
DRENY očista jednotlivých orgánov, tkanív a buniek
ArtiDren kĺbový systém, bunky kĺbov 

AuriDren uši, sluchový a rovnovážny aparát, stredné ucho

BiliDren žlčník, žlčové cesty, ich vývody

CapiliDren vlasy, chlpy,cibuľky, mazové žľazy 

ColiDren tenké a hrubé črevo, štruktúra a bunky

Conectid väzivové tkanivá v celom tele (štrukúura a spojivové bunky)

CorDren srdce a podriadené orgány (tenké črevo, tepny, žily, jazyk, reč, ruky…) 

Cortex zadný mozog

CraniDren lebka (kosti, švy…), tvárové kosti, mozgové obaly - pleny

Cranium predný a stredný mozog

CutiDren koža a jej deriváty (žľazy potné mazové, vlasy, chupy, nechty…)

Digest detoxikácia tráviacich a metabolických štiav a enzýmov

Elemde mozgová kôra, laloky - rozum, imunita, chovanie, chápanie…

EmoDren limbický systém - emócie, chovanie, pamäť
Enternal črevný/enterálny (trávenie) nervový systém, riadenie trávenia, sekrécia štiav, hormónov

Epiteldren epitelové tkanivo, všetky sliznice a výstelky

FasciDren fascie, väzivová časť svalovej sústavy

Fornex fornix, zväzok dráh, protinádorová imunita

GasteDren žalúdok a pažerák, jeho zvierače

GynoDren ženské gynekologické (pohlavné) ústrojenstvo, maternica, vaječníky 

Harmon detoxikácia hormónov (produktov hormonálnych žliaz)

Hipp detoxikácia telesných tekutín (krv, lymfa, mozgomiechový mok, moč, stolica….)

Hypotal hypothalamus a hypofýza, vegetatívny mozog

InfoDren KI vybrané kosti, kľúčové miesta pre vnútorné orgány 

InfoDren KII vybrané väzivové štruktúry, kľúčové miesta pr vnútorné orgány 

Infomin vstrebávanie minerálov, detoxikácia burz 

Infovit vstrebávanie minerálov, detoxikácia burz 

LipoDren tukové tkanivo, adipocyty, väzivové a imunitné bunky v tukovom tkanive

LiverDren detoxikácia pečene, podriadených orgánov, tkanív (žlčník, väzivo, oči, glie, sympatikus, mazové žľazy, vonkajšie pohlavné org., …)

ZOZNAM PREPARÁTOV JOALIS



LmanDren lymfatický systém hornej končatiny 

Lymfatex lymfatický systém, lymfatické cievy a uzliny , imunitné bunky

MamaDren prsia, prsné žľazy, príslušné lymf. uzliny

Medulon miecha - pohyb, bolesť, citlivosť, neurogénne zápaly

Mezeg gliový systém, neuroglie, mikroglie, imunita NS

MuscuDren svalová bunka, svaly pruhované, hladké

NeuroDren periferný nervový systém

OkulaDren oči, okohybný aparát

OmanDren kĺby a kosti horných končatín

OpedDren kĺby a kosti dolných končatín 

OroDren ústna dutina, pery, zuby, ďasná, mandle, slinné žľazy, jazyk… 

OsDren kostra, štruktúra kostí vr. kostnej drene

PankreaDren slinivka, langerhansovy ostrovy

ProstaDren prostata

RespiDren detoxikácia pľúc, dýchacej sústavy, podriadených orgánov a tkanív (hrubé črevo, koža, prsia,  nervus vagus…), pohyb tekutín 

Supertox všetky druhy buniek, základné tkanivá

Supraren nadobličky

TesteDren mužské pohlavné orgány, spermie

ThyreoDren štítna žľaza a prištítne telieska

TonDren mandle, lymfatický systém hrdla

UnquiDren nechty, nechtové lôžko

UrinoDren obličky, (močový systém, rozmnožovacie ústrojenstvo - maternica, vagína, semenníky…,  nadobličky, kosti, kĺby, vlasy, uši a sluch

VasoDren arteriálny systém vr. kapilár

Vegeton vegetatívny nervový systém

VelienDren slezina, podriadené orgány, tkanivá (slinivka, žalúdok, lymfatický sys., sliznice, parasympatikus,  hormonálne žľazy, svaly…)  

VenaDren žilný systém

VerteDren kosti, kĺby chrbtice, miechové obaly

HELPY očista základných orgánov
ColiHelp črevo, konečník, slepé črevo

CorHelp srdce, tepny, aorta, tenké črevo

ImunoHelp mandle, peyerové plaky, lymfatické uzliny



JointHelp kĺby, kosti, synovie (kĺb.maz)

LaxaHelp vegetatívne pletené oblasti čriev, slezina – zápcha

LiverHelp pečeň, žlčník, žlčové cesty

MenoHelp maternica, vagína, podporný aparát maternice, vaječníky, adenohypofýza

MindHelp všetky časti mozgu – základný preparát

ProstaHelp prostata, penis, semenníky, nadsemenníky, semenné vačky

RespiHelp pľúca, dýchacie cesty, dutiny

StressHelp emócie, osrdcovník

UrinoHelpb obličky, močovod, močová trubica, močový mechúr

VelienHelp slezina, slinivka, žalúdok, pažerák, beta bunky

VenaHelp žilný systém

WLHelp spomalený metabolizmus-hormonálny systém, činnosť metabolického systému

MIKROBIOLOGY Preparáty na  odstránenie mikroorganizmov a ich toxínov
Anaerob anaerobné baktérie 

Antivex všetky vírusy

Enterobac enterobaktérie,  bacily (BacterminMisc, BacterminFerm, Bacterplus)

FSME vírusy prenášané krv sajúcim hmyzom (kliešte, komári)

Gripin (Grippeviry) všetkyy respiračné vírusy vrátane chrípkových vírusov

Helico (Helicob) helicobaktérie – žalúdok

Herp (Herpeson) herpetické vírusy, opary, EBV, CMV,VZV

HPV papillomavírusy, bradavice, dysplazie

Chlamydi chlamýdie 

Kokmin gram negatívne koky

Kokplus gram pozitívne koky

Mollicut mykoplazmy a ureaplazmy

Mycobac mykobaktérie

Nobac všetky baktérie

Para-Para parazity a prvoky

Spirobor chronická záťaž boreliózou -spirochety, borelie a všetky ich formy a toxíny spirochetales



Ricketi ricketsie

Yeast plesne a kvasinky

Zooinf výber zoonákaz

Toxíny preparáty na odstránenie všetkých druhov toxínov
 Antidrog záťaž liekmi, drogy, anestetiká ,(vrátane antikoncepcie)…

 Antichemik chemické látky: dioxíny, PCB, DDT, chemické karcinogény, bežne používané plasty, pesticídy, fungicídy… 

 Antimetal toxické kovy a ich zlúčeniny (ortuť, olovo, kadmium, hliník… )

 Antimetal - Olovo (Pb-Plumbum) záťaž olovom

 Antimetal - Rtuť (Hg-Hydrargyrum) záťaž ortuťou

 ATB záťaž antibiotikami

 Biosalz biogénne soli, kryštaly, puríny a ďalšie toxíny vzniknuté z metabolizmu mäsa, nukleotídov a bielkovín, produkty vzniknuté prekysleným prostredím

 Deimun Aktiv záťaž z očkovanie vr. infekcií, adjuvans, konzervantov, antibiotík a prípadných nežiadúcich prísad

 Geosmog záťaž geopatogénnym poľom, elektrosmogom (mobily, wifi)

 Gli-Glu metabolity vznikajúce trávením a metabolizmom lepku a ďalších obilnín

 IK Mix imunokomplexy tvorené protilátkami a akýmikoľvek toxínmi vrátane mikroorganizmov, priony

 Ionyx rádioaktívne látky

 Metabex všetky toxíny v jedle, jeho spracovanie, metabolity z mlieka, obinín, metabolity, biogénne amíny, lektíny, opioidné bielkoviny, stužené tuky a ďalšie nespracovateľné látky z potravy 

 Mikrotox toxíny mikroorganizmov, baktérií, parazitov, plesní a ďalšie jedy prírodného pôvodu

 MindDren komplexný preparát detoxikuje toxíny životného prostredia, zahrnuje Antimetal, Ionyx, Antichemik, Antidrog …

 Mykotox plesňové toxíny

 Non-grata cudzorodé bielkoviny, priony, alergény,  antigény and ich imunokomplexy, prachové, plastové a iné mikročastice,  prach, cigaretový dym, očkovacie vakcíny,

Pesticid pesticídy

 Toxigen toxíny tráviaceho traktu, chémia v jedle, éčka, pesticídy, herbicídy, karcinogény z čriev…

 Virtox vírusové toxíny, produkty vznikajúce pôsobením vírusovej informácie vrátane niektorých prionov

Emócie and psychosomatika detoxikácia emočných štruktúr a poškodených emocionálnych vzorcov
 Anxinex úzkosti, strachy, zlé predtuchy, pohybové problémy, obcesia (obličky)

 Autoimun sebadeštrukcia, sebapoškodzovanie (autoimunita), autoimunitné poruchy

 Decitox porucha vitálnej sily, miazma, vitálna sila = schopnosť organizmu spracovávať informácie (obličková čchi)

Depren (Depreson) nespavosť, únava, vyčerpanosť, depresia, psychické  prepady a nevyrovnanosť 



 Diamino emocionálny stres, potlačovanie povahy a osobnosti (chronické infekcie)

 Egreson agresivita, hnev, kritičnosť (pečeň), imunopatológia

 Embase strachy, fóbie, obavy (srdce)

 Emoce opravuje negatívny emočné vzorce v tele, ktoré blokujú detoxikáciu, poškodzujúce emócie, poruchy emocionality a posudzovanie emočného náboja situaciou, intuícia, detoxikácia amygdaly 

 EviDren emocionálne programy (organické toxíny)

 Nodegen otvára psychocysty, opuzdrene, potlačené emócie, tabu, tiene duše, traumy, potlačené negatívne zážitky (mikrobiálne ložiská)

 PEESDren stresové programy (organické toxíny)

 Streson uvoľňuje negatívny stresový režim, ktorý vytvára stresové hormóny a blokuje detoxikáciu, poškodenie stresom

Komplexy and tablety kombinácia informácií, navrhnutá podľa  jednotlivých diagnóz, najčastejšie príčiny problémov, podpora vylučovanie toxínov

Activ-Col mikrobiota tráviaceho traktu, imunita, metabolizmus 

Activ-Acid prekyslenie organizmu, prostredie čreva

Aftus afty

Achol zvýšený cholesterol, poruchy metabolizmu tukov

AkDren akné, rozšírené póry, problémy kože

Anaerg (Analerg) problémy alergického pôvodu, senná nádcha, potravinová alergia…

Anagin (Angin) častá chorobnosť, angíny, zväčšené mandle,  zdurené uzliny 

ARS aterioskleróza

Astex (Astmex) astma a dýchacie problémy 

BetaDren diabetes, glykemické poruchy, metabolický syndróm

Candid kvasinkové výtoky, črevné problémy

Calon (Colon) črevné problémy, hnačky, zápchy, nadúvanie

Deuron problémy močových ciest a obličiek, zápaly močového ústrojenstva, bolesti podbruška

Ekzex ekzémy, iné zápaly a problémy kože

Embrion mikrobiota tráviaceho traktu, imunita, metabolizmus , rovnaká informačná zložka ako pri Activ-Cole

Epigen poruchy imunity, genetické poruchy, karcinogény, epigenetické poškodenie , toxíny ovplyvňujúce DNA

Fatig únava a nedostatok vitality, chronický únavový syndróm

Felea žlčník

Fluorex chronické gynekologické výtoky rôzneho pôvodu

Gastex žalúdočné problémy, vredy, nevoľnosti, pálenie žáhy, reflux

Hepar problémy s pečeňou a žlčníkom, pálenie žáhy, nevoľnosti, problémy s trávením 



Hyperton vysoký krvný tlak

Imun imunitné problémy, chorobnosť, oslabená imunita

LipoSlim ukladanie tukov, spomalený metabolizmus

Mediator zápalové procesy v tele, , autoimunitné ochorenia

Metabol toxíny spôsobujúce poruchy metabolizmu, metabolický syndróm

Optimon zhubné aj nezhubné nádory, cysty, polypy, dysplazie a hyperplazia buniek

Pranon (Pulmo) problémy s dýchacím systémom, častá chorobnosť,  oblasť srdca

Regular ženské pprblémy a hormonálne problémy, nepravidelná a bolestivá menštruácia 

Relaxon psychický stres a vyčerpanie

Veron (Venaron)  kŕčové žily a problémy s krvným obehom

Vertebra bolesti a napätie chrbta a krku, ale aj hlavy

Komplexy-fruktozové sirupy, sety and  vitamíny kombinácia informácií, navrhnutá podľa  jednotlivých diagnóz, najčastejšie príčiny problémov, podpora vylučovanie toxínov

 Abelia Alergis  =Analerg - problémy alergického pôvodu, senná nádcha, potravinová alergia..

 Abelia Capitulis  =Cranium + FSME + Spirobor - bolesti hlavy, nervový systém, pamäť

 Abelia Centralis  =Pranon (Pulmo) - problémy v oblasti srdca, pľúc a priedušiek

 Abelia Circulus  =Veron + Achol - problémy s krvným obehom, kŕčové žily

 Abelia Colonum  = Calon (Colonum) optimalizácia činnosti čriev,  črevné problémy, hnačky, zápchy, nadúvanie

 Abelia Donnis  =Regular + Fluorex - hormonálny systém a ženské problémy

 Abelia Eksemis  =Ekzex (Ekzemex) - na problémy s kožou a ekzémami

 Abelia Fatigis  =Fatig - únava a nedostatok vitality,  chronický únavový syndróm

 Abelia Immunitas  =Imun – posilnenie a upravenie imunity

 Abelia Lymfatis  =Anagin (Angin) - problémy v lymfatickom systéme

 Abelia Metabolis  =Metabol + Metabex - úprava metabolizmu, všetky toxíny v jedle

 Abelia Optimalis  =Optimon - prevencia nádorov, zhubné aj nezhubné nádory, cysty, polypy

 Abelia Relaxonis  =Relaxon + Emoce - psychický stres a vyčerpanie

 Abelia Solis  =Gastex + Hepar  - problémy v oblasti žalúdku, pečene a slinivky

 Abelia Spinalis  =Vertebra - bolesti  a napätie chrbta, krku, ale aj hlavy

 Abelia Urinalis  =Deuron - problémy močových ciest a obličiek



Joalis Bioharmoni set (1-4) prvá sada k celkovej očiste organizmu

Joalis Bioharmoni set (5-8) druhá, naväzujúca sada k kompletnej očiste organizmu

Joalis Psychoharmoni  set (1-4) detoxikácia emočných štruktúr, oprava poškodených emočných vzorcov, emočná záťaž, stresy

Joalis Vitavite vitamíny s informačnou zložkou umožňujúcou ich vstrebávanie a využitie, komplex obsahujúci vitamíny A,B2, B3, B5, C, KARNITIN, D3, E, H a K, PABA

Joalis Vitatone vitamíny s informační zložkou umožňujúcou ich vstrebávanie a využitie, komplex obsahujúci vitamíny  B1, B6, B12, E, koenzym Q10 and folic acid

Joalis Minemax minerály  s informačnou zložkou umožňujúcou ich vstrebávanie a využitie

Bambi komplexy určené pre deti
Bambi Anaerg (Analerg)  =Analerg + NoDegen + Mezeg - alergie

Bambi Anagin (Angin)  =Angin (Anagin) - angíny, častá chorobnosť, zväčšené mandle a zdurené uzliny

Bambi Auricul zápaly stredného ucha

Bambi Bronchi  =Pranon (Pulmo) + NoDegen + Mezeg - zápaly priedušiek a dýchacích ciest

Bambi Cutis ochorenia kože, jej zápaly, ekzémy…

Bambi Enurex  =Deuron + Vegeton + Neurodren – pomočovanie, problémy obličiek a močenie

Bambi Estomag  =Gastex + Streson + Nodegen + Mezeg - žalúdočné problémy

Bambi Hyperaktiv  =motorický nepokoj, ADHD poruchy, poruchy učenia a vývoja

Bambi Imun  = Imun + Mezeg + NoDegen – znížená imunita

Bambi Laryng  =Astex (Astex) + NoDegen - laryngitída, astma, dýchacie problémy

Bambi Nasal  =Imun + Gripin + TonsilaDr.+ SinuDr. – nádcha, častá chorobnosť, zápaly dutín

Bambi Symbiflor  =Embrion  -  mikrobiota tráviaceho traktu, prostredie čreva

Bambiharmoni 1 pentagram (pečeň, pľúca, slezina), psychocysty

Bambiharmoni 2 obličky, srdce, nervový systém

Bambiharmoni 3 mikrobiálne záťaže

Bambiharmoni 4 toxíny životného prostredia, nervový systém

Bambiharmoni 5 metabolizmus, emócie, nervový systém

Bambi Oil 1 s nechtíkom a vitamínom E – nervový systém

Bambi Oil 2 s rakytníkom a vitamínom E – mikroorganizmy a imunita

Bambi Oil 3 s šípkami, bisabololom a vit. E – emócie, toxíny

InfoDren


