
Dr. Nona kozmetikumok - Dezodorok 
Kellemes és természetes, semlegesen frissítő illat. 12 órán át tartó hatással.  

Összetevők: illóolajok és Halo Complex
TM

.  

Baktériumölő hatás. 

 

1. Rák megelőzése, mellráknál, mirigy-gyulladásnál: az érintett területet rendszeresen bekenni; 

2. Allergia (könnyezés, nátha): illatát belélegezni, orr környékét, sőt az orr belsejét bekenni; 

3. Gyomorfájdalom: gyomor környékét bekenni; 

4. Akut csont, végtag és izomfájdalom: bekenni a dezodorral. Tartós problémánál a megfelelő Dr. 

Nona készítmények mellett alkalmazni; 

5. Lábsérülések, szakadás, izomláz, felszíni sérülések: az érintett területet bekenni; 

6. Szemölcs: bekenni, a nagyobb szemölcsökre borogatást rakni; 

7. Fejfájás: halánték, pulzushelyeken és fül mögött bekenni; 

8. Depresszió: pulzushelyeket és hajlatokat bekenni; 

9. Magas vérnyomás: nyakcsigolyákat bekenni, 15 perc után megismételni; 

10. Fog- és ínyfájdalom: fogínyt a fájó fog körül bekenni; 

11. Vérnyomás ingadozása: reggel a nyak és a fül mögötti területet bekenni. Különösen fizikai 

megterhelés előtt; 

12.  Lumbágós fájdalmak: helyezzünk pakolást a dezodorból a fájó részekre; 

13. Menstruációs görcsök: alhasat bekenni; 

14. Nyirokcsomó gyulladás: külsőleg alkalmazzuk a gyulladás felszínén; 

15. Napégés: az érintett területet óvatosan bekenni; 

16. Légzési roham: mellet bekenni a légcső vonalán, majd a halánték és fül mögött is; 

17. Ínszalag szakadás és húzódás: Dr. Nona sófürdő, majd dezodorral kenjük be. Naponta 

ismételjük meg; 

18. Diabétesz: reggel és este a talpakat bekenni dezodorral. Nem bedörzsölni. Ha külső seb is van, a 

seb környékét és magát a sebet bekenni; 

19. Erős köhögés: mellkason és háton alkalmazni; 

20. Szívroham: a kéz belső felületére felvinni. A szív környéket, oldal és hátul a szív vonalát 

bekenni; 

21. Arcbőr problémák: éjszakára felkenni az érintett helyre; 

22. Nőgyógyászati gyulladások lefolyását meggyorsítani: bekenni az alhast; 

23. Nyirokmirigyek munkáját serkenteni: a hónalj és a mirigyek területére felvinni; 

24. Rovarcsípés: csípések helyét bekenni; 

25. Szemfáradtság: szem körül bekenni; 

26. Meghűlés: orrot, orr körül, sőt az orr nyálkahártyáját bekenni; 

27. Fül-, állkapocs és fejfájás: bekenni a fájdalom helyén; 

28. Émelygés: belélegezni az illatot; 

29. Bőrkárosodás - vérzés, vágás: bekenni a sérült helyen; 

30. Idegzsába: bekenni a fájdalmas helyet;  

31. Szőrtelenítés után: az érintett területre felvinni; 

32. Érelváltozás, görcs: az érintett területre felvinni; 

33. Szaglászavarnál: belélegezni a dezodor illatát, és az orr belsejét bekenni; 

34. Elhízott embereknél - bőrfoltok és fokozott izzadás- naponta felvinni hónaljra és bőrfoltokra; 

35. Minden dezodornak erős gyulladáscsökkentő hatása van. 


