
 

 

 
 
 

       

        Drahí priatelia! 
 
Na základe skúseností so svojimi vlastnými zdravotnými ťažkosťami aj 
ťažkosťami mojich  pacientov som  trpezlivo  hľadala  jednoduchú  cestu  
k zdraviu, pretože jednoduché veci bývajú najpravdivejšie a najúčin-
nejšie. 
     Mala som šťastie na skvelý tím ľudí, ktorí ma podporovali a pomohli 
mi objaviť už staré, zabudnuté receptúry našich predkov aj úplne nové, 
unikátne technológie, vytvorené na báze vzácnych prírodných 
komponentov - Halo komplexu Mŕtveho mora, byliniek, aromatických 
esencií a olejov. Na našej technológii je však jedinečná hlavne 
kultivácia Archebaktérie a použitie jej biohmoty vo všetkých našich 
produktoch. 

 
      Archebaktéria je jedna z najstarších organizmov na Zemi. Má 
schopnosť prežiť aj v extrémne slaných vodách Mŕtveho mora a jej 
pôsobenie je podobné kmeňovým bunkám. 
Vďaka spojeniu blahodarných účinkov minerálov Mŕtveho mora          
a Archebaktérie sa podarilo vytvoriť Bioorganominerálny komplex, 
ktorý pozitívne pôsobí na všetky bunky ľudského tela. A pretože 
Archebaktéria patrí do druhovej skupiny „Halo-archea“, bol Bioorgano-
minerálny komplex pomenovaný „HALO KOMPLEXOM“. 

 
    Naša kozmetická produkcia je prispôsobená pre bežné denné 

používanie tak, aby pôsobila preventívne v rámci bežných denných 
návykov pri používaní kozmetických prípravkov a pritom pomáhala 
organizmu regenerovať a stať sa odolnejším. 

     Ak Vám naše receptúry prinesú úľavu a produkty Vám pomôžu 
posilniť zdravie a krásu, znamená to, že všetko, čo sme tvorili toľko 
rokov, nebolo zbytočné. 

 
     Používajte produkty DR. NONA a sami sa presvedčíte o ich 

účinnosti. Ak budete spokojní, prosíme, odovzdajte tento pocit 
ostatným. 
 
 

 
 

 

                                                                      Dr. Nona Kuchina  
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MŔTVE MORE – JEDINEČNÝ ZDROJ ZDRAVIA  

 
Mŕtve more – presnejšie slané jazero - sa nachádza na najnižšie položenom mieste na Zemi 
(cca 400 metrov pod úrovňou Stredozemného mora), na izraelsko-jordánskom rozhraní, v su-
chom severnom výbežku Veľkej priekopovej prepadliny. 
Hĺbka Mŕtveho mora dosahuje až 365 m, má rozlohu 1050 km2, objem vody je asi 140 km3. Do 
Mŕtveho mora ústi jediná rieka Jordán. Vek Mŕtveho mora sa odhaduje na viac ako 15 000 
rokov. Po tisícky rokov sa na morskom dne tvorila sedimentárna vrstva, ktorá teraz dosahuje 
hrúbku viac ako 100 m.  
Mŕtve more leží v oblasti s vysokou slnečnou aktivitou (330 slnečných dní v roku), malým 
množstvom zrážok (približne 50 mm za rok), s minimálnym množstvom škodlivého ultrafialového 
žiarenia, priemernou ročnou teplotou 22-24 °C a suchým vzduchom, ktorý je nasýtený jódom, 
brómom a inými minerálnymi prvkami. 
 

   Najunikátnejšou na Mŕtvom mori je jeho voda. Je to vysoko koncentrovaný roztok solí  
a mikroprvkov, pričom obsah solí sa zvyšuje smerom dole od hladiny mora, kde ich koncentrácia 
činí 30% a v hĺbke je to 40-42%. Vo vode Mŕtveho mora je rozpustených asi 50 miliárd ton 
minerálov približne dvadsiatich rôznych druhov. 

   V Biblii je Mŕtve more nazývané „more Arava“ alebo tiež Východné more a píše sa v nej    
o jeho liečivej sile. Antický kronikár Jozef Flavius vo svojich spisoch spomína, že soľ Mŕtveho 
mora sa používala na liečebné účely a primiešavala sa aj do liekov. Rimania, povestní svojou 
láskou ku kúpeľom, stavali vodný kúpeľ, kde využívali vodu z Mŕtveho mora, ale aj minerálne 
bohatstvo tejto oblasti. Dokonca aj slávna egyptská kráľovná Kleopatra používala minerály vody 
Mŕtveho mora k ozdravným a kozmetickým účelom. 

Súčasná veda tiež zaznamenala blahodarné účinky Mŕtveho mora. V roku 1967 bol zaháje-
ný oficiálny vedecký výskum tejto oblasti. 
 

  Produkty Dr. Nona sú unikátne predovšetkým tým, že využívajú biohmotu 
Archebaktérií Mŕtveho mora, ktorých štrukturálne fragmenty sú nevyčerpateľným zdrojom 
biologicky aktívnych látok a energie. Ponúka tak možnosť predĺženia existencie živej 
bunky a organizmu ako celku. 

 
 Ílové soľné bahná Mŕtveho mora sú absolútne jedinečné, svojou štruktúrou, aj terapeutickou 

aktivitou. Bahenné zábaly a kúpele v Mŕtvom mori majú vynikajúce výsledky pri kožných 
problémoch, zápaloch, infekciách, ochoreniach orgánov pohybovej sústavy, pľúcnych 
ochoreniach, gynekologických problémoch a ďalších zdravotných problémoch. 

Vďaka vysokej koncentrácii a unikátnemu zloženiu solí vykazuje voda Mŕtveho mora 
baktériostatický (brzdiaci rast baktérií) a dezinfekčný účinok a blahodarne pôsobí na pokožku    
a sliznicu tým, že posilňuje mikrocirkuláciu krvi a lymfy. Normalizuje tiež procesy látkovej 
výmeny a zvyšuje celkovú odolnosť organizmu. 
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Iba niektorí ľudia majú dostatok času a prostriedkov, aby absolvovali pobyt v kúpeľoch 
pri Mŕtvom mori v Izraeli. Produkty Dr. Nona Vám umožnia využiť blahodarné účinky 
Mŕtveho mora doma vo vlastnej vani! 
       

Soli do kúpeľa Dr. Nona majú široké možnosti využitia - na celkové upokojenie nervového 
systému, na odstránenie duševného i fyzického preťaženia, na aktivizáciu regeneračných 
schopností organizmu a tiež pre zmiernenie bolestí orgánov pohybového ústrojenstva. Všetky 
ponúkané druhy solí majú rovnaké zloženie, líšia sa iba aromatickými prísadami, teda 
esenciami olejov eukalyptu, rozmarínu, tymianu, levandule, harmančeka a ylang-ylangu. 
 
        Tieto soli majú jedinečnú schopnosť aktivovať ľudský organizmus a napomáhajú jeho 
zdravej funkcii:  

 všetky mikroprvky sa pozitívne dopĺňajú so zložením minerálov v Halo-komplexe (know-
how spoločnosti Dr. Nona International, Ltd.); 

 veľmi dobre sa vstrebávajú, rýchlo sa dostávajú do celého organizmu a blahodarne na 
neho pôsobia 

 majú regeneračné účinky na organizmus 

 účinnosť zloženia Soli do kúpeľa Dr. Nona je 75-98% 

 Soli do kúpeľa Dr. Nona regenerujú bunky organizmu a posilňujú ich odolnosť a priro-
dzenú obranyschopnosť 

 Soli do kúpeľa Dr. Nona zvyšujú celkovú imunitu organizmu. 

Soli do kúpeľa Dr. Nona je možné používať formou rôznych metód a procedúr. 
Odporúčaná doba spotreby je do troch rokov od dátumu výroby (skladovať najlepšie 
na tmavom chladnom mieste).  

 
V tejto publikácii nájdete možnosti, ako použiť Soli do kúpeľa Dr. Nona pri rôznych ťažkostiach 
a zdravotných problémoch. Tieto návody sú však iba odporúčacieho charakteru. Pred ich 
začatím treba vždy prihliadnuť k individuálnemu stavu každého človeka a na odporúčanie lekára. 
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VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA PRED ZAČATÍM PROCEDÚR 
SO SOĽAMI DR. NONA 

 

 Pred začatím procedúry pokožku umyte.  

 Po soľnom kúpeli sa neumývajte. Rovnako sa neutierajte uterákom a vodu na tele nechajte 
vstrebať a samovoľne uschnúť. Po kúpeli odporúčame natrieť celé telo Bambuckým 
telovým maslom Dr. Nona alebo Telovým mliekom Solaris. Výrazne tak zvýšite 
pozitívne účinky kúpeľa. 

 Na  rozpúšťanie Soli používajte prevarenú vodu. 

 Pravidelnosť procedúr je základom úspechu! 
Všetky produkty DR. NONA prešli kontrolou Izraelského ministerstva zdravotníctva. Pri 
zložitejších zdravotných problémoch odporúčame odborné konzultácie s Vašim lekárom. 

Základné zloženie Solí do kúpeľa Dr. Nona: soľ z vody Mŕtveho mora, esencie 
z eukalyptu, rozmarínu, levandule, harmančeka,  ylang-ylang  a tymianu.  

Soli Dr. Nona napomáhajú rýchlemu obnoveniu organizmu po psychickej a fyzickej záťaži, 
zlepšujú stav pri neuralgiách a pomáhajú zmierniť bolesti kostrového a svalového pôvodu. 
Napomáhajú pri hojení rán, zlepšujú krvný obeh, stimulujú dýchacie a ochranné funkcie 
pokožky. Soli do kúpeľa majú antiseptické, antialergické a protizápalové účinky. Zvyšujú tonus 
organizmu, upokojujú, znižujú pocity psychického i fyzického vyčerpania. 

Esenciálne oleje dodávajú Soliam Dr. Nona nielen príjemnú vôňu, ale aj ďalšie pozitívne 
účinky:  

SOLI S LEVANDUĽOU sa osvedčili ako upokojujúci prostriedok pri neurózach, nespavosti, 
pri stresových stavoch, bolestiach hlavy, nachladnutí a pri kožných problémoch. 

Použitie: 

 pri artrózach - degeneratívne ochorenie kĺbov (ako obklady, kúpele, potieranie) 

 pri nespavosti (kúpele) 

 pri bolestiach nôh (obklady, kúpele nôh) 

 pre upokojenie, pri hyperaktivite u detí (kúpele) 

 pri svalovom napätí (kúpele) 

 pri regenerácii po zlomeninách (kúpele) 

 pri vegetatívnej svalovej ochabnutosti (potieranie, kúpele nôh) 

 pri kožných ochoreniach (kúpele, obklady, potieranie). 
 

SOLI S HARMANČEKOM majú antiseptické, protialergické, baktericídne a regeneračné 
účinky, obnovujú dýchanie pokožky, čistia pokožku, napomáhajú hojeniu rán a pôsobia tiež 
preventívne proti plesniam. 
     Použitie: 

 pri nachladnutí (vnútorné užívanie, natrieť chodidlá pomletou Soľou s Dynamickým 
hydratačným krémom a na noc obliecť teplé ponožky) 

 pri nádche (prepláchnutie nosohltana roztokom Soli) 
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 pri nachladnutí (vnútorné užívanie, natrieť chodidlá pomletou Soľou s Dynamickým 
hydratačným krémom a na noc obliecť teplé ponožky) 

 pri prechladnutí (kúpele, obklady na postihnuté miesto) 

 pri angínach, bolestiach v krku (výplachy, vnútorné užívanie) 

 pri bolestiach zubov, paradentóze, stomatitíde (výplachy, vnútorné užívanie) 

 pri artrózach - degeneratívne ochorenie kĺbov, artritídach - zápal kĺbov, najčastejšie 
bakteriálneho pôvodu - (kúpele nôh) 

 pri potení nôh (kúpele nôh, teplota do 40 °C) 

 ako kozmetický prostriedok pre zlepšenie kvality pokožky 

 pri gynekologických problémoch (vnútorné užívanie, vstreky, kúpele) 

 pri kožných problémoch, preležaninách, lupienke (kúpele, obklady) 

 pri hojení rán, pri vzniku modrín (potieranie, obklady) 

 pri otravách potravinami (vnútorné užívanie). 
 

 SOLI S EUKALYPTOM A TYMIÁNOM sa odporúčajú pri fyzickej únave, preťažení 
organizmu  a  pri  chrípkových  ochoreniach.  Táto  soľ  je  veľmi  účinná pre osoby nad 40 rokov 
a najmä pre ženy ako preventívny prostriedok zdravotných komplikácií počas klimaktéria. Tieto 
soli je možné použiť po chirurgických zákrokoch, napomáhajú regenerácii organizmu. 
       Použitie: 

 na celkovú regeneráciu organizmu (kúpele) 

 pri nachladnutí (inhalácie, kúpele, potieranie, výplachy) 

 v gynekológii (vstrekovanie, kúpele) 

 pri problémoch kostrového pôvodu (vnútorné užívanie, obklady, kúpele) 

 pri artrózach, artritídach, polyartritídach (masáže pomocou kaše pripravenej zo Soli 

 a Šampónu na časté použitie) 

 pri hemoroidoch (ľadové obklady, kúpele)  

 ostrohy na nohách (kúpele nôh) 

 pri nachladnutí u detí (kloktanie). 
 
 SOLI S YLANG-YLANG  možno označiť aj ako „Soli želaní“, pretože soľ s touto 
vôňou ovplyvňuje tonus organizmu a zosilňuje sexuálny záujem. 
      Použitie: 

 pri sexuálnych problémoch u mužov a žien (kúpele) 

 pri infekčných ochoreniach (kúpele, inhalácie, vnútorné užívanie) 

 v stresovom období (kúpele, potieranie) 

 počas rekonvalescencie po ťažkých ochoreniach (kúpele - večer, potieranie - ráno) 

 ostrohy na nohách (kúpele, obklady) 

 pri otravách alkoholom (vnútorné užívanie) 

 pri depresiách a apatii (kúpele, kúpele nôh) 

 pri ochoreniach horných dýchacích ciest (inhalácia, kúpele) 

 pri hypotónii (kúpele) 

 pri únave a vyčerpaní organizmu (kúpele). 
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Spôsoby použitia Solí do kúpeľa Dr. Nona: 
 
1. KÚPELE: Odporúčaná teplota vody 37-39°C, raz až dvakrát týždenne. Počas kúpeľa 
odporúčame masírovať problematické miesta hubkou z nesyntetických materiálov. 
Dospelí: 1-2 polievkové lyžice Soli na vaňu, kúpeľ cca po dobu 15-20 minút. 
Deti: 1 čajová lyžička Soli do detskej vaničky, kúpeľ po dobu 10-15 minút. 
UPOZORNENIE: Procedúru kúpeľa neodporúčame osobám so srdcovými ťažkosťami, pri 
zvýšenom tlaku, arytmii, pri onkologických ochoreniach a osobám starším ako 70 rokov. V týchto 
prípadoch odporúčame nahradiť kúpeľ potieraním, prípadne kúpeľmi nôh a obkladmi. 

2. KÚPELE NÔH: 1 polievková lyžica Soli na 7 - 8 litrov vody, kúpeľ vykonávajte po dobu 10-15 
minút pri teplote vody 37-39 °C a pritom masírujte chodidlá. 

3. VNÚTORNÉ UŽÍVANIE: 10 až 12 zrniečok Soli (prípadne pol čajovej lyžičky) rozpustiť vo 
vode a vypiť alebo pod jazyk 3 až 5 zrniečok Soli, rozpustiť (zapiť pohárom vody). 

4. OBKLADY:  Navlhčený obklad aplikujeme na postihnuté miesta a zakryjeme kompresným 
(pergamenovým) papierom. 
Vodo-soľné: 1 čajová lyžička Soli na 1 liter vody, obklad nechať pôsobiť po dobu pol hodiny až 
dvoch hodín. 
Soľ a Šampón na časté použitie: rovnaký diel Soli a Šampónu na časté použitie, obklad 
nechať pôsobiť 2-6 hodín. 
Soľ, Šampón na časté použitie a Telové mlieko Solaris: 1 čajová lyžička Soli, 1 čajová 
lyžička Šampónu a malé množstvo Telového mlieka Solaris zmiešať  - obklad nechať pôsobiť 2 
až 6 hodín. 

5. POTIERANIE: Potierať roztokom Soli hubkou z nesyntetického materiálu ráno alebo večer,       
v smere od krku k pätám. Roztok - 1 polievková lyžica Soli na 1 až 2 litre vody izbovej teploty. 
Pri nachladení - potieranie chodidiel a dlaní, na noc potierať chodidlá a obliecť teplé ponožky. 

6. INHALÁCIA:  Inhalovať po dobu  10-15 minút roztok 1 čajovej lyžičky Soli v pohári vody. 

7. VYPLACHOVANIE, PREPLACHOVANIE: Pol čajovej lyžičky Soli na 1 pohár teplej vody. 

8. VSTREKOVANIE: Pol čajovej lyžičky Soli na 1 pohár horúcej vody, pomocou vstrekovacieho 
balónika. 

9. ZÁBALY: Dlhú, bavlnenú nočnú košeľu namočiť do silného soľného roztoku, obliecť a zabaliť 
sa do teplej deky na cca  1-2 hodiny. 

10. PROCEDÚRA ZAKAĽOVANIA: Namočte froté uterák do roztoku pripraveného z pol čajovej 
lyžičky Soli a 1 litra vody. Potom uterák skrúťte a zamrazte v mrazničke. Na prevenciu ochorení 
z nachladnutia a otužovania potom odporúčame chodiť po zamrazenom rozloženom uteráku 
naboso asi pol minúty i dlhšie. 

11. ZUBNÝ PRÁŠOK: Akúkoľvek  Soľ Dr. Nona pomlieť v mlynčeku na kávu. Používať ako 
zubný prášok na bielenie zubov a ako prevenciu proti zubnému kazu. 
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PRE ZDRAVÝ ORGANIZMUS (OMLADENIE, OTUŽOVANIE) 

 

 

Problematika Procedúra 
Technika používania, dávkovanie 

produktov 

Únava,  
starnutie,  
časté 
prechladnutie 

Zakaľovanie   Do vody po soľných kúpeľoch namočiť 
uterák a dať ho zamraziť, položiť na zem    
a chodiť naboso – podľa stupňa otužovania 
po dobu 1 - 2 minút. 

Omladenie pleti Kozmetický ľad Čajová lyžička Soli do pohára vody, 
zamraziť na kocky ľadu a jemne potierať 
tvár. 

Zmiernenie stresu Kúpele 

 

 

Potieranie 

1 - 2 polievkové lyžice Soli na vaňu (teplota 
36 - 39 ºC), kúpeľ po dobu 10 - 30 minút. 

 

1 čajová lyžička Soli na 1 pohár vody, 
potierať telo roztokom v smere zhora nadol. 

Revitalizácia tela Potieranie 1 čajová lyžička Soli s 1 čajovou lyžičkou 
medu a 1 lyžicou vody – potrieť zmesou 
celé telo, nechať pôsobiť 3 - 5 minút           
a potom umyť v soľnom kúpeli. 

Prechladnutie, 
chrípka 

„Ponožky“ 1 čajovú lyžičku Soli zmiešať s 1 čajovou 
lyžičkou medu, naniesť na chodidlá (natrieť 
až po členok ako ponožku) a nechať 
pôsobiť počas noci. 
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PRE ZDRAVÝ KRK 

 

 

Problematika Procedúra 
Technika používania, dávkovanie 

produktov 

Angína    Kloktanie  1 čajová lyžička Soli na pol pohára teplej 
prevarenej vody – kloktať 2 - 6 krát denne. 

Zápal nosohltana, 

zápal mandlí 

Kloktanie 

 

Inhalácia 

 

 

Vstrebávanie Soli 
sliznicou 

pozri Angína 

      

Pol čajovej lyžičky Soli na pol šálky vody    
s teplotou 70°C - pravidelne inhalovať. 

 

3 zrnka Soli vložiť pod jazyk, nechať 
rozpustiť. 

 

 

PRE ZDRAVÝ NOS 

 

Problematika Procedúra 
Technika používania, dávkovanie 

produktov 

Nádcha 

 

Kvapkanie do nosa  

 

1 čajová lyžička Soli na tretinu pohára teplej 
prevarenej vody; pol kvapkadla  - kvapkať 
do nosa 3 - 4 krát denne. 

Zápal nosnej 
dutiny 

Pleťová maska 

 

 

 

 

Preplachovanie dutín  

 

 

 

Nahrievanie  

Malé množstvo Pleťovej bahennej masky 
rozmiešať s 1 čajovou lyžičkou soľného 
roztoku; naniesť na nos a nechať 1-2 hod. 
pôsobiť. Aplikovať 2x týždenne. 

 

Pol čajovej lyžičky Soli na 1 pohár teplej 
vody, 5 - 6x denne prepláchnuť nosovú 
dutinu.  

 

Prikladať nahriatu Soľ, uloženú v bavlne-
nom vrecúšku, na nos a čelo. 
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PRE ZDRAVIE ÚSTNEJ DUTINY A ZAŽÍVACIEHO TRAKTU 

 

Problematika Procedúra 
Technika používania, dávkovanie 

produktov 

Zuby      Čistenie  Tretinu kávovej lyžičky pomletej Soli 
naniesť na zuby mäkkou zubnou kefkou 
alebo prstom a jemne vyčistiť. 

Jazyk 

 

Potieranie  

 

Tretinu čajovej lyžičky pomletej Soli, 
naniesť na gázový tampón a potierať od 
koreňa ku špičke jazyka, 1 - 2x týždenne. 

Ústna dutina  

(zápaly sliznice a 
ďasien) 

Obklady ďasien Vyrobiť obklad z roztoku (pol čajovej 
lyžičky Soli na pol pohára teplej prevarenej 
vody) a pravidelne prikladať na ďasná. 

Žalúdok  

(pre čistenie ústnej 
dutiny a sliznice 
žalúdka) 

Vstrebávanie sliznicou  Pod jazyk vložiť 3 - 4 kryštáliky Soli            
a nechať do úplného rozpustenia, dôkladne 
zapiť pohárom teplej vody. 

Črevá  Klystír  1 čajová lyžička Soli na 1,5 - 2 l teplej 
prevarenej vody, aplikovať 1x týždenne. 

Konečník Mikroklystír 1 - 2 čajové lyžičky Soli na 100 -150 ml 
teplej prevarenej vody. 

 

 

 

PRE ZDRAVÉ UŠI 

 

 

Problematika Procedúra 
Technika používania, dávkovanie 

produktov 

Bolesť v ušiach  Kvapkanie do uší  1 čajová lyžička Soli na pol pohára teplej 
prevarenej vody - teplý roztok kvapkať 2x 
denne po 5 kvapiek do každého ucha 
a potom naniesť na uši Dynamický 
hydratačný krém.  
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Otitída Kvapkanie do uší Rozpustiť 2-4 zrniečka Soli v 1 čajovej 
lyžičke teplej vody, roztok kvapkať do uší 
3-4x denne 2-4 kvapky do každého ucha. 

Svrbenie v ušiach   Vytieranie ušnou tyčinkou  

 

1 čajová lyžička Soli na pol pohára teplej 
prevarenej vody - roztokom vytierať uši,  

2-3x denne. 

 

 

PRE ZDRAVÉ PĽÚCA 

 

 

Problematika Procedúra 
Technika používania, dávkovanie 

produktov 

Kašeľ 
(bronchitída)  

Inhalácia 

 

 

 

Vstrebávanie pod jazykom 

 

 

Potieranie  

1 čajová lyžička Soli na pol pohára teplej 
prevarenej vody, roztok inhalovať 2-4x 
denne po dobu 5 - 10 min. 

    

3 zrnka Soli nechať rozpustiť pod jazykom 
3 - 5x denne 

 

Pomletú Soľ vtierať do vlhkej pokožky na 
prsiach a na chrbte pred spaním.  

 

 

PRE ZDRAVÉ STEHNÁ 

 

 

Problematika Procedúra 
Technika používania, dávkovanie 

produktov 

Celulitída      Potieranie pokožky Po sprche alebo po kúpeli vtierať pomletú 
Soľ do vlhkej pokožky, aplikovať denne 
alebo 2 - 4x týždenne.  

Uvoľnená pokožka 
po pôrode  

Potieranie pokožky 

 

20 minút pred kúpeľom votrieť pomletú 
soľ do vlhkej pokožky.  
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PRE ZDRAVÉ NOHY 

 

Problematika Procedúra 
Technika používania, dávkovanie 

produktov 

Bolesti svalov 

a kĺbov 

Kúpele 2 polievkové lyžice Soli na vaňu (teplota 
vody max. 37 ºC), odporúčaná doba 
kúpeľa -  cca 15 minút. 

Únava nôh Bahenné obklady 

 
 
 
 

 

 

Zábaly  

 
 

Pleťovú bahennú masku rozmiešať     
s polovicou kávovej lyžičky teplej preva-
renej vody a lyžičkou pomletej Soli, 
naniesť na holennú oblasť na 30-60 
minút, potom zmyť vlažnou vodou. Robiť 
2-3x týždenne. 

Namočiť uterák do roztoku Soli (1 čajová 
lyžička Soli na pohár vody), zabaliť do 
neho nohy na 30-60 minút, zábaly nôh 
robiť 2-3x týždenne. 

Cievne problémy Obklady Pripraviť roztok z 1 čajovej lyžičky Soli 
na pol pohára vody, bavlnenú látku 
namočiť do roztoku, vyžmýkať, obklad 
priložiť na postihnuté miesta a nechať 
pôsobiť cca 2 hodiny – (prikladať priamo 
na suchú pokožku tela). 

Varikózne 
rozšírenie žíl 

 

Natieranie bahenným 
roztokom 

  

Bahenný roztok (Pleťovú bahennú 
masku rozmiešať s polovicou kávovej 
lyžičky teplej prevarenej vody a lyžičkou 
pomletej Soli) jemne votrieť na postih-
nuté miesta a nechať pôsobiť 5-20 
minút, potom umyť soľným roztokom    
(1 čajová lyžička Soli na jeden pohár 
vody). Natierať 2x týždenne. 

Ostrohy pätnej 
kosti  

Kúpele  1 čajová lyžička Soli na 1,5 - 2 l vody     
s teplotou 38 - 40 °C na 10 minút. 
Potom aplikovať bahenný zábal na nohy 
a nechať pôsobiť 30-60 minút. Kúpeľ 
zopakovať na 20 minút a na vlhkú 
pokožku naniesť Telové mlieko Solaris 
alebo Dynamický hydratačný krém. 
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PRE ZDRAVÚ VAGÍNU 

 

 

Problematika Procedúra 
Technika používania, dávkovanie 

produktov 

Prevencia 
problémov 
močového 
mechúra a  

vagíny 

Vstrekovanie 

 

 

Sedacie kúpele 

 

 

Tampóny so Soľou 

1 čajová lyžička Soli na pohár vody, 
vstreky robiť 1 - 3 x týždenne.  

 
1 čajová lyžička Soli na 1,5 - 2 litre vody, 
sedací kúpeľ robiť cca 2 - 6 x týždenne. 
 
1 čajová lyžička Soli na pohár, zaviesť do 
pošvy a nechať pôsobiť cca 2 hodiny. 

Výtok,  

svrbenie  

 Výplach  1 čajová lyžička Soli na 1 pohár teplej 
prevarenej vody, vyplachovať 2 - 3x 
týždenne.  

 

Začervenanie,  

erózia krčka 
maternice 

Tampón so Soľou  1 čajová lyžička Soli na pol pohára vody; 
tampón na 2 hodiny ponoriť do roztoku, 
vytlačiť prebytočnú vodu, zaviesť a nechať 
pôsobiť. Aplikovať 2 - 3x týždenne, 
najlepšie po vykonaní výplachu. 

 

 

PRE REGENERÁCIU A ZVÝŠENIE VITALITY  

 

 

Problematika Procedúra 
Technika používania, dávkovanie 

produktov 

Apatia,  

nedostatok 
energie, 

celková slabosť 

Potieranie  

 

 
Potieranie roztokom Soli 

Soľ pomlieť na prášok, vmasírovať dlaňami  
do vlhkej pokožky tela po sprche od 
končatín k srdcu, niekoľkokrát denne.  

1 čajovú lyžičku Soli na pohár vody, hubkou 
s roztokom potrieť celé telo zhora nadol, 
niekoľkokrát denne.  
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PRE ZDRAVÝ CHRBÁT 
 

 

Problematika Procedúra 
Technika používania, dávkovanie 

produktov 

Bolesti chrbta   Obklady nahriatou Soľou 

 

 

 

 

Potieranie pokožky chrbta  

 

 

 

 

 

Obklady   

 

 
 
 

Zábal s čajom Gonseen  

 

Nahriať 2 polievkové lyžice Soli na 
panvici a ešte teplú Soľ nasypať na 
uterák a pevne priložiť na bolestivé 
miesto, prehrievať chrbát, pokiaľ je Soľ 
teplá. 

Suchú, pomletú Soľ votrieť do vlhkej 
pokožky chrbta v smere hodinových 
ručičiek (zhora nadol) alebo rozpustiť     
1 čajovú lyžičku Soli v polovici pohára 
horúcej vody a tvrdou prírodnou hubkou 
masírovať problematické miesta. 

1 polievkovú lyžicu Soli rozpustiť 
v pohári teplej vody, teplým roztokom 
napustiť obklad, priložiť na problema-
tické miesto a nechať pôsobiť 15 minút. 
Aplikovať 2 - 3x denne.  

Použité vrecko čaju Gonseen vylúhovať 
v soľnom roztoku, roztok aplikovať na 
noc ako zábal.  

 

 

PRE ZDRAVÝ SPÁNOK 
 

 

Problematika Procedúra 
Technika používania, dávkovanie 

produktov 

Spánkové 
poruchy,  

nepokojný 
spánok, 

nespavosť  

 

Kúpele 

 

 

 

Potieranie Soľou  

 

 
 

 

1-2 polievkové lyžice Soli (Soľ s harman-
čekom alebo Soľ s levanduľou), teplota 
vody  37°C, (kúpeľ po dobu 10-15 
minút), min. 2-3x týždenne.  

Pol čajovej lyžičky Soli na 1 pohár 
horúcej vody, (ráno - Soľ s harmanče-
kom, večer - Soľ s levanduľou), jemne 
potierať telo roztokom 2x denne. 
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Soľné vonné arómy 

 

 
  
Soľ pod vankúšom 

Dať niekoľko zrniečok Soli (Soľ s levan-
duľou) do aromalampy – umiestniť 
v spálni. 

 

Vložiť látkové vrecko so Soľou (Soľ 
s levanduľou) pod vankúš.  

 

 

PRE ZDRAVÚ POKOŽKU 
 

 

Problematika Procedúra 
Technika používania, dávkovanie 

produktov 

Suchá pokožka   Kúpele 

 

1-2 polievkové lyžice Soli na vaňu 
s teplotou podľa potreby (10-15 minút), 
potom, na ešte vlhkú pokožku naniesť 
Bambucké telové maslo Dr. Nona. 
Procedúru opakovať 2 - 3x týždenne. 

Regenerácia 
unavenej 
pokožky tváre 

Kozmetický ľad 

 

 

 
 

Pleťová maska 

1 čajová lyžička Soli (najlepšie Soľ 
s harmančekom) na 1 pohár vody, zamraziť 
na ľadové kocky a potom jemne potierať 
pokožku tváre a dekoltu. 

 

1 čajovú lyžičku pomletej Soli zmiešať        
s lyžičkou medu, naniesť, nechať pôsobiť   
2 - 5 minút, potom dôkladne opláchnuť 
vlažnou vodou. 

Potenie 

 

 Kúpele 

 

 
 

 Potieranie 

 

 

1-2 polievkové lyžice Soli podľa objemu 
vody vo vani, na 10 - 15 minút (teplota 
individuálna), niekoľkokrát týždenne. 

 

1 čajová lyžička Soli na 1 pohár horúcej 
vody - potierať soľným roztokom celé telo   
v smere zhora nadol prírodnou hubkou 
alebo plátenou rukavicou, denne. 

Celulitída Potieranie Pomletou Soľou potierať vlhkú pokožku 
problematických miest po dobu 10 - 15 
minút. 
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Svrbenie  Kúpele 

 

 

Lokálne obklady 

 
 
 
 
Lokálne zábaly 

1-2 polievkové lyžice Soli na vaňu, na 10-15 
minút (teplota individuálna). 

 

1 čajová lyžička Soli na 1-2 poháre vody, do 
roztoku namočiť bavlnenú látku zloženú do 
štyroch vrstiev a prikladať na postihnuté 
miesta.  

 

Pol čajovej lyžičky Soli na 1 pohár teplej 
vody - na miesto svrbenia aplikovať mokrý 
zábal na 20-30 minút (prikladať bez fólie).  

Praskliny Lokálne kúpele 

(nohy, ruky) 

 

 

Lokálne zábaly 

 
 
 
 

Lokálne obklady  

1 čajová lyžička Soli na 2-3 l vody, lokálny 
kúpeľ po dobu 10-40 minút (teplota 
individuálna). 

 

Pol čajovej lyžičky Soli na 1 pohár horúcej 
vody, do roztoku namočiť bavlnenú látku 
zloženú do 4 vrstiev a zabaliť postihnuté 
miesto na 5-15 minút (prikladať bez fólie). 

 

1 čajová lyžička Soli na 1 pohár horúcej 
vody, do roztoku namočiť látku a aplikovať 
ako obklad. Potom na vlhkú pokožku 
naniesť Nočný krém Dr. Nona. 

Vyrážky Kúpele  

 

1-2 polievkové lyžice Soli na vaňu, kúpeľ po 
dobu 15-20 minút (teplota individuálna), 
denne.  
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Firma Dr. NONA International, Ltd. je tiež výrobcom ďalších jedinečných produktov 
(kozmetiky a biologicky aktívnych potravinových doplnkov), určených na prevenciu a zmiernenie 
príznakov kožných ochorení (psoriáza, ekzém, akné, vyrážky atď.), ochorenia dýchacích 
orgánov, orgánov tráviaceho ústrojenstva, ústnej dutiny, močového a pohlavného systému, 
ORL, chorôb z prechladnutia, ochorenia orgánov látkovej výmeny (cukrovka atď.), cievnych, 
očných a onkologických ochorení. Produkty pomáhajú pri gynekologických problémoch              
a ťažkostiach nervového systému. Pri zdravom organizme sú účinky produkcie preventívne, 
regeneračné a omladzujúce. 

 
Základom všetkých produktov Dr. NONA je Halo-komplex, ktorý obsahuje soli a minerály 

vody Mŕtveho mora a ďalej vysoko kvalitné esenciálne oleje a rastlinné výťažky, obohatené         
o biologicky aktívne látky. 

Všetky produkty sú silnými antioxidantmi a imunomodulátormi. Základom ich účinnosti je 
mobilizácia prirodzených rezerv, ktoré sú organizmu vlastné. 

 
Ak chceme prinášať ľuďom zdravie, pohodu a radosť zo života, nie je vhodné zaťažiť ich 

preplnený denný program zložitými procedúrami. Preto firma Dr. Nona vložila výsledky svojej 
výskumnej práce do produktov bežného denného užívania, ktoré nenarušia denný režim a sú v 
každej domácnosti vždy po ruke. Ak používate produkciu Dr. Nona, ste na ceste k pevnému 
zdraviu a kráse! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-18- 

 

Soľ Mŕtveho Mora – rodinný lekár 

PREHĽAD PRODUKCIE DR. NONA 
 
 
 

Produkty na vonkajšie použitie (kozmetika): 
 

 
Pleťová bahenná maska                                                                   Dezodoranty Dr. Nona  

Pomáda na pery                     Regeneračný krém Solaris 

Balzam na očné vrásky                                                                   Soli do kúpeľa 1,2 kg 

Dynamický hydratačný krém                                                            Halo gel – sprchový gél 

Pleťové mlieko                                                                                   Šampón na časté použitie  

Minerálny kondicionér na vlasy                                                       Telové mlieko Solaris 

Krém na ruky a nechty                                                                      Ústna voda 

Nočný krém Bambucké telové maslo 

          Tuhé parfumy Dr. Nona                                                              

Obklady z vody Mŕtveho mora                                                             

  

         

     

 

  

 

Produkty na vnútorné použitie  (doplnky výživy): 

 

 

HALO CLEANSEEN    HALO FÁZA-9         HALO PULMOSEEN  HALO FEMINSEEN        

HALO SOUPSEEN   HALO CHOCOSEEN  HALO IMUNSEEN      HALO NEWSEEN     

HALO RAVSEEN     HALO YAMSEEN HALO GONSEEN          

HALO OKSEEN    HALO REUMOSEEN HALO GOLDSEEN   
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POZNÁMKY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

 


