
                                                                                            
 

 

SOLARIS TESTÁPOLÓ 
 

Hatóanyagok: Holt-tengeri víz és ásványok (Halo ComplexTM), jojóba olaj, 
növényi olajok (rozmaring, napraforgó, kakukkfű, avokádó, narancs), növényi kivonatok 
(juhar, aloe vera, cukornád, borókabogyó, citrom), DNS-t helyreállító komplexum, 
izopropil-palmitát (a palmitinsav izopropil-alkoholos zsírsav-észtere. Értékes zsíralkotó 
valamennyi testápoló szerhez), lecitin, tejsav, tartánsav, salicilsav, glükonsav, 
aszkorbinsav, tokoferol (E-vitamin). 

A Solaris D.N. testápoló egy kiváló kozmetikai készítmény, amely védő, 
megelőző és helyreállító regeneráló hatással rendelkezik. Kiválóan alkalmazható a leégés 
megelőzésére és különféle égési sérülések kezelésére, továbbá bőrrák esetén is. 
Kisimítja a hegeket, segítségével felszívódnak a bőrön megjelenő különféle jóindulatú 
kinövések, daganatok, keratózisok. 

A Solaris D.N. testápoló hatékony segítséget nyújt az ionizáló sugárzás (pl. 
sugárkezelés onkológiai megbetegedéseknél) okozta bőrbetegségek kezelésében. 
Aktiválja a vérkeringést, segít csont- és izomfájdalmak esetén, fejfájás és migrén esetén, 
segít kijuttatni a szervezetből a szabadgyököket, méreganyagokat, eltávolítja az 
elváltozott sejteket, stb. 
 Felhasználás: Felvinni vékony rétegben a tiszta és nedves bőrfelületre. 
Finom mozdulatokkal elkenni. 
 

Panaszok felhasználási mód 
A vérzés elállítására, gyulladás ellen felvinni az érintett felületre. 

Fejfájás, migrén felvinni naponta 1x a fülek mögé, a homlokra és az arcra. 

Erős fájdalomcsillapító hatás A Solaris testápolót összekeverni bármelyik Dr. Nona sóval (kicsit összetörni a sót) – ezt a 
kását beledörzsölni a bőrbe az érintett területen. 

Csont- és izomfájdalmak Dr. Nona sósfürdő után felvinni az érintett területre. 

Akné okozta hegesedés  naponta 1x felvinni az érintett bőrfelületre. 

Neurodermatitisz és bőrgyulladás felvinni az érintett bőrfelületre 

Száraz pikkelysömör, viszkető bőr Arctejjel együtt felvinni az érintett bőrfelületre 

Műtét utáni keloid hegek naponta 1x felvinni vékony rétegben az érintett területre. 

Lábszárfekélyek megtisztítani, Solaris testápolót kenni a Holt-tengeri borogatásokra és rátenni a sebre 30 
percre, majd Dinamikus hidratálóval bekenni a sebet. 

Pigmentfoltok fehérítése felvinni vékony rétegben az érintett bőrfelületre. 
Sugárzás, hő vagy kémiai anyag okozta 
égési sérülések rákenni egy steril gézlapra és ráhelyezni az érintett bőrfelületre naponta 1-2 alkalommal. 

Különféle sérülések, vágások naponta 1x felvinni vékony rétegben az érintett területre. 

Aranyérbetegség a csomók finom masszírozása az ujjakkra felvitt Solarissal 

Prosztata mikrobeöntés: 2/3 rész krém, 1/3 rész Dr. Nona fürdősó és/vagy 1/3 rész Gonseen tea 

Mellmirigy-gyulladás naponta 1 – 2 alkalommal felvinni vékony rétegben a mellekre. 

Mióma, fibromióma felkenni az alhasra, felvinni a tamponra és 15-20 percig a hüvelyben hagyni. 

Nőgyógyászati bakteriális fertőzés 
iszapos kezelést követően (iszapot felvinni vékony rétegben a tamponra, 20 percig a 
hüvelyben hagyni) 1-2 órára tampon segítségével a hüvelybe juttatni, a kúra 3-7 napig 
tartson. 

Nőgyógyászat: a szervek fiatalítása felvinni tamponra, heti 1x, hagyni hatni a hüvelyben kb. 1 órát. 
Férfiaknak borotválkozás utáni hegek, 
kiütések megszüntetésére bekenni borotválkozást követően az arcot. 

Fagyási sérülések felkenni az érintett területre, majd ráhelyezni a Holt-tengeri borogatásokat. 

Nappali ápoló krém gyerekeknek heti 1x, felnőttek használhatják naponta. 

Balesetek, sebészeti beavatkozások felkenni az érintett területre 

Onkológiai megbetegedések felvinni az érintett szerv feletti bőrfelületre, vagy testrészre. 

Csontritkulás felvinni a fájdalmas területre. 

Övsömör felkenni az érintett területre. 

Fülgyulladás Dr. Nona szájvízzel átitatott vattapamacsra kenni és a fülbe helyezni. 

Masszázskrém az egész test masszázsára alkalmas. 

Szkleroderma (krónikus bőrbetegség) Dr. Nona fürdősókban való fürdés után bekenni az egész testet. 
Csomó a mellben  felkenni az érintett területre felváltva a Dr. Nona dezodorral. 

Napozás napozás előtt és után, továbbá szolárium használata után. 
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