
                                                                                            
 

 
 

Kéz- és körömápoló krém 
 

Hatóanyagok: Holt-tengeri ásványok és víz, olajok (rozmaring, csipkebogyó, jojóba mag, levendula, citrom), Halo-
Complex formula, emulgeált növényi viaszok.  

A Kéz- és körömápoló krém tápláló, védő, gyulladáscsökkentő és regeneráló tulajdonságokkal rendelkezik. 
Fertőtlenítő és antiallergiás hatású, kiválóan alkalmazható gombás fertőzések esetén, továbbá ekcémák és dermatitiszes 
panaszoknál egyaránt. Megelőző szerként alkalmazható gombás ferőzések ellen. Hatékony segítség a láb túlzott izzadása 
esetén. Segíti a bőr gyógyulását különféle sérülések esetén, mint például vágás, repedés, horzsolás, stb. Megszünteti a hűvos 
idő esetén fellépő magas nedvességre és hidegre megjelenő allergiát. 

 A Kéz- és körömápoló krém használható kozmetikai szerként is zsíros bőr esetén. Összetevőinek tápláló hatása 
miatt masszázskrémnek is alkalmazható. Lehangoltság és általános fáradtság esetén a fülcimpa mögött található pulzuspontokra 
kenve, serkenti a szervezetet.  

Felhasználás: Kis mennyiségű krémet finoman a nedves bőrbe masszírozunk. 
 

Tünetek felhasználási javaslat 
A bőr és a köröm gombás fertőzése éjszakára felvinni az érintett területre, masszírozni. 

Lichen planus (sömör) naponta alkalmazni az érintett bőrfelületen. 

Akne napi használattal megszűnik a bőr túlzott zsírosodása. 

Pigment foltok, szeplők napi használattal kivilágosodnak, megszűnnek. 

Izmok, inak és izületek fájdalma naponta 2 alkalommal felmelegítve felvinni a fájdalmas területre. 
Izületek és inak akut fájdalma, bőr 
gombás fertőzése, rovarcsípés Recept: 1 kapszula Okseen tartalmát belekeverni a krémbe és felkenni a fájdalmas területre. 

Körmök töredezése a Fáza-3 kapszulákkal együtt alkalmazni. 

Csalánkiütés, rüh Dr. Nona fürdősók után alkalmazni. 

Sarokrepedések Dr. Nona fürdősók után alkalmazni éjszakára. 

Megfázás felmelegíteni a krémet és felkenni az orrcimpákra és belekenni az orrba is. 

Vágás, horzsolás, zúzódás az érintett területre napi 1-2 alkalommal. 

Fülgyulladás naponta a fülbe. 

Köszvény, artritisz, artrózis naponta alkalmazni, az érintett területet melegen tartani. 

Gerinc- és végtag fájdalmak felmelegíteni és felvinni a fájdalmas területre, nagyon hatékony az Iszap maszk használata után. 

Heves ideggyökér-gyulladás  felmelegíteni és belemasszírozni a fájdalmas területbe, felváltva használni a Solaris testápolóval. 

Lábak fáradtsága az Iszap maszk használatát követően bekenni a lábakat. 

Véraláfutások Dr. Nona fürdősós fürdő után alkalmazni az érintett területre. 

Kötőhártya-gyulladás Dr. Nona szájvízzel öblítsük át a szemeket (1:10 arányú hígítás) majd kenjük be a krémmel. 

Szájpenész egy kis vattapamacsra kenve a fertőzött helyre tenni, vagy készítsünk krémet: 1 tk Dr. Nona szájvíz és 2 
tk Kéz- és körömápoló krém. 

Menstruációs zavarok végezzünk az óramutatóval egyező irányú, könnyű alhasi masszázst. 

Végtagok fokozott izzadékonysága Dr. Nona fürdősós fürdő után alkalmazni. 

Hidegallergia alkalmazzuk a hideg környezetbe való indulás előtt 15-20 perccel. 

Allergiás tünet a bőrön alkalmazni az érintett bőrfelületen. 

Korpásodás masszírozzuk a fejbőrbe. 

Heveny vakbélgyulladás felmelegíteni és az érintett területbe óvatosan belemasszírozni. 

Rovarcsípés alkalmazni az érintett bőrfelületen. 

Bőr penészes megbetegedése a krémet egy csipetnyi összemorzsolt Dr. Nona sóval és Dr. Nona szájvízzel kikeverni, majd az érintett 
területet bekenni. 

Szkleroderma  alkalmazni reggel az érintett bőrfelületen. 

Hüvely gombás fertőzése felvinni a tamponra a Dr. Nona szájvízzel együtt és felhelyezni a hüvelybe 2 órára. 

Balesetek, vagy sebészi 
beavatkozások után regenerációra alkalmazni az érintett bőrfelületen, csökkenti a fájdalmat. 
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