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Regalen
»  DETOXIKACE ORGANISMU (TOXINY, PLÍSNĚ, ODPADNÍ LÁTKY…)
»  ZAŽÍVACÍ OBTÍŽE, PORUCHY TRÁVENÍ
»  REGENERACE JATER
»  PORUCHY FUNKCE ŽLUČNÍKU, TVORBA KAMENŮ
»  KOŽNÍ PROBLÉMY, EKZÉMY, LUPÉNKA
»  ALERGIE, ASTMA
»  EMOČNÍ LABILITA

Regalen je bioinformační širokospektrální bylinný regenerační přípravek, vyrobený podle moderních 
poznatků fytoterapie, psychotroniky, krystaloterapie a biorezonance. Jedná se o vysoce koncentrovaný 
produkt obsahující bylinné výtažky, éterické oleje a bioinformační složky ve vzájemně vyváženém 
synergicky působícím komplexu.

Detoxikuje organismus od škodlivých látek, podporuje správnou funkci trávicího systému a pomáhá při alergiích. 

Bioinformace jsou frekvence, které napodobují řídící impulzy podkorových center mozku, regulujících vegetativní nervovou soustavu 
a činnost vnitřních orgánů. Jejich působením dochází k vyrušení negativních informací a vyvolání zpětného regeneračního procesu.

Energetické působení Regalenu podle principů TČM

Regalen harmonizuje především energetické dráhy jater, žlučníku, tří zářičů a dráhu tlustého střeva.

Použití Regalenu z hlediska psychiky

»  podrážděnost a impulzivní jednání, vznětlivost, výbuchy vzteku a zuřivosti, chronická nespokojenost spojená s pocity 
nespravedlnosti, plačtivost a časté stavy neadekvátního dojetí, přecitlivělost na hluk a potlačování emocí

Regalen pomáhá člověku uvolnit se a svobodně vyjádřit své opravdové pocity, probourává vnitřní zábrany a zároveň 
učí rozpoznávat hranice.

Použití Regalenu

»  vykazuje silné detoxikační a antioxidační účinky; díky vysokému obsahu hořčin ovlivňuje metabolismus a zažívání, odstraňuje z těla 
jedy, parazity, plísně a odpadní látky

»  upravuje zažívací procesy, trávení a správné vstřebávání živin, vitaminů a minerálů, pomáhá při nechutenství, pálení žáhy, pocitech 
plnosti, nadýmání, dráždivém tračníku, při žaludeční nevolnosti a zápachu z úst

»  účinně regeneruje játra po žloutence, infekční mononukleóze, při poškození alkoholem, toxiny nebo léky, je vhodný u jaterní 
steatózy – ztukovění jater

»  stimuluje činnost žlučníku a tvorbu žluče, slouží jako prevence zánětů žlučníku a tvorby žlučových kamenů
»  pomáhá při problémech kůže – ekzémy, kožní vyrážky, akné, lupénka
»  působí příznivě při alergiích – prachových, pylových a při astmatu
»  zlepšuje činnost srdce a krevního oběhu, čistí krev
»  snižuje hladinu cholesterolu a upravuje jeho metabolismus
»  osvědčuje se při únavovém syndromu, psychickém a fyzickém vyčerpání, při migrénách, bolesti hlavy v oblasti čela, 

spánků a vlasových kořínků
»  zmírňuje příznaky premenstruačního syndromu a upravuje menstruační cyklus (hlavně při vynechávání menstruace)
»  podporuje obnovu a výživu chrupavek a vaziva (šlachy a vazy)
»  pomáhá při únavě a onemocnění očí
»  podporuje imunitu a působí preventivně proti nádorovým onemocněním

Účinky Regalenu

Regalen má díky komplexu výtažků z rostlin a informací silné detoxikační, antioxidační a regenerační účinky. Lze jej využít při léčbě 
poruch zažívání souvisejících buď se zhoršenou činností trávicích orgánů (např. nedostatečná tvorba trávicích šťáv), nebo špatnou 
životosprávou (přejídání, nepravidelná strava, množství tuku v potravě,…). Díky vysokému obsahu hořčin výrazně podporuje trávení 
a pomáhá tělu zbavovat se odpadních látek. Zároveň lze tento přípravek použít k důkladné celkové detoxikaci těla – krve, tkání 
i trávicího systému. Vzhledem k tomu, že Regalen stimuluje činnost orgánů, které souvisejí se zpracováním a odstraňováním toxických 
látek z těla (játra a střeva), je velmi vhodným přípravkem pro jarní očistné kúry. Zlepšením činnosti jater příznivě ovlivňuje i všechny 
ostatní fyziologické procesy v těle. Regalen je také velmi vhodný při řešení všech alergických stavů (kožní i systémové projevy), které 
jsou způsobené právě nedostatečnou funkcí jater a žlučníku a zhoršenou schopností těla zbavovat se škodlivých látek. Regalen 
napomáhá celkové regeneraci buněk a tkání prostřednictvím odstranění toxického zatížení organismu.

K docílení většího účinku doporučujeme kombinovat Regalen s krémem Protektin z Pentagramu® krémů 
(aplikace na postižená místa, refl exní zóny, masáž akupunkturních drah).

Tento výrobek je schválen jako doplněk stravy. Není lékem, nelze jej za předepsané léky zaměňovat ani nemá schválené léčivé účinky.



Upozornění: Výrobek není určen pro děti do 3 let. Užívání v době těhotenství a kojení konzultujte se svým lékařem. Vhodné pro 
diabetiky. Doplňky stravy nejsou určeny jako náhrada pestré stravy.

Pro podrobnější informace doporučujeme brožuru Regenerace v Pentagramu®, kde jsou mimo jiné detailně popsány základní 
energetické dráhy a vztahy mezi jednotlivými orgány.

Způsob skladování: Uchovávejte v suchu, mimo dosah přímého slunečního záření, při teplote 10–25 °C. Chraňte před mrazem. 
Ukládejte mimo dosah dětí.

Doporučené dávkování a způsob podávání

Dávkování: Pro dospělé 2–7 kapek 1–3× denně, pro děti od 12 let 7 kapek za den, děti od 3 let 2 kapky za den.
Způsob podávání: Před použitím důkladně protřepejte (21×). Tím dojde k dynamizaci informačních složek a účinnost přípravku 
se zvýší. Užívejte půl hodiny před jídlem nebo po něm, nejlépe ředěné vodou, případně nakapejte na lžičku a užívejte přímo. 
Pro podporu detoxikace těla je vhodné zvýšit při regenerační kúře příjem tekutin. Po 3 týdnech užívání udělejte vždy 1 týden pauzu. 
Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Užívání a přesné dávkování konzultujte se svým lékařem nebo terapeutem.

Při chronických onemocněních doporučujeme užívat minimální dávky, v akutních stadiích doporučujeme dávky zvýšit. V případě 
přechodného zhoršení stavu je třeba snížit dávkování, dokud zhoršení nepomine, a teprve poté se vrátit k původnímu dávkování. 
V užívání přípravku není vhodné přestávat, neboť se jedná o zpětný regenerační proces (reverzní reakci), při němž se mohou objevit 
příznaky dřívějších onemocnění. Tento jev je důkazem pozitivní odpovědi organismu, informuje o tom, že dochází k uzdravování!

Složení Regalenu

Vlaštovičník větší: Osvědčuje se při těžkých nemocech jater a žlučníku, při ekzémech, alergiích, žlučových kamenech 
a astmatu. Uvolňuje křeče, tlumí průjmy a byly u něj prokázány protirakovinné a protiplísňové účinky.

Řepík lékařský: Používá se při zánětech jater, žaludku, střev a žlučníku, při srdeční slabosti a únavě. Napomáhá při poruchách 
metabolismu a trávení.

Svízel syřišťový: Kladně ovlivňuje lymfatický systém, činnost sleziny, jater a ledvin. Užívá se jako diuretikum 
a spazmolytikum.

Hořec žlutý: Podporuje tvorbu červených a bílých krvinek, užívá se při nadýmání, špatné činnosti žlučníku a jako 
neurostimulans a stomachikum.

Bedrník obecný: Podporuje trávení a tvorbu žaludečních šťáv, užívá se při bronchitidě, močových kamenech a při zánětu 
sliznic hrtanu.

Jitrocel kopinatý: Užívá se při nemocech jater, při žloutence, žlučových kamenech, zácpě nebo při chronickém kataru 
průdušek. Urychluje hojení. Obsahuje germanium, které působí proti plísním.

Mochna nátržník: Je vhodná při zánětu žaludku, tenkého střeva, při průjmech a vnitřním krvácení. Rozpouští žlučníkové 
a ledvinové kameny, podporuje činnost jater, působí antibakteriálně a antivirově.

Silymarin z ostropestřece mariánského: Silymarin je směs fl avonoidů s vynikajícím účinkem při léčbě téměř všech chorob 
jater. Regeneruje a ochraňuje jaterní buňky proti průniku některých jaterních jedů.

Pampeliška lékařská: Aplikuje se při chorobách jater, slinivky, žlučníku a ledvin. Čistí krev a střeva, podporuje trávení. 
Je velmi účinná při cukrovce, žloutence a kožních nemocech. Obsahuje betaglukany s protirakovinným účinkem.

Rozrazil lékařský: Je účinné diuretikum, čistí krev, snižuje hladinu cholesterolu v krvi, užívá se při chorobách jater, ledvin 
a sleziny, blahodárně působí na ekzémy.

Lomikámen zrnatý: Užívá se při kamenech žlučníku a ledvin, při plísních, akné, regeneraci buněk, při narušeném metabolismu 
a nemocech jater, sleziny a kůže. Působí diureticky.

Jablečník obecný: Je účinný při vnitřních hnisavých procesech, při peptickém vředu, srdeční arytmii, při zácpě, onemocněních 
dýchacích cest, žlučníku a jater.

Pelyněk brotan: Podporuje vylučování žaludečních šťáv, zlepšuje metabolismus, činnost jater a je účinný při horečkách, 
plísních a onemocněních srdce.

Zanthoxylum piperitum (fagara): Rostlina z čeledi routovitých se širokým spektrem působení, zejména na oblast jater, plic, 
sleziny, slinivky a CNS. Má tonizační, antimikrobiální, antivirové účinky, působí proti parazitům ve střevech.

Regalen dále obsahuje éterické oleje (např. kardamomový, skořicový a geraniový) a informace z rostlin, olejů a nerostů 
(např. malachitu a bizmutu).

Váš poradce: Pentagram® – bylinné koncentráty
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