Ruticelit
A Ruticelit egy széles spektrumú bioinformációs regeneráló krém, mely összetett növényi kivonatokat és a szlovákiai
Podhájska hőforrás vizét tartalmazza nagy mennyiségben.

Úgyszintén tartalmaz liposzómák formájában tőzegkivonatot, melynek
gyulladás- és daganatgátló hatását vizsgálatok bizonyították. Mindenekelőtt a
szív, a lép, a hasnyálmirigy, a vastagbél, a máj és a vesék energiapályáit
befolyásolja. Amint azt a neve is elárulja, a Ruticelit legfőbb hatóanyaga a
rutin, valamint más flavonoidok. A flavonoidok olyan növényi antioxidánsok,
melyek az E-vitamin hatását többszörösen felülmúlják. A Podhájska
termálvizének egyes elemei ezt az antioxidáns hatást fokozzák.
A flavonoidok kedvezően hatnak az allergiás- és fertőző betegségek
lefolyására, a magas vérnyomásra, daganatokra, érelmeszesedésre, csökkentik
a vér túlzott alvadékonyságát, valamint különösen hatékonyan biztosítják a
hajszálerek szilárdságát és rugalmasságát. A harmadkori tengerből származó
podhájska-i forrásvíz ásványi elemösszetétele egyedülálló. Kiemelkedő a
magas bórsav-, kovasav-, klorid-, szulfid-, klorid-, szulfid-, fluorid-,
karbonát-, jodid-, bromid-, kálium-, kálcium-, magnézium-, lítium-, vas-,
sztroncium- valamint nyomokban réz-, rubídium-, króm-, cink-, titán- és
egyéb ásványi elem tartalma. Magas nyomás alól, 80°C-os hőmérséklettel tör
a felszínre. Regenerációs hatása tartósabb és kifejezettebb a Holt-tenger
vizénél. A forrás sótartalmának köszönhető az antiszeptikus, a gyulladásgátló,
valamint tisztító hatás. Begyógyítja az égési sérüléseket és megszünteti a
szem fáradtságát. Úgyszintén alkalmasak az égések kezelésére a Ruticelitben
lévő növényi eredetű olajok, mint például a lenolaj, szemben a forróságot magukba záró állati eredetűekkel. A
további elemek és anyagok, mint a fluor, szilícium és lecitin, a természetes flavonoidokkal együtt fejtik ki hatásukat
a hajszálerek szilárdságára és rugalmasságára.
Az erős gyulladásgátló növényi alkotórészeknek bórsavval, kénnel és a tőzegből származó humuszsavhoz kötött
cinkkel való kombinálása folytán a krém alkalmas aranyérproblémák kezelésére. A hasonló gondokkal
küszködőknek ajánlott étrendjükből átmenetileg kihagyni a tojást és a halféléket, mivel ezek az energiát a törzs alsó
részébe vonzzák, ugyanakkor érdemes elkezdeniük a Korolen készítmény használatát, amely az energiát eloszlatja.
A Podhájska forrásvizének további értékes alkotói a magnéziumsók, melyek kifejezetten hatásosak az allergiás és
különféle bőrbetegségekre. Az olyan növényi anyagok, mint az A- és E-vitaminok együttese, ezen hatást tovább
fokozzák. A kaliforniai esőgiliszták enzimatikus anyagait speciális összetételben tartalmazó Ruticelit erős
regenerációs hatást fejt ki a kültakaróra.
Igen érdekes még az ásványi anyagtartalom is, amely ebben a termálvízben tökéletesen természetes peelingként hat.
Ha a vizet felrázzuk habzik, ami magas tisztító hatását igazolja. A krémben lévő almaecet, amely penészgátló,
antimikrobiális, gyulladásgátló, nyugtató és regeneráló hatású ún. AHA savak komplexe, ezt még jobban elmélyíti.
Aki külsőlegesen az arcára használja a podhájska-i termálvizet, érezheti annak ránctalanító és bőrsimító hatását.
Terápiás alkalmazásáról már a Biblia is említést tesz. Jelentős a regenerálás főleg korpásodás és különböző
bőrbetegségek esetén. Az egyéb növényi olajok, mint a ricinus-, szezám- és szójaolaj jótékony hatása is határozottan
megnyilvánul.
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A podhájska-i víz lítiumtartalma is jelentős. Depressziós betegségeknél ez az elem kifejezetten hasznos a szervezet
megnyugtatására. A külsőlegesen krém formájában alkalmazott lítium az őt akumuláló hasnyálmirigyre pozitív
hatást fejt ki.
Az Energy cég infokozmetikumának előnye a sokrétű, emellett könnyű és hatékony használata. Mintegy 50%-ban
tartalmaz összetett növényi kivonatokat és bioinformációt. A krémben lévő parfüm is jelentősen részt vesz a
regenerációban. Az Energy infokozmetikumok mindennapos hatása a szépségápolásban (pl. a bőr puhává,
rugalmassá tétele, antioxidáns védelem, AHA-savak, homeopátiás ápolás, gyulladásgátló illetve egyéb hatóanyagok
szerepe) teljesen nyilvánvaló. A cég ügyel rá, hogy termékei maximálisan hatékonyak, megfelelő tisztaságúak és
minőségűek, valamint mellékhatásoktól mentesek legyenek. Szintetikus összetevői a lehetséges mellékhatásokra
nézve hosszas laboratóriumi vizsgálatok során az egészségre ártalmatlannak bizonyultak. Mindezek alapján az
Energy készítmények a csúcsminőséghez sorolhatók.
A krém tartalmaz továbbá többféle illóolajat, mint amilyen pl. a kamilla-, levendula-, szója-, ricinus-, szezámolaj és
perubalzsam, valamint növények, gombák és kristályok- fluorit, antimonit, malachit, purpurit, galenit, adamin,
kobaltokalcit, kalkopirit és disztén- bioinformációját.
A biológiailag aktív növényi, ásványi anyagok és a bioinformáció együttese alkalmazható érrendszeri
megbetegedések, mint pl. érgyulladások, lábszárfekélyek környékének, aranyaerek, felfekvések, elégtelen perifériás
véráramlás, végtagamputáció, trombózis kezelésére, valamint zúzódások utáni szöveti és bőrregenerációs,
csonttörések, az arc és a test hajszálereinek törékenysége esetén. Enyhíti a túlzásba vitt napozás következményeit,
majd utána felgyorsítja a regenerációt, pl. szoláriumban (a krémet csak napozás után alkalmazzuk), megfelelő
kiegészítő a bőr rákos megbetegedésénél, illetve besugárzást követően. Hasznos ezenkívül a kültakaró és az idegek
gyulladásos állapotában, daganatoknál, nehezen gyógyuló sebeknél, fekélyeknél, akné, egyes allergiák és migrének,
pszichikai feszültség, a hasnyálmirigy (cukorbetegség), a lép, a szív (infarktus) zavarai, valamint elégtelen vénás
keringés esetén, az végtag vénáinak felfrissítésére hosszabb állást követően, a boka megterhelésénél vagy
elnehezült, fáradt lábakra. Növényi anyagai hatásosak a vénák falát károsító egyes penészfajták ellen. Külsőlegesen
alkalmazva befolyásolja a vastagbél, a máj, a vesék és a csontvelő energetikai terét, az anyagcserét és az
ellenállóképességet.
Ajánlatos az Energy cég Korolen készítményével kombináltan alkalmazni.
Regenerálás és adagolás:
A krémet finom rétegben, lokálisan alkalmazzuk naponta 1-3-szor. Könnyen felvihető és vízzel lemosható. Lehetséges
továbbá a szervek, vagy azok reflexiós zónái, energetikai pályái feletti alkalmazása. A vérképzés elősegítésére és az
ellenállóképesség fokozására a bordák egész területét, tehát a mellkast és a hátat kenjük be. Súlyos egészségi problémák
esetén mindenképpen kérje ki kezelőorvosa véleményét. A pontos meghatározás EAV alapján működő készülékkel vagy más
módszerrel történhet.
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