
                                                                                            

 

 
 

SZEMRÁNC BALZSAM 
 

Hatóanyagok: víz, jojóba mag olaj, csipkerózsa olaj, ásványi olaj, glicerin, E-vitamin, Holt-tengeri sók (Halo 
Complex). 
Nagyon gyengéd összetételű krém, megszünteti a duzzanatokat és a szemkörnyéki sötét karikákat, melyek főképp a fáradtság, 
a stressz, a fájdalom vagy a depresszió jelei. Nem csak a tüneteket, hanem a kiváltó okot is képes megszüntetni. 

A Szemránc balzsam fiatalító hatással rendelkezik, megszünteti az apró ráncokat és tonizálja a zsíros bőrt. 
Felhasználás: Vigyen fel vékony réteget a tiszta, nedves bőrre a szem körül, vagy akár az egész arcra, a dekoltázsra 

és a fülek környékére. Használja naponta kétszer, reggel és este, finom körkörös masszázzsal ajánlatos beledolgozni a bőrbe. 
Húgyuti megbetegedések és ödémák esetén használja naponta egyszer, reggel. 
 

Tünetek felhasználási javaslat 

A szemek fáradtsága  felvinni a szemhéjakra és körkörös, finom mozdulatokkal masszírozni.  

Számítógép vagy más képernyő 
előtti munka után 

felvinni a szemhéjakra és körkörös, finom mozdulatokkal masszírozni.  

A szemnyomás normalizálására felvinni a szemhéjakra és a halántékra. 

Retina disztrófia Okseen, Ravseen, Lookseen és Szemránc balzsam naponta 2x. 

Fejfájás, migrén felvinni a pulzuspontokra, fülcimpákra és halántékra. 

Légköri nyomás ingadozása a nyak hátsó részére felvinni. 

Aranyér a csomók masszázsa a krémmel. 

Prosztata problémák, impotencia, 

krónikus prosztatagyulladás 
prosztatamasszázs, mikrobeöntés: 1 evőkanál Gonseen teában elkeverni egy kevés krémet. 

Méhnyak errózió tampon segítségével bejuttatni a hüvelybe, hagyni 1 -2 óráig hatni. 

Neurózis és túlterhelés felvinni a pulzuspontokra és a fülek mögötti területre. 

Végbélnyílás repedések 
tampon segítségével bejuttatni a végbélbe és 1-2 óráig hagyni hatni, vagy mikrobeöntést 

alkalmazni 

Pigment foltok felvinni az érintett bőrfelületre. 

Borotválkozás utáni fájdalmas bőr 
férfiaknál 

borotválkozást követően bekenni az arcot. 

Kivörösödött szemek, könnyezés naponta finoman masszírozni a szemek környékét. 

Zúzódások, horzsolások, 

véraláfutások 
felvinni az érintett területre. 

Fogínyvérzés felvinni a fogínyre, együtt alkalmazni a Dr. Nona szájvízzel. 

Látás minőségének javítása, 
katarakta (szürkehályog) glaukóma 
(zöldhályog) esetén 

naponta finoman masszírozni a szemek környékét. 

A szervezet kimerültsége esetén felvinni a hátra és a nyak területére. 

Fülfájás, fülgyulladás a Dr. Nona Szájvízzel együtt használva, felvinni az érintett területre. 
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