PENTAGRAM® – BYLINNÉ KRÉMY

Cytovital
• regenerace a omlazení kůže
• jizvy, pigmentové skvrny

• ochrana kůže před poškozujícím zářením

• harmonizace činnosti žláz s vnitřní sekrecí
• gynekologické obtíže

• problémy s početím, těhotenství

Cytovital je bioinformační regenerační krém s vyváženým bylinným komplexem a vysokým obsahem termální
vody z vřídla Podhájska. Součástí krému jsou vysoce účinné látky jako lipozomy, AHA kyseliny, vitaminy či
výtažky z rašeliny. Hlavní síla celého komplexu je soustředěna na harmonizaci hormonálního systému, výživu
kůže a její regeneraci.
Bioinformace jsou frekvence, které napodobují řídící frekvence podkorových center mozku regulujících vegetativní nervovou

soustavu a činnost vnitřních orgánů. Jejich působením dochází k vyrušení negativních informací a k vyvolání zpětného
regeneračního procesu.

Energetické působení Cytovitalu podle principů TČM
Cytovital ovlivňuje a harmonizuje především dráhu početí, srdce, žaludku, tří zářičů (tří ohnišť) a sleziny.

Účinky Cytovitalu
Kůže Cytovital je oblíben pro schopnost výrazně regenerovat a viditelně omlazovat buňky kůže, dodávat jí potřebnou vlhkost
a chránit ji před nepříznivými vlivy. Je ideálním denním i nočním krémem. Působí proti vzniku vrásek, protože chrání před

účinky UV paprsků a volných radikálů a ještě navíc dokáže pleť dostatečně hydratovat. Za tyto vlastnosti vděčí Cytovital svému

složení. Kromě vitaminů a éterických olejů obsahuje hlavně kyselinu jantarovou, která je již po tisíciletí ceněna pro své omlazující
účinky. V Cytovitalu se dále nacházejí výtažky z hub, které chrání buňky před nejrůznějšími typy záření (proto je vhodné potírat
se Cytovitalem za slunečných dní a po návštěvě solária), a v neposlední řadě také výtažky z vanilky, levandule a lnice, které
výrazně ovlivňují regenerační schopnosti Cytovitalu. Výborná je intenzivní regenerační pleťová maska.

Cytovitalem lze také úspěšně ošetřovat pigmentové, tzv. jaterní skvrny na kůži, které se většinou vyskytují na rukou či obličeji.
Stimuluje totiž optimální rozložení pigmentu a působí antioxidačně i v hlubokých vrstvách kůže.

Cytovital se velmi dobře osvědčuje v péči o jizvy. Na zjizvenou tkáň působí hlavně výtažky z kokoříku a levandule. Při aplikaci

Cytovitalu dojde k vyhlazení pokožky i regeneraci hlubokých vrstev kůže a zvláčnění jizvy. Díky tomu, že účinné látky krému působí
do hloubky, je možné jej použít i u celulitidy.

Díky humátům, výtažku z lékořice, zázvoru a dracény má Cytovital výrazné protizánětlivé a hojivé účinky. Výborně se proto hodí
k ošetření všech hojících se ran. Je velmi vhodný k regeneraci kůže po ozařování.

Endokrinní systém a těhotenství Důležitou vlastností Cytovitalu je jeho schopnost harmonizovat systém žláz s vnitřní sekrecí
přímým působením přes kůži. Schopnost regulovat činnost endokrinních žláz má Cytovital díky obsahu výtažků z léčivých

rostlin, jako je vanilka, kokořík, pupečník, sečuánský pepř a anýz. Cytovital dokáže velmi dobře upravit činnost štítné žlázy, ale
i jiných endokrinních orgánů. Dobré zkušenosti s Cytovitalem mají například ženy s bolestivou nebo nepravidelnou menstruací

a ženy trpící v době před periodou bolestmi v prsou. Při aplikaci na oblast podbřišku působí krém velmi dobře na ženské záněty.
Vnější používání Cytovitalu spolu s vnitřním užíváním Gynexu a Cytosanu je v tomto případě ideální kombinací – již mnohokrát
se osvědčila i při diagnosticky nejasných případech spojených s velmi silným krvácením mimo cyklus či s přítomností cyst
ve vaječnících nebo myomů v děloze.

Hormonální systém se vyplatí aktivovat Cytovitalem před plánovaným otěhotněním – krém se aplikuje především nad místa

uložení reprodukčních orgánů a na prsa. Gynex v kombinaci s Cytovitalem ještě zvyšuje pravděpodobnost otěhotnění. V průběhu

těhotenství pak Cytovital posiluje funkci dělohy, a tím přispívá k bezproblémovému průběhu gravidity. Pravidelnou aplikací Cytovitalu
spojenou s jemnou masáží pokožky lze předejít vzniku strií.

Psychika Aplikace Cytovitalu na oblasti spánku, nad očima a mezi obočím podporuje výdrž u práce (studium a tvořivé procesy),
zvyšuje reálnost odhadu (matematika, ekonomie), pomáhá získat jistotu ve složitých životních situacích. Zvyšuje jasnozřivost,
něžnost a empatii, schopnost vcítit se a pomáhat. Posiluje ženskou energii.

Použití Cytovitalu
• regenerace, hydratace a omlazení kůže, prevence vrásek, pigmentové skvrny, strie
• ochrana proti účinku UV záření a volných radikálů
• kožní výrůstky, podkožní cysty a lipomy
• prevence celulitidy

• hojení ran (strupy, odřeniny…), omezení vzniku jizev a podpora jejich estetického vzhledu
• harmonizace činnosti štítné žlázy a systému žláz s vnitřní sekrecí

• cysty na vaječnících, štítné žláze a v prsou, děložní myomy, kvasinkové poševní infekce, atrofický zánět poševního vchodu, úprava
nepravidelné bolestivé menstruace

• zvýšení pravděpodobnosti početí, zlepšení funkce reprodukčních orgánů
• ochrana kůže proti poškození při radioterapii

Krém Cytovital je možné kombinovat s dalšími přípravky Energy.

Hlavní oblasti aplikace Cytovitalu

Složení Cytovitalu
Vanilkovník plocholistý, levandule lékařská, kokořík mnohokvětý, lékořice lysá, fenykl obecný, pupečník asijský, sečuánský pepř,
zázvor lékařský, bedrník obecný, voňatec vejčitý, parcha světlicová, lnice květel, šišák bajkalský.

Krém dále obsahuje rostlinné oleje (lněný, sezamový, ricinový a další), éterické silice (např. levandulovou, kardamomovou, tújovou,
afrikánovou), kyselinu jantarovou, vitaminy A a E, lecitin, minerální vodu z vřídla Podhájska, humát draselný, extrakt z  hlemýždího

kaviáru (helixin) a kalifornských dešťovek (vermesin), kombinaci extraktů z myrhy, kadidlovníku a dracény a bioinformace z nerostů
(olivínu, antimonitu, purpuritu) a dalších přírodních látek.

Regenerační postup a způsob aplikace
Cytovital je lehce roztíratelný a smývatelný vodou. Natírá se lokálně na problematická místa v tenké vrstvě 1–3x denně. Krém
lze aplikovat nad místa uložení jednotlivých orgánů, na reflexní zóny či akupunkturní body, a to jak při akutních obtížích, tak
u chronických onemocnění či pocitů diskomfortu. Osvědčuje se buď masáž, nebo jen nanášení krému na příslušné body.

V případě přechodného zhoršení problémů se jedná o zpětný regenerační proces – tzv. reverzní reakci. Tento jev je pozitivní

a ovlivnitelný snížením četnosti aplikací a zvýšením příjmu tekutin. V podobných případech doporučujeme konzultaci s vaším
poradcem nebo terapeutem.
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