protizápalové a protikŕčové účinky.

PSYCHOHARMONI® 4
UPOKOJENIE A SPÁNOK

Je zameraný na celkové upokojenie 
organizmu a zaistenie kvalitného 
spánku. Byliny, ktoré sú jeho súčas
ťou môžu uvoľňovať kŕče a napätie, 
optimalizovať funkcie tráviaceho traktu 
alebo pôsobiť protizápalovo a dezin
fekčne; u žien taktiež môžu regulovať 
menštruačný cyklus a pomáhať pri 
problémoch počas klimaktéria, u mužov 
pozitívne ovplyvňovať funkciu prostaty.

PSYCHOHARMONI® 1
VITALITA

Je zameraný na celkovú očistu 
a vitalizáciu organizmu. Byliny 
v ňom obsiahnuté môžu harmo
nizovať funkcie organizmu, zvy
šovať jeho odolnosť a posilňovať 
imunitu. Môže taktiež podporovať 
fyzickú a psychickú výkonnosť 
či stimulovať nervový systém 
a pamäť. Pôsobí priaznivo na 
kardiovaskulárny systém a chráni 
bunky pre poškodením vplyvom 
starnutia.

PSYCHOHARMONI® 3
ÚZKOSŤ

Prináša úľavu pri pocitoch úzkosti 
a napomáha obnoviť psychickú 
rovnováhu organizmu. Bylinná 
zložka môže povzbudzovať me
tabolizmus, zlepšovať prekrvenie 
orgánov, tlmiť kŕče a napätie 
svaloviny črevnej steny, odstraňo
vať opuchy a zmierňovať bolesti 
svalov.

 NODEGEN
NODEGEN PRENATAL – PREN

obdobie od počatia až po pôrod, resp. do prestrihnutia 
pupočnej šnúry.

NODEGEN POSTNATAL – PONT
doba hneď po pôrode – privítanie/neprivítanie dieťaťa, 
odlúčenie od matky, otázky kojenia, operácie alebo iné 
lekárske zákroky.

NODEGEN HOSPITAL – HOSP
traumy z nemocničného prostredia a to v akomkoľvek veku.

NODEGEN EDUKATION – EDUC
psychocysty z výchovných a vzdelávacích metód 
pedagógov a rodičov.

NODEGEN SEXUALITY – SXT
zvládnutie análnych reflexov v detstve – chodenie na nočník. 
Možné sexuálne traumy od nevhodných dotykov až po 
zneužívanie.

NODEGEN ACCIDENTS – ACC
traumy spojené s nehodami, úrazmi alebo 
prírodnými pohromami.

NODEGEN PSYCHO – PSYCH
všetko, čo súvisí s nátlakovým chovaním 
okolia. Obeť psychopata, šikanovanie 
a pod.

NODEGEN CHILDHOOD – CHILD
traumy z obvyklých výchovných metód 
v detstve – bitie, urážlivé jednanie, 
psychologické tresty.

NODEGEN RELATIONS – RELT
traumy z medziľudských vzťahov – úmrtie, 
opustenie či rozvod, nevera.

w
w

w
.jo

al
is

.s
k 

| 
w

w
w

.m
an

-s
r.s

k

23

PS
YC

HO
HA

RM
ON

I
PS

YC
HO

CY
ST

Y



AKNÉ
DETOXIKAČNÝ BALÍČEK PRE PROBLÉMY S AKNÉ
LIVERDREN, CUTIDREN, METABEX, METABOL

Súbor prírodných preparátov určený k očiste mazových žliaz kože 
a orgánov súvisiacich s ich znečistením. Súbor týchto preparátov je 
určený ako ku vnútornej očiste, tak aj ako prostriedok ku vnútornej 
kozmetike podľa znalostí celostnej.

ALERGIA
DETOXIKAČNÝ BALÍČEK PRE ALERGICKÉ PROBLÉMY
LIVERDREN, RESPIDREN, CRANIUM, MINDDREN

Súbor prírodných preparátov určený k detoxikácii, a tým k normali
zácii funkcií orgánov súvisiacich so vznikom alergických reakcií. Sú
bor preparátov možno užívať kedykoľvek behom roka ako prevenciu 
opakujúcich sa alergických problémov.

ASTMA
DETOXIKAČNÝ BALÍČEK PRE ASTMATICKÉ PROBLÉMY
LIVERDREN, NEURODREN, RESPIDREN, VELIENDREN

Súbor prírodných preparátov, ktoré sú zamerané k odstráneniu 
niektorých príčin problémov dýchacích ciest. Súbor je zameraný 
predovšetkým na vplyvy súvisiace so znečistením nášho životného 
prostredia.

BABY START
BALÍČEK BABY START
URINODREN, LIVERDREN, VELIENDREN, NODEGEN

Súbor prírodných preparátov určených k očiste gynekologického 
ústrojenstva ženy a riadiacich orgánov pre cyklus pohlavných hor
mónov. Prevencia pred plánovaným tehotenstvom.

BOLESTI HLAVY
DETOXIKAČNÝ BALÍČEK PRI BOLESTIACH HLAVY
LIVERDREN, VELIENDREN, URINODREN, VEGETON

Súbor prírodných preparátov určený k prevencii chronických bolestí 
hlavy. Upravuje odolnosť nervovej sústavy voči toxínom, štartuje 
vnútornú očistu nervového systému.
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ČREVNÉ PROBLÉMY
DETOXIKAČNÝ BALÍČEK PRE ČREVNÉ PROBLÉMY
LIVERDREN, VELIENDREN, GLI-GLU, COLIDREN

Súbor prírodných preparátov určený k vnútornej očiste orgánov 
súvisiacich s črevnými problémami. Pozitívne ovplyvňujú i celkovú 
kondíciu organizmu.

DEPRESIA
DETOXIKAČNÝ BALÍČEK PRE DEPRESÍVNE PROBLÉMY
RESPIDREN, CORDREN, VELIENDREN, LIVERDREN

Súbor prírodných preparátov určený k očiste štruktúr, ktoré súvisia 
s emočnými prejavmi, ako je úzkosť alebo depresia. Súbor je zame
raný ako na emocionálne súvislosti, tak na biochemickú podstatu 
týchto porúch.

DÝCHACIE CESTY
DETOXIKAČNÝ BALÍČEK PRE DÝCHACIE PROBLÉMY
RESPIDREN, VELIENDREN, MINDDREN, RESPIHELP

Súbor prírodných preparátov, ktorý je zameraný k odstráneniu 
niektorých príčin problémov dýchacích ciest. Súbor je zameraný 
predovšetkým na vplyvy súvisiace so znečistením nášho životného 
prostredia.

EKZÉM
DETOXIKAČNÝ BALÍČEK PRE EKZÉM
EMOCE, MINDDREN, EKZEMEX, NODEGEN

Súbor prírodných preparátov určených k vnútornej očiste kože. 
Protizápalový vplyv. Úprava imunitných pochodov.

GYNEKOLOGICKÉ PROBLÉMY
DETOXIKAČNÝ BALÍČEK PRE GYNEKOLOGICKÉ PROBLÉMY
URINODREN, VELIENDREN, GYNODREN, HYPOTAL

Súbor prírodných preparátov určený k regulácii funkcií gynekolo
gického ústrojenstva a orgánov s týmto ústrojenstvom súvisiacich. 
Tento súbor môže byť použitý nielen ako súčasť intímnej hygieny, 
ale taktiež k regulácii systému pohlavných hormónov.
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KOŽNÉ PROBLÉMY
DETOXIKAČNÝ BALÍČEK NA KOŽNÉ PROBLÉMY
RESPIDREN, LIVERDREN, CUTIDREN, MINDDREN

Súbor prírodných preparátov určený k vnútornej očiste orgánov 
súvisiacich s kvalitou kože. Pri zápalových kožných prejavoch od
straňujú vnútorné príčiny ich vzniku. Pozitívne ovplyvňujú i celkovú 
kondíciu organizmu.

KLIMAKTÉRIUM
DETOXIKAČNÝ BALÍČEK PRE PROBLÉMY PRI KLIMAKTÉRIU
REGULAR, MENOHELP, STRESON, EMOCE

Súbor prírodných preparátov určených k očiste štruktúr zlyháva
júcich v období klimaktéria a riadiacich štruktúr hormonálneho 
systému.

KĹBY
DETOXIKAČNÝ BALÍČEK PRE PROBLÉMY S KĹBAMI
URINODREN, OSTEODREN, ARTIDREN, LIVERDREN

Súbor prírodných preparátov určených k očiste pohybového systé
mu, zvlášť kĺbov končatín a chrbta. Pri zápalových kĺbových prob
lémoch môže naštartovať hojivé procesy a zlepšiť výživu kĺbu. Do 
tohto očistného systému sú zahrnuté i medzistavcové kĺby chrbta.

IMUNITA
DETOXIKAČNÝ BALÍČEK PRE IMUNITNÉ PROBLÉMY
ANALERG, VELIENDREN, METABEX, NODEGEN

Súbor prírodných preparátov určený k naštartovaniu funkcie obran
ného systému ľudského organizmu. Súbor preparátov je zameraný 
na rôzne časti a funkcie imunitného systému. Imunitný systém je 
dôležitý pre celkovú detoxikáciu organizmu.

CHRBTICA
DETOXIKAČNÝ BALÍČEK PRE PROBLÉMY S CHRBTICOU
VERTEBRA, EMOCE, STRESON, ARTIDREN

Súbor prírodných preparátov určených k očiste pohybového systé
mu, zvlášť chrbtice.
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ŠTÍTNA ŽĽAZA
DETOXIKAČNÝ BALÍČEK PRE PROBLÉMY SO ŠTÍTNOU ŽĽAZOU
VELIENDREN, THYREODREN, MINDDREN, VELIENHELP

Súbor prírodných preparátov určený k vnútornej očiste orgánov 
súvisiacich so štítnou žľazou a k celkovej očiste centrálnych štruktúr 
hormonálneho systému.

PROSTATA
DETOXIKAČNÝ BALÍČEK PRE PROBLÉMY S PROSTATOU
URINODREN, PROSTADREN, PROSTAHELP, VELIENDREN

Súbor prírodných preparátov určených k očiste prostaty a všeobecne 
k očiste hormonálneho systému.

ONKO BALÍČEK
DETOXIKAČNÝ BALÍČEK PRE NÁDOROVÉ PROBLÉMY
EMOCE, OPTIMON, MINDDREN, ANTICHEMIK

Súbor prírodných preparátov určený k očiste všeobecných štruktúr 
podieľajúcich sa na funkcii imunitného systému. Špecifický prostrie
dok k informačnému riešeniu nádorovej problematiky.

MOČOVÉ CESTY
DETOXIKAČNÝ BALÍČEK PRE MOČOVÉ PROBLÉMY
URINODREN, VELIENDREN, URINOHELP, MINDDREN

Súbor prírodných preparátov určený k očiste obličiek a močových 
ciest. Močové cesty predstavujú hlavný vylučovací orgán pri detoxi
kácii celého organizmu. Tento súbor má teda ako lokálny, tak celkový 
účinok na zdravie organizmu.

METABOLIZMUS
DETOXIKAČNÝ BALÍČEK NA SPRÁVNU FUNKCIU METABOLIZMU
LIVERDREN, VELIENDREN, METABOL, METABEX

Súbor prírodných preparátov určených k normalizácii metabolických 
funkcií a k odstráneniu už nahromadených základných metabolitov. 
Prostredníctvom metabolických procesov ovplyvňujú z celostného 
hľadiska chod organizmu a umožňujú autoregulačné procesy.
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JAR
ČAS PEČEŇOVÉHO OKRUHU

Jar je podľa staročínskeho zdravotného kalendára obdobím peče
ňového okruhu. Do neho patrí nielen samotná pečeň, žlčové cesty 
a žlčník, ale i bedrové kĺby, oči, podráždenosť a kŕče. Rovnako hladi
na cholesterolu je záležitosť pečene, ktorá ovplyvňuje i hrubé črevo, 
podžalúdkovú žľazu a žalúdok. Doporučenie: vynechajte syry, jo
gurty a ďalšie koncentrované mliečne výrobky. LiverHelp, LiverDren, 
Nodegen, Metabol. Túto zostavu užívajte v mesiacoch marec a apríl. 
Marec: LiverHelp, LiverDren. Apríl: Nodegen, Metabol.

NERVOVÝ SYSTÉM
ZAČIATOK CYKLICKEJ ROČNEJ DETOXIKÁCIE

Nervový systém tvorí podľa modernej i starovekej medicíny základ pre 
funkciu imunitného systému, hormonálnych a ďalších systémov. Je 
ovládaný zo všetkých piatich základní v pentagrame – pôsobí naň slezina, 
pečeň, pľúca, obličky i srdce. Dochádza k vzájomnému ovplyvňovaniu – 
nervový systém ovplyvňuje orgány a orgány ovplyvňujú nervový systém. 
Doporučenie: každý deň prevádzajte 3x 5 minút jógové dychové cviky. Uží
vajte vitamínové komplexy (predovšetkým vitamíny skupiny B – B komplex) 
a multiminerálové prípravky, pretože nervový systém potrebuje k svojej 
činnosti obe skupiny vitálnych látok. Emoce, Streson, MindDren, Nodegen. 
Túto zostavu užívajte vždy pred začiatkom ročnej cyklickej detoxikácie. Ak 
sa rozhodnete napr. začať jeseňou, tak v lete preveďte detoxikáciu nervo
vého systému. Ak začnete zimou, nervový systém detoxikujte v jeseni, atď.

ŽALÚDOK
DETOXIKAČNÝ BALÍČEK PRE ŽALÚDOČNÉ PROBLÉMY
VELIENDREN, URINODREN, VELIENHELP, CORDREN

Súbor prírodných preparátov určený k úprave žalúdočných problé
mov. Prostredníctvom tráviacich procesov ovplyvňujú z celostného 
hľadiska chod organizmu a umožňujú autoregulačné procesy.

ÚNAVA
DETOXIKAČNÝ BALÍČEK PRE ÚNAVOVÉ PROBLÉMY
VELIENDREN, RESPIDREN, LIVERDREN, CORDREN

Súbor prírodných preparátov určený k vnútornej očiste organizmu 
pri chronickom pocite únavy.

ROČNÉ BALÍČKY
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ZIMA – ŽENY
ČAS OBLIČKOVÉHO OKRUHU

Zima je podľa staročínskeho zdravotného kalendára obdobím okruhu 
obličiek. Tie ovládajú kosti, chrbticu a z psychickej oblasti zasahujú do centier 
úzkosti. Vieme, že moderná spoločnosť a súčasný človek trpí úzkosťou. 
Obličkový okruh patrí k najpoškodenejším – jedným z dôvodov je narušova
nie prírodných zákonov. Tie nám velia, aby sme v zime upadali do pokoja so 
zníženým príjmom potravín, moderná doba nás však núti k úplnému opaku, 
za čo platíme chorobami obličkového okruhu. Doporučenie: vynechajte 
červené mäso, obmedzte výrazne soľ. Pokiaľ možno obmedzte i konzumá
ciu sladkých nápojov. Pite bylinné čaje pripravené z koreňov, kôry či vňatí. 
Zimné obdobie je naopak vhodné pre konzumáciu rýb. UrinoDren, UrinoHelp, 
Hypotal, GynoDren. Túto zostavu užívajte v mesiacoch november a decem
ber. November: UrinoDren, UrinoHelp. December: Hypotal, GynoDren.

ZIMA – MUŽI
ČAS OBLIČKOVÉHO OKRUHU

Zima je podľa staročínskeho zdravotného kalendára obdobím okruhu 
obličiek. Tie ovládajú kosti, chrbticu a z psychickej oblasti zasahujú do centier 
úzkosti. Vieme, že moderná spoločnosť a súčasný človek trpí úzkosťou. 
Obličkový okruh patrí k najpoškodenejším – jedným z dôvodov je narušova
nie prírodných zákonov. Tie nám velia, aby sme v zime upadali do pokoja so 
zníženým príjmom potravín, moderná doba nás však núti k úplnému opaku, 
za čo platíme chorobami obličkového okruhu. Doporučenie: vynechajte 
červené mäso, obmedzte výrazne soľ. Pokiaľ možno obmedzte i konzumá
ciu sladkých nápojov. Pite bylinné čaje pripravené z koreňov, kôry či vňatí. 
Zimné obdobie je naopak vhodné pre konzumáciu rýb. UrinoDren, UrinoHelp, 
Artidren, Osteodren. Túto zostavu užívajte v mesiacoch november a decem
ber. November: UrinoDren, UrinoHelp. December: ArtiDren, OsteoDren.

JESEŇ
ČAS PĽÚCNEHO OKRUHU

Pľúcny okruh podľa staročínskeho zdravotného kalendára trpí 
chladným a vlhkým počasím. Pre jeho aktivitu môže človek využiť 
zhromažďovanie energie na náročné zimné mesiace. Tento okruh 
je obecne v našej civilizácii veľmi poškodený. Prináša ľuďom nielen 
zápaly dýchacích ciest, ale i depresie a pokles vitality. Doporučenie: 
vynechajte v týchto dvoch mesiacoch múčne pšeničné výrobky. 
Môžete ich nahradiť inými obilninami, napríklad ražou, pohankou, 
ryžou, jačmeňom či ovsom. Zvýšenou mierou prijímajte tekutiny. 
RespiDren, RespiHelp, ColiDren, Imun. Túto zostavu užívajte v me
siacoch september a október. September: RespiDren, RespiHelp. 
Október: ColiDren, Imun.

NESKORÉ LETO
ČAS SLEZINY, ŽALÚDKA A PODŽALÚDKOVEJ ŽĽAZY

Neskoré leto je podľa staročínskeho medicínskeho kalendára obdobím, 
v ktorom je aktívny, ale zároveň i zraniteľný okruh sleziny. Tento veľmi 
bohatý okruh sa dotýka ako funkcie žalúdka, tak i podžalúdkovej žľazy, 
hormonálneho, lymfatického systému a ďalších. Je značne citlivý na zahlie
nenie, a preto najviac trpí nadmernou konzumáciou mlieka, múky a cukru. 
Vnímavo reaguje i na prísun vitamínov a minerálov. Našťastie tých je 
v neskorom lete v prírode dostatok, pretože dozrieva ovocie a lesné plody. 
Doporučenie: po dobu týchto mesiacov celkom vynechajte cukor a potravi
ny, ktoré ho obsahujú. Sladiť môžete sušeným ovocím, javorovým sirupo či 
sladom z jačmeňa. Skvelou potravinou pre tento čas je proso. VelienDren, 
VelienHelp, GasteDren, PankreaDren. Túto zostavu užívajte v mesiacoch júl 
a august. Júl: VelienDren, VelienHelp. August: GasteDren, PankreaDren.

SKORÉ LETO
ČAS SRDCOVÉHO OKRUHU

Skoré leto je podľa staročínskej medicíny obdobím srdcového okruhu. 
Jeho aktivita prináša radosť zo života. Ak pracuje tento okruh bez 
problémov, máme dostatok energie i optimizmu, čo sú dôležité 
podmienky k radostnému životu. Vzhľadom k aktivite systému je ho 
možné taktiež prírodnými prostriedkami očistiť a uviesť do harmónie. 
Srdcový okruh nielen zaisťuje krvný obeh, ale má i svoju veľmi dôleži
tú psychickú úlohu. Pri dobrej funkcii dodáva radosť zo života, pri zlej 
strach a úzkosť pred chorobami či smrťou. Doporučenie: vynechajte 
predovšetkým údeniny, ktoré sú svojou silou kontraproduktívne 
k teplému počasiu a uvoľnenosti. Jedzte naopak ovocie a ľahké jedla. 
CorHelp, CorDren, VenaDren, VasoDren. Túto zostavu užívajte v me
siacoch máj a jún. Máj: CorHelp, CorDren. Jún: VenaDren, VasoDren.
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ABECEDA
DETOXIKÁCIA
ING. VLADIMÍR JELÍNEK

AKO ĎALEJ
PO ANTIBIOTIKÁCH
MUDR. JOSEF JONÁŠ,
JÍŘI KUCHÁŘ, DÁVID FREJ

EAM SET
POČÍTAČOVÁ DATABÁZA

TESTOVACIA SADA VII.
V DREVE
INFEKČNÉ LOŽISKÁ

TESTOVACIA SADA IV.
V DREVE
STRACHOVÁ

TESTOVACIA SADA I.
V DREVE
ZÁKLADNÁ

TESTOVACIA SADA
V DREVE
PARAZITÁLNA

TESTOVACIA SADA V.
V DREVE
POTRAVINOVÁ

TESTOVACIA SADA II.
V DREVE
ORGÁNOVÁ

TESTOVACIA SADA PRÁZDNA
V DREVE
NA 64 AMPULIEK

TESTOVACIA SADA VI.
V PAPIERI
PREPARÁTOVÁ

TESTOVACIA SADA III.
V DREVE
EMOCIONÁLNA

AKO ZVLÁDAŤ
EMÓCIE POMOCOU
OBRAZOV ŽIVLOV
ING. VLADIMÍR JELÍNEK

HW KĽÚČ
PREVODNÍK
A KOMUNIKÁTOR
K PRÍSTROJU

DETOXIKÁCIA –
CESTA KU ZDRAVIU
LENKA STRELECKÁ

INŠTALAČNÉ CD
UPGRADE SOFTWARE

DETOXIKÁCIA
ĽUDSKEJ MYSLE
ING. VLADIMÍR JELÍNEK

PRÍSTROJ SALVIA
PRÍSTROJ
PRE VEGETIATÍVNY
FUNKČNÝ TEST

SONDA EVOLYS
SONDA
SO ZASUVATEĽNÝM
HROTOM
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JONÁŠOVA KUCHÁRKA
PRE ZDRAVIE
MUDR. JOSEF JONÁŠ

TAJNIČKY ŽIVOTA I
MUDR. JOSEF JONÁŠ

ZDRAVIE V OHROZENÍ
MUDR. JOSEF JONÁŠ,
JÍŘI KUCHÁŘ

ZDRAVÉ SRDCE
A CIEVY
KATARÍNA HORÁKOVÁ

ZDRAVÝ MOZOG
KATARÍNA HORÁKOVÁ

KDE KONČÍ DUŠA
ZAČÍNA TELO
MUDR. JOSEF JONÁŠ

TAJNIČKY ŽIVOTA II
MUDR. JOSEF JONÁŠ

POZOR, SOĽ
MUDR. JOSEF JONÁŠ,
JÍŘI KUCHÁŘ,
MIROSLAV LÉGL

KRÍŽOVKA ŽIVOTA
MUDR. JOSEF JONÁŠ

TAK CHUTNÁ ŠŤASTIE
MUDR. JOSEF JONÁŠ,
JÍŘI KUCHÁŘ

ZÚFALÁ
NESPAVOSŤ
KATARÍNA HORÁKOVÁ,
JOZEF BUDINSKÝ

PRAKTICKÁ
DETOXIKÁCIA
MUDR. JOSEF JONÁŠ

SOM TEHOTNÁ
KATARÍNA HORÁKOVÁ

LIEČBA INFORMÁCIOU
MGR. MÁRIE VILÁNKOVÁ

TVOJE STRAVA
JE TVOJ OSUD
MUDR. JOSEF JONÁŠ,
JÍŘI KUCHÁŘ

DETOXIKAČNÉ
SÚVISLOSTI
IVANA BATŮŠKOVÁ

DETOXIKÁCIA
ORGANIZMU
KATARÍNA HORÁKOVÁ

SVET PRÍRODNÝCH
ANTIBIOTÍK
MUDR. JOSEF JONÁŠ,
JÍŘI KUCHÁŘ

VZOSTUPY A PÁDY
ČESKÉHO HIPPOKRATA
PETR ČERMÁK
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LYMFATICKÝ SYSTÉM
VEĽKOSŤ A3
VEĽKOSŤ A2

CHRBTICA
VEĽKOSŤ A3
VEĽKOSŤ A2

PENTAGRAM
VEĽKOSŤ A3
VEĽKOSŤ A2

PARASYMPATICKÁ
NERVOVÁ SÚSTAVA
VEĽKOSŤ A3
VEĽKOSŤ A2

SYMPATICKÁ
NERVOVÁ SÚSTAVA
VEĽKOSŤ A3
VEĽKOSŤ A2
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www.joalis.sk | www.man-sr.sk
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