
Dinamikus hidratálókrém 

A C és E vitamin fiatalító hatása közismert. A 

vitaminok aktívan serkentik a bőr védekező 

mechanizmusait és természetes úton gátolják 

meg a különféle problémák kialakulását. Az 

összetevők különlegessége lehetővé teszi, hogy 

hatékonyan hidratálja, táplálja és regenerálja a 

bőrt. A széleskörű hatélonyságának 

köszönhetően bátran állíthatjuk, hogy bármely 

korosztály számára pótolhatatlan értékkel bír. A 

krém képes megfiatalítani az idősödő arcbőrt és lényegesen lassítani az 

öregedést a fiatalabb korosztálynál. A kozmetikában használható önállóan és 

további Dr. Nona termékekkel együttesen is. 

A Dinamikus hidratálókrém masszázskrémként is alkalmazható – teljes reflex 

vagy pontmasszázsnál. Az egyik egyedi tulajdonsága, hogy képes tonizálni az 

egész szervezetet (segít neurózis és neuraszténia – idegi kimerültség esetén) 

lelki vagy fizikai megterhelés esetén. A legjobb eredmény eléréséhez a krémet a 

pulzuspontokra kell felvinni vékony rétegben (könyökhajlat, térdhajlat, fülek 

mögött). A krém nagyszerűen alkalmazható a mentális és érzelmi állapot 

javításához. Gyulladáscsökkentő és antibakteriális hatásának köszönhetően 

eredményesen alkalmazható égéses sérüléseknél (ideértve a sugárterápiás 

égéseket), ideggyulladás, izomfájdalom és különféle eredetű izületi gyulladás 

esetén is. A krém normalizálja a vérnyomást.   

Artritisz felvinni a fájdalmas területre 

Onkológiai megbetegedések felvinni az érintett szerv területére 
vagy testrészre 

Depressziós állapotok, aszténiás 
szindróma, alvászavar 

pulzuspontokra felvinni 

Cukorbetegség felvinni a károsodott területekre 
(fekély esetén naponta 2x) 

Fáradtság, rosszkedvűség, a szervezet 
tónusának növelése 

felvinni a pulzuspontokra, fülek 
mögötti területre 

Fejfájás felvinni a pulzuspontokra, halántékra, 
fülcimpákra, könyökhajlatra,  

Szívfájdalmak vékony rétegben felvinni a kisujjakra, lapockák 
közé, tenyerekre, ujjbegyekre a kezeken és a 
lábakon 

Magas vérnyomás nyakcsigolyák részénél lévő pulzuspontokra, 
halántékra, fülcimpákra, ujjbegyekre kezeken 
és lábakon, csukló területére felvinni 

Alacsony vérnyomás pulzuspontokra, fülcimpákra, fülek mögötti 
területre felvinni 

Izomfájdalmak felvinni az érintett területre és pontmasszázst 
végezni 

Érrendszeri panaszok felvinni az érintett területre és masszírozni 

Herpesz az ajkakon felvinni az érintett területre 

Fogfájás felvinni a fogínyre 

Nátha felvinni az orra és orrnyeregre 

Orrvérzés vattatampon segítségvel bejuttatni az orrba 

Magas láz gyerekeknél felvinni a tenyerekre és a talpakra 

Köhögés mellkasra és hátra felvinni 

Bronchitis (hörghurut) felvinni az orra, hörgők területére a mellkason 
és a háton 

Égési sérülések, bőrbetegségek felvinni az érintett területre 

Megfázás felvinni a pulzuspontokra és a talpakra 

Torokfájás, hangszálgyulladás borsónyit megenni naponta 2x 

Apró sebek és horzsolások belekenni a sebbe 

Gyomorfájdalmak, hányás felvinni a gyomor területére 

Fülfájdalmak fülcimpákra és a fültájékra felvinni 

Trófikus fekélyek felvinni a fekélyek köré 

Nőgyógyászati panaszok felvinni az alhasra, tampon segítségével 
bejuttatni a hüvelybe 

Menstruációs panaszok felvinni az alhas tájékára 

Allergia a hetedik csigolya kiállására kenni 

Erős hajhullás heti 2 alkalommal az iszappakolással együtt 
felvinni a fejbőrre 

Kozmetikai hatás heti 2 alkalommal, vagy naponta felvinni az 
arcbőrre 

Mióma, fibromióma felvinni a hasra naponta, tamponnal a hüvelybe 
2 órára majd irrigálni Szájvizes oldattal 

Endometriózis, masztopátia 2 órára tamponnal a hüvelybe, majd Szájvizes 
oldattal irrigálni, felváltva alkalmazni a 
Szemránc balzsamot 



 


