Droserin
A Droserin bioinformációs, széles spektrumú, (széles körben alkalmazható) magas gyógynövénytartalmú, és
a Podhájská melegvizű forrás termálvizével gazdagított, regeneráló hatású krém.
Elsősorban a tüdő, a vastag- illetve a vékonybél, a szív, a máj és a gyomor energetikai pályáit befolyásolja és
harmonizálja. Jótékony hatást fejt ki azon megbetegedésekre, amelyek ezen pályák elégtelen működéséből erednek.
Erősebb köhögés, amelyet légszomj, orrdugulás, illetve kulcscsonti fájdalom kísér,
tipikus jele a tüdőpálya működési zavarának. A köhögést ugyanakkor a vesepálya
legyengülése is okozhatja.
A vesepálya gyengülése szívpanaszokhoz, légzési zavarokhoz, félénkséghez vezet és
félelemérzetet kelt. A kínai orvostudomány szerint a tüdő kapcsolatban áll a test
felhámrétegével. Amennyiben a tüdő energiaellátása megfelelő, a felhám feszes és
rugalmas. Ajánlatos ezért ügyelni a helyes lélegzésre és a tüdő regenerálódására,
hiszen ezzel javíthatjuk bőrünk minőségét is. Minden magára adó embernek és minden
olyan kozmetikai szalonnak, amely hangsúlyt fektet vendégei elégedettségére, a
regenerációs kúrát a VIRONAL és DROSERIN készítmények alkalmazásával kellene
kezdenie. A tüdő és a testfelszín működése ok-okozati összefüggésben áll egyik
alapvető funkciójukkal, a tápanyag-elosztással. Vagyis a tüdő energiája a test
felszínére szállítja a tápanyagot, a folyadékot, a vért, stb. Ennek köszönhetően a
felhám megfelelően táplált, vérrel telített, ruganyos és kellőképpen nedves marad. A
bőr csak ebben az elfogadható állapotban képes megóvni a testet a külső behatásoktól. Tehát a jó megjelenés egyik
titka a tüdő helyes működése, mivel ezzel bőrünk hidratálása folyamatosan megoldható, míg a különböző hidratáló
krémek csak átmenetileg nyújtanak segítséget e probléma terén.
Testünk energia-körforgásának mozgatója a negyedik energetikai centrum, amely a szegycsont környékén található.
Itt helyezkedik el a csecsemőmirigy, amely – helyes funkcionálása esetén – hatást gyakorol az immunrendszerre. A
DROSERIN megfelelő módon befolyásolja a negyedik energetikai központot.
Ez remekül látható az AURAKAMERA színes fotóin. Kevesen tudják, hogy a verejték kiválasztódása a tüdővel, a
vizelet-kiválasztódás a vesével áll kapcsolatban. A kiválasztási zavarok általában e két szervvel állnak kapcsolatban.
A tüdő legyengülése a testfelszín problémáihoz vezet, ami ok nélküli izzadást, gyenge lélegzést okoz, valamint a
bőr kiszáradásában nyilvánul meg. Ezzel ellentétes tünetek is felléphetnek: például a verejtéknyílások eltömődése,
illetve a verejtékezés teljes blokkolása. Amikor tüdőnk kiegyensúlyozottan működik, orrunk is könnyebben
megkülönbözteti a szagokat, egyszersmind hangunk csengővé, tisztává válik. Ahhoz, hogy hangunk szép legyen,
vesénknek is megfelelően kell működnie. Az orrdugulást is a tüdő helytelen működése okozza. Aki
tüdőgyengeséggel, illetve elégtelen energiaellátással született, azon sokkal inkább elhatalmasodhat a szomorúság és
a bánat érzése. A tüdő törékeny szerv! Ne feledkezzünk meg regenerálásáról, mert ez irányítja és szabályozza a test
energiáját.
A DROSERIN egyik fő összetevője az energiadús, harmadkori tengervíz, amely a Podhájská termálforrásból
származik. Egyedülálló összetétele áldásos hatású a tüdőre. Regenerációs hatóereje hosszantartóbb és mélyebb,
mint a Holt-tenger vize. Páratlan ásványi összetétele sok értékes elemet foglal magában, hatásukat a krém növényi
alkotórészei csupán még jobban erősítik. A DROSERIN nagy mennyiségben tartalmaz káliumot, kalciumot,
nátriumot, ként, magnéziumot, foszfort, szilíciumot, bórt, stronciumot, lítiumot, vasat, valamint kisebb
mennyiségben rubídiumot, cinket, céziumot, mangánt és még más ásványi elemeket.
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A fytoterápiából ismert, hogy a szilícium kedvező hatással van a tüdő szöveteire, a lítium nyugtatóan hat az
idegrendszerre, és a sós víz jó hatással van a bőrgyulladásra. Az E vitamin és az almaecet felgyorsítja a
regenerálódási folyamatokat. Az almaecet balzsama a fáradt testnek és az ernyedt bőrnek. Kitűnő, természetes AHA
sav és termálvíz ásványi anyagainak keveréke.
Tökéletes bőrtisztító. A krémben lévő természetes bioinformatív anyagok együttese pozitív hatással van az erős
izzadás keltette lágyéki kiütésekre.
Epepanaszok esetén ajánlatos a DROSERIN és a REGALEN együttes használata. A DROSERINT külsőleg, a tüdő
környékére kell kenni, míg a REGALEN belsőleg használatos. Az epe- illetve vesekövek, valamint a tüdő elégtelen
működése között talán senki sem keres kapcsolatot. Az ismert cseh látnok, Ferda atya többször felhívta a figyelmet
azon véleményére, miszerint ha nincs rendben a tüdő, rosszabbodhat a máj működése. A tradicionális kínai
orvostudomány azt állítja: ha károsodás érte a tüdőt és a szívet, akkor az energiájuk a könyökhajlatban gyűlik össze,
ha a károsodás a májban keletkezett, akkor az energia az alkarba folyik, ha a káros hatások a lépet érték, akkor a lép
energiája a combokba megy át, ha pedig a vese károsodott, akkor annak energiája a térdaljban tárolódik. Ezen
tapasztalatok alapján lehet alkalmazni az Energy cég meghatározott krémjeit.
A DROSERINBEN lévő tisztán növényi olajok megfelelően idomulnak a természetes alapokhoz és táplálják a bőrt.
A készítmény kellemesen nyugtató rózsaillata harmonizálja az Ön gondolatait és segíti feloldani a belső
feszültséget.
A biológiailag aktív növényi anyagok, ásványok (bioinformációk) összessége az energetikai pályák
harmonizációjára használható, influenza, torokgyulladás, megfázás, arcüreggyulladás, a homloküreg áthűlése,
köhögés, szív körüli fájdalmak, gerincvelő-gyulladás, némely mikróbás és gombás bőrfertőzés, májpanaszok,
gyomorpanaszok, vékony- illetve vastagbélpanaszok, lábszárfekély esetén. Ezen kívül csökkent immunitás mellett a
negyedik energetikai centrum és a csecsemőmirigy aktiválására alkalmas, valamint kiválóan alkalmazható
tüdőproblémák, légcsőbántalmak, nehéz légzés, középfülgyulladás esetén. Az Energy cég VIRONAL
készítményével való együttes használatát javasoljuk.
Regenerációs eljárás és alkalmazás:
A krémet a megadott helyre, vékony rétegben, legfeljebb naponta 3x alkalmazzuk. Az adott szervek fölötti bőrre
vagy a szervek reflexív zónáira kell kenni. A készítmény könnyen felvihető, majd vízzel egyszerűen lemosható.
Megfázás esetén vigyük fel a krémet a nyakra, tarkóra, orra, mellkasra, arcra, könyökhajlatra. Szívpanaszok esetén
is a könyökhajlaton használandó. Középfülgyulladásnál a krémet az AUDIRON készítménnyel együtt a fül körül
célszerű felkenni.
Komoly egészségügyi problémák esetén mindig konzultáljon orvosával. A cél elérése érdekében igénybe vehetők (az EAV
alapelve alapján működő) segédeszközök, vagy más eljárások is.
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