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PREDSLOV REDAKTORA

V roku 1989  Dr. Nonna a Michael Schneerson si ani predstaviť nevedelii, 
že myšlienka  založenia kliniky «Lenom» bude predstavovať najmodernejší 
vedecký výskum, ktorý sa odrazí vo vytváraní vzorcov pre jedinečné pro-
dukty Dr. Nona.

Počas 25 rokov svojej existencie, spoločnosť vytvorila produkty založené na 
Halo ComplexTM, ktoré prinášajú  ľuďom nádej a zlepšenie - o čom svedčia 
milióny vďačných užívateľov  po celom svete.

Držíte v rukách materiály zo 7. medzinárodnej vedecko-praktickej konfer-
encie spoločnosti Dr. Nona. Medzi mnohými predloženými prácami sme 
vybrali najlepšie a najzaujímavejšie reporty, ktoré na príkladoch dokazujú 
jednu vec, že  produkty Dr. Nona majú širokú škálu aktivít v rôznych oblas-
tiach medicíny. Produkty spoločnosti sú univerzálne v doplnkovej rehabil-
itácii, čo sa poukazuje aj vo vybraných reportoch.

Čas nestojí na jednom mieste. Spoločnosť sa ako živý organizmus vyvíja 
a rastie. Posledným úspechom spoločnosti je vytváranie nových produk-
tov na základe patentov Dr. Nonny Kuchiny. Však podrobnejšie potvrde-
nie o unikátnosti nových produktov poskytneme na 8. medzinárodnej ve-
decko-praktickej konferencii spoločnosti Dr. Nona.

Čoskoro sa uvidíme!

Igor Sklyar
Riaditeľ kliniky výskumu a vývoja “Lenom”
Redaktor 7. medzinárodnej vedecko-praktickej konferencie spoločnosti Dr. Nona
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«AKO ZLEPŠIŤ KVALITU ŽIVOTA 
PRODUKTMI DR. NONA»

Dr. Nonna Kuchina, Izrael
Vedúca kliniky “Lenom”. 

Zakladateľ značky Dr. Nona

Ako naše zdravie ovplyvňuje kvalitu života?

Akékoľvek zdravotné problémy znižujú kvalitu života. Avšak, nie všetci ľudia 
sa snažia rýchlo zbaviť bolesti a nepohodlia, zatiaľ čo naďalej trpia a dúfajú, že 
telo sa s tým môže  vyrovnať na vlastnú päsť.

Zoberme si prácu, vykonanú spoločne s vedcami z centra pre výskum rakoviny. 
N. N. Blokhin  RAMN:

«Produkty firmy Dr. Nona International Ltd - účinné prostriedky 
na liečenie organizmu»

S.P. Yarmonenko
Onkologicko-vedecké centrum N. N. Blokhin RAMS

Rozvoj špičkových technológií v druhej polovici dvadsiateho storočia umožnil 
vyriešiť množstvo problémov, ktoré sa donedávna zdali byť neriešiteľné. 
Avšak, spolu s užitočnými výsledkami a úspechmi vedy a techniky, ľudstvo pri-
jalo veľa predtým neznámych a negatívne ovplyvňujúcich zdravie chemických, 
fyzikálnych a sociálnych faktorov.

Znečistenie atmosféry, pôdy a vody, prebytok technogénných elektromag-
netických pólov, neustále rastúce množstvo často zbytočných informácií - to nie 
je úplný zoznam faktorov, ktoré sú cenou ľudstva pre výhody civilizácie.

Reakcia tela na rýchlo sa meniace životné podmienky, je stav nazývaný oxi-
dačný stres.
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TVORBA VOĽNÝCH RADIKÁLOV - OHROZENIE ZDRAVIA

Tvorba voľných radikálov
Hlavné faktory, ktoré spúšťajú tvorbu voľných radikálov v ľudskom tele:

1. Ekologické podmienky
(samozrejme ak nežijete v sebestačnom panstve ďaleko od všetkých centier civ-
ilizácie). Vzduch plný výfukových a priemyselných emisií. Voda, ktorú nie len 
že piť -  ale aj sa v nej umývať, je nežiaduce. Výrobky preplnené pesticídmi, 
antibiotikami, stimulátormi rastu, konzervačnými látkami, farbivami a kto vie 
čo iné. Emisie elektrického vedenia, komunikačné vedenia, mikrovlnné rúry (v 
Japonsku ich prestali vyrábať), počítače. Toto všetko prispieva k destabilizácii 
organických molekúl, a tým, k tvorbe voľných radikálov.

„Jedným z najsilnejších faktorov ovplyvňujúcich životné prostredie a verejné 
zdravie, napriek poklesu priemyselnej výroby v 90. rokoch, zostava značné 
množstvo emisií škodlivých látok v ovzduší, vypúšťanie odpadových vôd, hro-
madenie toxických odpadov, vytváranie rozsiahlych geochemických provincií 
antropogénnej prírody“.
(Marchuk, Kondratyev; Svinukhov; Alekseenko; Agadzhanyan, Bashkin a 
ďalší.) 

«Prejav vplyvu týchto faktorov na výskyt ochorení populácie, ako skúma sa v 
celom svete, tak aj v Rusku»
(Sidorenko, Haila, Dockery, Velichkovsky)

2. Stres.
Prakticky celý moderný život je neustálym stresom, ktorý núti naše telo neustále 
uvoľňovať do krvi nové porcie adrenalínu a kortizolu, prebytok ktorých narúša 
normálny metabolizmus a vyvoláva výskyt voľných radikálov.

„Stres a prepracovanie sú sprevádzané zvýšením tvorby voľných radikálov. 
Voľné radikály sú extrémne nestabilné - ich životnosť niekedy nepresahuje jed-
nu milióntinu sekundy.
Agresívne správanie sa týchto chemických látok spôsobuje celú kaskádu no-
vovytvorených voľných radikálov, z ktorých každá vytvára svoj vlastný reťazec 
voľných radikálov.
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Deštruktívny účinok nadmerných koncentrácií voľných radikálov sa prejavuje 
zrýchlením procesu starnutia organizmu, vyvolávajúcim zápalové procesy vo 
svaloch, spojivových a iných tkanivách, nesprávnym fungovaním obehového a 
nervového systému“

3. Ultrafialové žiarenie.
Áno, otvorené slnečné žiarenie, na ktorom, ako sa vraví, nie je nič zlého, je to 
dokonca  zdravé (inak,  to znamená nedostatok vitamínu D). Ale všetkému je 
dobre vedieť mieru.

Nebezpečenstvo vyvoláva  naša súčasná móda pre „čokoládové“ opálenie: 
nestačí sa vypekať   niekoľko hodín na plážach, ešte to ma pokračovanie aj v 
soláriách, čo neumožňuje pokožke oddýchnuť. 

Napriek tomu, je už dlho jasné že: nadbytok UV žiarenia „kazí“ kolagén 
(proteín, ktorý dodáva pleti pružnosť), čo spôsobuje, že jeho molekuly sa „zle-
pia “, aby vytvorili tieto intermolekulárne „zosieťovanie“ a koža sa pokryje 
skorými vráskami. 
A to sa deje práve mechanizmom voľných radikálov.

„Pracovníci Cornellskej Univerzity zistili, že melanóm sa môže vyvinúť z 
kmeňových buniek melanocytov, ak zakumulujú kritický počet mutácií. 

V normálnom stave ultrafialové žiarenie Slnka aktivuje melanocyty, čo vedie 
k uvoľňovaniu melanínu, z ktorého sa môže začať vyvíjať nádor.

Ak by ste mali dostatočne pre melanóm množstvo mutácií, tak bude všetko 
v poriadku, dovtedy kým nevyjdete na slnko a neopálite sa, - vysvetľuje An-
drew White, vedúci práce. 

“Stimul, ktorý zvyčajne vedie k opáleniu slnkom, môže skutočne vyvolať rast 
melanómu.”

4. Fajčenie. 
Nikotín a decht tabakového dymu aktivujú tvorbu voľných radikálov u ľudí 
ktorí fajčia, tak ako aj  u osoby, ktorá je práve v blízkosti (pasívni fajčiari).
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„Nikotín a decht, ktorý fajčiari vdychujú spolu s cigaretovým dymom, obsahujú 
veľa toxických, karcinogénnych a mutagénnych chemikálií. 

Keď sú v tele, spúšťajú reťaz oxidačných reakcií, ktoré zasiahnu pľúca a cievy“.

5. Nekontrolované užívanie liekov.
Ďalšou príčinou oxidačného stresu je použitie určitých liečiv, najmä antibiotík. 
Inhibítory (spomaľovače) oxidačných procesov, tradične nazývané antioxi-
danty, pomáhajú chrániť telo pred deštruktívnymi účinkami voľných radikálov. 

Sú to látky, ktoré sú schopne pridávať elektróny do iných molekúl bez toho, aby 
sa zmenili na voľné radikály.

Výsledky pozorovania skupiny zo 42 ľudí, ktorí odmietli užiť analgetiká, no nah-
radili si to akupresúrou s použitím „Dynamického krému“ a kontrolnej skupiny 
z 35 ľudí, ktorí pokračovali v užívaní analgetík (obsahujúcich “Ibuprofen“).

Zo 42 ľudí:
- 39 ľudí malo efekt.
- 3 osoby prerušili pozorovanie.

V kontrolnej skupine z 35 osôb, sa zistilo 17 vedľajších  účinkov:
- 5 osôb: bolesť v hrudníku, ťažkosti s dýchaním.
- 1 osoba: problémy s videním alebo s rovnováhou.
- 6 osôb: nevoľnosť, bolesť brucha.
- 2 osoby: tmavý moč.
- 1 osoba: bolesť hrdla.
- 2 osoby: strata chuti do jedla.
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«Antioxidačné a antiradikálne vlastnosti liekov Dr. Nona»
O.T. Kasatkina, I.F.Rusina, T. V. Sirota, L. N. Shishkina, 

K. A. Yurov, V. L. Sharygin, L.K.Pulatova, S.P.Yarmonenko 
Inštitút chemickej Fyziky RAN, Moskva

Syntetické a prírodné antioxidanty, patriace do rôznych tried chemických zlúčenín, 
majú jeden spoločný znak pre všetky vlastnosti - spomaliť oxidačné reakcie.

Stanovenie účinnej koncentrácie antioxidantov v uvedených prípravkoch sa usku-
točnilo dvoma spôsobmi:

1. S využitím kinetickej metódy suplementácie skúmaného produktu do mod-
elovej reakcie, oxidácie uhľovodíkov iniciovanej reťazcom.

2. Chemiluminiscenčná ChL metóda schopnosti liečiv inhibovať chemicky 
iniciovanú radikálovú oxidáciu kuménu.

Charakteristika protiradikálovej aktivity liekov ChL metódou

Tabuľka №1

Podľa hodnôt efektívnej rýchlostnej konštanty interakcie s kuménperoxidovými 
radikálmi pre liečivá je možné skonštruovať nasledujúcu sériu (Tab. 2).
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Zo získaných údajov vyplýva, že „Balzam  na očne vrásky“, „Dynamický 
krém“ a „Okseen“ obsahujú silné antioxidanty, charakterizované vysokými 
hodnotami konštanty rýchlosti reakcie s peroxylovými  radikálmi.

«Klinické skúmanie doplnkov stravy a lekársko-kozmetické 
produkty Dr. Nona v praxi športovej medicíny»

 S.V.Epishin, V.V.Panyushkin, S.N.Portugalov, L. P. Griva, 
V.A.Semenov, A.Ya.Sokolov, N.M.Teplova

Celoruký výskumný inštitút fyzickej kultúry a športu, Moskva
 

Vplyv “Lovseen” a “Gonseen” na ukazovatele všeobecného a špeciálneho 
výkonu.

V súlade so všeobecne uznávanou metódou testovania všeobecnej výkonnos-
ti športovcov v cyklických disciplínach bol použitý test Coopera, ktorý nám 
umožňuje vyhodnotiť celkový aeróbny výkon tela (L.P. Matveyev, 1981)

Tým pádom kurzové použitie „Lovseen“a „Gonseen“ počas 3 týždňov 
nevyvoláva významné zvýšenie celkového výkonu testu Cooper. Existuje však 
malý priemerný nárast vzdialenosti ubehnutej subjektmi (cca 5 metrov), čo naz-
načuje trend rastu energie po „Lovseen“ a „Gonseen“.

Tabuľka №2
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Závery týchto klinických štúdií: 
1. Potravinárske pridané látky “Lovseen” a “Gonseen” nemajú dopingovú 

aktivitu a môžu byť použité v praxi športovej jednotky bez akýchkoľvek ob-
medzení.

2. Komplexné použitie „Lovseen“, „Gonseen“ a „ Kvarteto solí “ účinne 
urýchľuje regeneráciu tela po cvičení, a môže byť odporučené ako prostriedok 
pre športovcov a ľudí, ktorí sa zaoberajú telesnou kultúrou.

3.Aplikácia  “Lovseen” počas 3 týždňov významne zvyšuje hladinu testos-
terónu a jeho metabolitov v moči, čo indikuje stimuláciu tvorby mužského 
pohlavného hormónu v organizme.

4. Aplikácia “Gonseen” počas 3 týždňov, na pozadí  bežného zaťaženia 
zmiešaného charakteru, urýchľuje konzumáciu tuku z depa a prispieva k zníže-
niu hmotnosti tuku v podkožnej vrstve tela. 

5.  Balneologické uplatnenie “Kvarteto solí” účinne urýchľuje obnovu 
mikrocirkulácie dolných končatín u osôb pracujúcich v joggingu.

6. Akékoľvek škodlivé účinky alebo vedľajšie účinky  po použití „Lovseen“, 
„Gonseen“ a  „ Kvarteto solí “ neboli zistené.

Meditácia
Vedomá prax prosociálneho správania - často prostredníctvom meditácie - 
zlepšuje fyzické, emocionálne a psychické zdravie ľudí.

V roku 2009 založil Davidson Centrum pre výskum zdravých rozumov na 
Univerzite of Wisconsin-Madison. Teraz je jedným z popredných vedecko-vý-
skumných centier, ktoré študujú účinky všímavosti na mozog, a samotné cen-
trum sa stalo skutočným svedectvom o účinnosti meditácie.

V Stanforde, Kalifornskej univerzite v Los Angeles a na University of Mas-
sachusetts, boli organizované špecializované centrá, v ktorých neurológovia a 
psychológovia skúmali vlastnosti práce mozgu v stave meditácie.

V relatívne krátkom časovom období sa štúdium meditácie, ktoré bolo donedáv-
na považované za pseudo-vedeckú metódu svojpomoci, stalo plnohodnotnou 
oblasťou akademickej vedy. Najobľúbenejším smerom bolo objasniť otázku, 
ako prax všímavosti ovplyvňuje mozog.

11



Cvičenie na meditáciu a relaxáciu
Relaxačný kúpeľ (teplota vody 36,5° C) s dvoma polievkovými lyžicami “Kvar-
teta solí” nasýti telo minerálmi z Mŕtveho mora, zmierni únavu a obnoví dobrú 
náladu.

Tu je jednoduché cvičenie pre relaxáciu.
Ponorte sa do vody, zatvorte oči a pomaly počítajte v opačnom poradí od 100 do 
1. Keď sa dostanete do jednotky, predstavte si príjemný obraz prírody, prostre-
dia, situácie, snívajte, relaxujte...

Ukončite procedúru s počítaním jeden, dva, tri (hlboký dych), štyri, päť (ot-
vorené oči).
Potom celé telo potrite prírodnou tvrdou hubkou s malým množstvom „Ha-
lo-Gelu“ na zlepšenie krvného obehu, opláchnite sa. Len niekoľko minút pozor-
nosti k vášmu telu - a vaša koža bude zamatovo jemná.

Rýchla regenerácia energie cez body
Žiadna energia - žiadne zdravie, žiadna kvalita života!

12

Bod CHE-GU Bod TAI – SI Bod CU SAN-LI

Na toto budeme potrebovať “Dynamický krém”. 
Nanesiete si ho na nohy a masírujte v smere hodinových ručičiek.
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«ORÁLNY MIKROBIÓM A JEHO VPLYV NA ZDRAVIE»
Dr. Daniela Bačová,
Zubná ambulancia, 
Prešov, Slovensko

Orálny mikrobióm je súbor mikroorganizmov, ktoré sa nachádzajú v ústnej du-
tine. Obsahuje viac ako 700 druhov baktérií. Po hrubom čreve je považovaný za 
druhý, najviac diverzifikovaným ľudským mikrobiómom.

Významný vplyv na vývoj a zloženie orálneho mikrobiómu je spôsobený pôro-
dom a výživou dieťaťa. Orálny mikrobióm je ovplyvnený mnohými faktormi 
- geografiou, etnikou, genetikou, výživou, hygienou, čeľustno-ortopedickou 
liečbou, antibiotikami a prebiotikami. 
Prebiotiká sú nepatogénne živé organizmy, ktoré v primeranom množstve majú 
pozitívny vplyv na zdravie.

Prebiotiká prvýkrát opísal profesor Mechnikov, nositeľ Nobelovej ceny v oblas-
ti medicíny v roku 1908. Pri užívaní prebiotík sa pozoroval pokles počtu kar-
iogénnych baktérií. 
Táto bakterioterapia môže mať pozitívny vplyv na prevenciu zubného kazu. 
Prebiotiká majú tiež pozitívny vplyv na liečbu periodontálneho ochorenia, ale 
nijak raz neovplyvňujú počet patogénov v periodontálnych vreckách.

Dysbióza pri orálnom mikrobióme môže prispieť k veľkému počtu systémových 
ochorení.

1) Rakovina - karcinóm granulózových buniek ústnej dutiny je najčaste-
jším malígnym ochorením ústnej dutiny. 

Sliny chorých pacientov obsahujú veľké množstvo druhov baktérií Capnocy-
tophaga gingivalis, Prevotella melaninogenica, Streptococus mitos... 

Nádory môžu ovplyvniť orálny mikrobiol, a taktiež orálny mikrobióm môže 
ovplyvniť nádory, ktoré nepatria do ústnej dutiny. 
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Napríklad pacienti s malígnym ochorením pankreasu majú nižšiu pravdepodob-
nosť detekcie druhov Niesseria elongta, Streptococus mitis...   Autori štúdia 
(Farrell a tím, 2012) tiež odporúčajú ďalšie štúdia, ktoré môžu indikovať 
poukázať na marker týchto baktérii pri diagnostike zhubných nádorov pank-
reasu.

2)  Kardiovaskulárne ochorenia - orálna mikrobiota, ktorá zahŕňa druhy 
Streptococus, Porfyromonas gingivalis, Fusobakterium nucleatum ... bola ná-
jdená v aterosklerotických plakoch (FIGUERO a kolektív, 2011). Po zubnom 
zákroku baktérie vstupujú do krvného obehu, a potom do cievneho endotelu, 
ktorý je príčinou endotolárnej dysfunkcie, zápalu, aterosklerózy. Orálne strep-
tokoky môže byť príčinou agregácie krvných doštičiek – formovaní sa trombov, 
prichádza k vývoju endokardia. (Herzberg, Mayer, 1996)

3) Diabetes mellitus - prvý a druhý typ Diabetes mellitus zvyšuje riziko 
periodontálneho ochorenia. Existujú jasné rozdiely v zložení diabetického 
mikrobiomu v subgingiválnych a supragingiválnych plakoch. Môže existovať 
oveľa vyššia hladina Fuzobacterii a naopak oveľa nižšia hladina Porfyromonas 
gingivalis.

4)  Pľúcne ochorenia - zápalové pľúcne ochorenia sú významne ovply-
vnené Porfyromonas gingivalis, ktorý produkuje proteázové enzýmy, ktoré me-
nia receptory na povrchu sliznice, a ku ktorým môžu byť ľahko asociované 
patogény dýchacích ciest, napríklad Heamophilus influenzea.

Orálne mikrobiálne patogény pozostávajú z:
20% Fusobacterium
11% Pseudomonadaceae
9% Treponema

6,3% Porfyromonas
3,7% Clostridiales
1,1% Streptokoky
1% Neisseria



Dôsledkom akumulácie periodontálnych patogénov v supragingiválnych a 
subgingiválnych plakoch je rozvoj periodontálneho ochorenia, t.j. ochorenia 
ďasien a tkanív sklopného zubného protézu.

Periodontálne tkanivá sú tkanivá, ktoré obklopujú zub. Názov “parodont” 
pochádza z gréckeho slova - PARO-ODONT, čo znamená - “ okolo zubu”. 
Hlavnou úlohou periodontu je posilniť zub v čeľustnej kosti.

Parodont pozostáva z:
1) ZUBNÉHO CEMENTU - pokrýva povrch koreňa zubov

2) KOSTNÉHO HNIEZDA - ALVEOLY - v ňom sa nachádza zub

3) SPOJIVOVÉHO TKANIVA - natiahnutá medzi cementom a povrchom alve-
ol. Dá sa povedať, že zub je zavesený v kostnom hniezde, a až do určitej úrovne 
má voľnú pohyblivosť v hniezde.

4) ZÁPAL ĎASIEN - obklopuje zub v krku zuba. Priestor medzi hrdlom zubov 
a ďasnom sa nazýva ĎASNOVÁ KAPSA - sulkus gingivalis, vystlaná spojo-
vacím epitelom. Zvyčajná hĺbka kapsy je od 0,1 do 3 mm.

Najčastejším zápalom v ľudskom organizme je ZÁPAL ĎASIEN, CHRON-
ICKÁ GINGIVITÍDA. Týka sa to 80% ľudí, vrátane detí. Jednoznačnou príči-
nou tohto chronického ochorenia je nedostatočná ústna hygiena. 
Existuje (prichádza) akumulácia supragingálnych a potom subgingiválnych 
plakov a ich kolonizácia baktériami. 
V supragingiválnych plakoch, sa nachádzajú hlavne anaeróbne a fakultatívne 
anaeróbne baktérie, a v subgingiválnych plakoch sú anaeróby, napríklad: 
Porfyromonas, Prevotella, Fusobakterium, Tannerella, Parvimonas, atď, ktoré 
prispievajú k vzniku zápalového procesu, tzv. plaky indukované chronickú gin-
givitídu. 

Príznaky chronickej gingivitídy - začervenanie, nádory interdentálneho papilo-
mu, krvácanie spôsobené tlakom, ďalšia spontánna, mierna bolesť.
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Stupeň zápalu je určený indexom PBI (index krvácania papily), vyšetrenie sa 
vykonáva s použitím periodontálnej sondy. Stupeň krvácania sa stanovuje vo 
všetkých zuboch a súčet celej ústnej dutiny predstavuje index PBI. Ukazuje 
stupeň zápalu, a takisto aj kvalitu zubnej hygieny. V tomto štádiu sú postihnuté 
len ďasná, k zničeniu sklopného zubného protézu nedochádza. Liečba zahŕňa v 
sebe profesionálnu dentálnu hygienu, dôkladnú dezinfekciu zubov a kompletnú 
domácu starostlivosť.

Neúplná liečba a neopatrná domáca starostlivosť pacienta je príčinou prechodu 
na hlbší periodontálny zápal - na chronickú gingivitídu, ktorá prejde do pera-
dentózy.

PARADENTÓZA - je chronické zápalové ochorenie zubnej protézy. Baktérie 
spojené s periodontitídou sú gram-negatívne anaeróby - Porfyromonas gingiva-
lis, Tannerella forsytkia, Treponema dentikola, Prevotela micra...
Symptómy: začervenanie, krvácanie, periodontálne vrecká, ktoré sa vyskytujú 
ako dôsledok zápalovej deštrukcie periodontálnych tkanív, exkrementov plodu, 
uvoľnenia a voľný pohyb zuba.

Diagnostika paradentózy je založená na klinických vyšetreniach, výpočtoch 
CPITN indexu, röntgenových vyšetreniach, mikrobiomnych vyšetreniach.
Index CPITN - COMMUNITY PERIODONTAL INDEX OF TREATMENTS 
NEEDS

Pacienti so stredne ťažkou až ťažkou peradentózou boli poslaní na vyšetrenie 
fokálnej infekcie dentálneho pôvodu a takisto okrem klinického vyšetrenia a 
röntgenového vyšetrenia, uskutočňovaného za aseptických podmienok, odber 
bakteriologického materiálu z periodontálnych vreciek a zasielaných na labo-
ratórne analýzy do laboratória pre detekciu DNA periodontálnych patogénov.

Porfyromonas gingivalis je markerom závažných a agresívnych foriem para-
dentózy. Spôsobuje predčasnú stratu zubov. Nachádza sa hlavne v hlbokých peri-
odontálnych vreckách, ako aj v hornej časti tráviaceho traktu, v hrubom čreve aj 
v pľúcach. Do úvahy sa berú aj pacientove  kardiovaskulárné ochorenia. Spolu 
s Tannerella forsythia a Treponema denticola je zaradený do tzv.“Červeného 
komplexu”. Tieto ochorenia signalizujú vysoké riziko parodontálnej deštrukcie. 
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Porfyromonas môžu postihnúť gingiválne fibroblasty, a môžu v nich prežiť aj 
pri vysokých dávkach antibiotík. Súvisí s reumatoidnou artritídou.

Pacienti s reumatoidnou artritídou majú vysoký výskyt periodontálneho ochore-
nia. Fusobakterium nucleatum je veľmi nebezpečný orálny patogén. 

Ide o perorálne baktérie, ktoré hrajú dôležitú úlohu pri periodontálnom ochorení. 
Sú hlavnou zložkou plakov kvôli ich veľkému počtu a schopnosti interakcie s 
inými baktériami v ústnej dutine. Fusobakterium nucleatum jednoznačne súvisí 
s rakovinou hrubého čreva. 

Rast nádoru sa indukuje bez zápalu alebo iného podráždenia tkanív hrubého 
čreva. To potvrdzuje priamu alebo nepriamu špecifickú malignitu.

Laboratórne testy sú doplnené testom citlivosti parodontálnych patogénov vo 
vzťahu k antibiotikám. Po začatí používania antibiotík (penicilín) v klinickej 
praxi (1942), ako aj pri ďalšom vývoji nových antibiotík sa predpokladalo, že 
problém bakteriálnych infekcií sa vyrieši. 

Po 4 rokoch od začiatku používania penicilínu, bolo 14% celého reťazca rezis-
tentné voči zlatému stafilokoku (Staphylococcus aureus). 

Zvýšenie bakteriálnej rezistencie nie je prekvapujúce, tak ako schopnosť bak-
térií prispôsobiť sa vonkajšiemu prostrediu a pôsobeniu antibiotík je príčinou 
ich uchovávania niekoľko miliárd rokov. Odolnosť baktérií je jedným z na-
jväčších problémov modernej medicíny. 

Na základe silného selektívneho tlaku antibiotík, sa vyvinuli multirezistentné 
patogény, ktoré v budúcnosti môžu byť nevyliečiteľné. Už samotne použitie 
antibiotík je príčinou tvorby rezistencie. 

Antibiotiká sa predpisujú hlavne v humánnej medicíne. Používa sa aj na chov 
zvierat s cieľom prevencie a liečby infekcií alebo ako rastové stimulátory.

Od roku 2006 - používanie antibiotík v EÚ na tieto účely sú zakázané. Použitie 
antibiotík pre zvieratá významne stimuluje rozvoj bakteriálnej rezistencie.
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               Casuistry №1.  Muž, dátum nar.: 19/01/1980, Meno: Radovan
Anamnéza - reumatoidná artritída, psoriáza, pravidelne užíva - sulfasalazín, 
alergické reakcie na lieky nie sú indikované.

Zubné vyšetrenie: klinické vyšetrenie zubov, KPE index, vyhotovenie rönt-
genových snímkov, stanovenie úrovne dentálnej hygieny pacienta pomocou in-
dexu PBI, (Mukhleman, 1977) stanovenie potreby kontroly na základe indexu 
CPITN (podľa Amiaru, 1982) sa vykonalo postupom VariOr Dento

KPE – 4,20,1
PBI – 67
CPITN – 3

10.10.2018 sme vykonali zber bakteriologického materiálu na vyšetrenie pa-
ropatogenov. 
Výsledky prieskumu:

Červený komplex   - Porphyromonas gingivalis +++
     - Tannerella forsythia ++
Oranžový komplex     - Parviromonas micra +++
                       - Prevotela intermedia +++
Všeobecné riziko resorpcie kĺbovej protézy – VYSOKÝ typ pacienta - 
kario-periodontálne ochorenie.

Porphyromonas gingivalis - +++, červený komplex, odhadujeme ako marker 
závažnej formy periodontálneho ochorenia. Spôsobuje predčasné straty zubov. 
Možno ho nájsť v hlbokých periodontálnych vreckách presahujúcich 4 mm. 
Predpokladá sa, že v kardiovaskulárnych ochoreniach, odoláva liečbe antibio-
tikami.

Porfyromóny sú spojené s reumatoidnou artritídou. Pacienti s reumatoidnou ar-
tritídou majú zvýšené riziko periodontálných ochorení.

Hlavnou živinou pre porphyromonas gingivalis je Fe, ktoré zachytáva pomocou 
vysokoúčinných mechanizmov z hemoglobínu.
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Tannerella forsythia ++, červený komplex, G - anaeróbny, sa podieľa na deštruk-
cii periodontu, Tannerella forsythia sa nachádza v aterosklerotických plakoch a 
môže mať súvis s rakovinou pažeráka. Zodpovedný za zápach z úst - galitozu.

Parvimons micra - +++, oranžový komplex. G + anaeróbna, časť zmiešanej an-
aeróbnej flóry, produkuje B-laktamázu, môže tiež spôsobiť zvýšenie rezistencie 
na antibiotiká.

Prevotella intermedia - +++, oranžový komplex. G-anaerob, aktívne berie účasť 
v periodontálných ochoreniach, čiastočne izolovaný nekrotickou gingivostoma-
titídou. Vysoká pravdepodobnosť rozšírenia Prevotella intermedia počas teho-
tenstva.

Špecifické anaeróbne druhy, ako napríklad Prevotella intermedia, infikujú en-
dotelové bunky, čo znamená spojenie medzi periodontálnymi ochoreniami a 
kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Navrhovaná liečba:
Hygienická fáza - motivácia podľa farebne motivujúceho kalendára - je naj-
dôležitejšou časťou liečby periodontálneho ochorenia, t.j. eliminácia supragin-
giválnych a subgingiválnych plakov, hygiena medzi zubami s medzizubnou 
kefkou. Potreba zistenia periodontálneho ochorenia je založená na hodnote 
CPITN indexu. V tomto prípade CPI-3 a TN-3, t.j. komplexná periodontálna 
liečba, odstraňovanie zubného kameňa, patogénnych faktorov a hygienických 
pokynov.

Regeneráciu ústneho periodontálneho ochorenia a celkového zdravia sa môže 
udržiavať produktmi Dr. Nona - 
„Ústna voda“,
 čaj „Gonseen“, 
zubná pasta „Sheenseen“, 
„Goldseen“, 
„Ravseen“, 
„Pulmoseen“
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Kontrolné vyšetrenie:

10.10.2018

13.2.2019
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«ZLEPŠENIE A OMLADENIE ĽUDSKÉHO 
ORGANIZMU S  DR. NONA, S DÔKAZMI KOREKCIE 

MIKROCIRKULÁCIE ZALOŽENEJ NA 
ZÁKLADE ÚDAJOV KAPILÁROSKOPIE»

Dr. Galina Lopatina
Rusko, m. Perm

Lekár, regeneračná medicína

V lekárskej vede sú praktické prístupy k liečbe založené na výsledkoch výs-
kumu potvrdzujúcich ich realizovateľnosť. Až do druhej polovice dvadsiateho 
storočia sa lekári na celom svete spoliehali výlučne na osobné skúsenosti ale-
bo na názor skúsenejších lekárov v otázkach diagnózy a terapie. Častokrát, v 
prípade rovnakej choroby, lekári ponúkajú pacientovi úplne rôzne, a niekedy 
aj opačné, typy vyšetrovacích a liečebných metód. Niekedy liečba pripomína 
niečo medzi lotériou a bludiskom.

„Ostatní lekári dvadsať rokov po sebe robia tie isté chyby a nazývajú to 
klinickými skúsenosťami“ (N. Febrikant).

Súčasná situácia neuspokojovala ani pacientov, ani lekárov. Od 80-tych rokov 
dvadsiateho storočia, lekárska veda dostala nástroj - medicína založená na 
dôkazoch (medicína založená na overených dôkazoch). 

Hlavnou úlohou medicíny založenej na dôkazoch je hľadanie najúčinnejšieho 
a najbezpečnejšieho spôsobu liečby. Na tento účel sa vykonávajú porovnávacie 
analýzy údajov získaných z rôznych prístupov k uzdraveniu. Výsledky účinnos-
ti sa hodnotia pri rôznych liečebných postupoch. 

Štúdium výsledkov terapeutických účinkov na organizmus teda môže poskyt-
núť dôkazy a bezchybné odporúčania pre pacientov.
Začali sme z postulátu „organizmus je jeden celok“. 
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Predmet výskumu, monitorovanie počas liečby produktmi Dr. Nona sa stala na-
jdôležitejšou časťou obehového systému - kapilárnej siete. Stav mikrocirkulácie 
odráža prácu organizmu ako celku.

Kapiláry zohrávajú kľúčovú úlohu pri udržiavaní homeostázy v organizme, oni 
sú prvými, ktorí reagujú na účinky environmentálnych faktorov a zabezpečujú 
prispôsobenie lokálnej hemodynamiky potrebám tela. 

Zmeny v kapilárnej väzbe sú tiež úzko korelované so zmenami v centrálnej 
hemodynamike, čo umožňuje používať mikrocirkulačné parametre ako prognos-
tické a diagnostické kritériá na hodnotenie celkového fyzického stavu a zdra-
via jedincov. Pri všetkých ochoreniach sa monitorujú lokálne alebo generalizo-
vané poruchy mikrocirkulácie. Tieto poruchy sa prejavujú komplexom rôznych 
syndrómov.

Mikrocirkulačný systém prenáša krv a lymfu cez mikrocievy, prenáša plyny, 
vodu, mikro a makromolekuly cez biologické bariéry (kapilárne steny) a pohyb 
látok v extravaskulárnom priestore. 

Najmenšie cievy sú v priamom kontakte s bunkami tkanív.

Kapilárna sieť obsahuje viac ako 100 miliárd kapilár s celkovou dĺžkou viac 
ako 100 000 km a výmenou plochou viac ako 6000 metrov štvorcových. 
Ústredným spojovacím prvkom systému sú krvné a lymfatické kapiláry, na-
jtenšie cievy s priemerom 3-5 až 30-40 mikrónov (mkm), ktoré sú najdôležite-
jšou zložkou biologických bariér. Steny krvných kapilár, tvorené najmä špecial-
izovanými endotelovými bunkami, umožňujú selektívne dodávanie pracovných 
prvkov tkaniva kyslíkom, iónmi, biologicky aktívnymi molekulami a pla-
zmatickými proteínmi. 

Transport látok cez endotelovú výstelku krvi a lymfatických ciev kapilárne-
ho typu (vaskulárna permeabilita) sa uskutočňuje prostredníctvom medzibun-
kových kontaktov. 

Na úrovni kapilár dochádza k transkapilárnej výmene, vytvárajucí homeostáz, 
potrebný pre život tkaniva.
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KAPILAROSKOPIA -  je medicínska technológia, ktorá umožňuje celoživotný 
výskum kapilár a kapilárneho krvného obehu.

Počítačový kapilároskop TU9443-002-4471597-2004 predstavuje kombináciu 
ultra-precízneho mikroskopu, ktorý poskytuje viacnásobné kvalitatívne zväčše-
nie a softvér, ktorý na modernom svetovom trhu zdravotníckych zariadení nemá 
žiadne analógie.

Výhodou kapilároskopie je jej jedinečnosť (iné výskumné metódy nevizual-
izujú kapiláry), bezbolestnosť, neinvazívnosť, pozorovanie mikrocirkulácie v 
„prirodzenom prostredí“, čo zvyšuje presnosť diagnostiky. Miestom merania 
mikrocirkulačných parametrov je eponychium nechtového lôžka. 

Počítačová kapilózna metóda umožňuje kvalitatívne a kvantitatívne s matem-
atickou presnosťou určiť, zaznamenať a analyzovať širokú škálu indikátorov 
(viac ako 20 parametrov).

Medzi nimi sú:
• hustota kapilárnej siete,
• veľkosti rôznych častí kapiláry,
• stav endotelovej bariéry,
• veľkosť perivaskulárnej zóny,
• rýchlosť a zrýchlenie prietoku krvi v divíziách,
• počet erytrocytov, agregátov krvných doštičiek v krvi atď.

Pomocou kapilároskopie je možné predvídať vývoj ochorení, ohodnotiť účin-
nosť liečby, zafixovať zmeny, ku ktorým došlo po kurze procedúr alebo pro-
duktoch.
Technický výsledok sa dosahuje identifikáciou kapiláropatie pomocou 
počítačovej kapilároskopie s následnou korekciou zistených porúch pomocou 
kapilároterapie.

KAPILOTERAPIA - je liečebná metóda zameraná na korekciu mikrovasku-
latúrneho toku.

Metóda hojenia a omladenia je nasledovná.
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Predtým, pre detekciu mikrocirkulačných porúch sa uskutočňovala diagnos-
tická počítačová kapilaroskopia a určovala sa závažnosť kapiláropatie, po 
ktorej sa počas 90 dní kapilárna terapia sa uskutočňuje v domácich podmienk-
ach s použitím prípravkov obsahujúcich zložky Mŕtveho mora a minerály. 

Kapilároterapia sa uskutočňuje podľa nasledujúcej schémy: akumulujú teplotu 
36 až 38 ° C v predpripravenom kúpeli so 100 až 300 litrami tečúcej sladkej 
vody. Vo vodnej kúpeli sa rozpustí 1 polievková lyžica soli (v pomere 1 čajová 
lyžička soli z každého zo štyroch balení, ktoré tvoria zloženie “Kvarteto solí“.

Vyskúšajte si kapilárny kúpeľ počas 15-20-30 minút podľa metódy “Gesher”:
ležať vo vani, relaxovať, zavrieť oči, vizualizovať obraz mora alebo obraz 
vášho vysnívaného cieľa, potom začnite v duchu počítať od 100 do 1 pomalým 
tempom, so zameraním sa len na čísla, keď dopočítate, pomaly otvorte oči, 
polezte si v kúpeli ešte 5-10 minút.

Po vystúpení z kúpeľa si pokožku tela neutierame a na vlažnú pokožku nane-
sieme tenkú vrstvu telového mlieka „Solaris“ a necháme, aby sa absorboval.

Každý deň užívanie čaju “Gonseen“, varí sa 1 balíček čaju v 1 litri vody pri 
teplote 80-90°C. Čaj piť pri izbovej teplote, 250 ml, 4 krát denne, sa vypije 20 
minút pred jedlom. 

Dodatočne počas dňa vypite aspoň 1 liter pitnej neperlivej vody. Denne prijímať  
kapsuly “Okseen“ alebo kapsuly „Goldseen“, 2 kapsuly ráno po jedle, zapiť 
dostatočným množstvom vody. Po absolvovaní kurzu kapilároterapie sa vykoná 
diagnostická počítačová kapilóza s cieľom identifikovať dynamiku a vizuálnu 
kontrolu mikrocirkulačných zmien a transkapilárnej výmeny.

Pre vizuálnu kontrolu dynamiky mikrocirkulačných zmien počas obdobia 
používania kapilároterapie je možná počítačová kapilaroskopia ako dvakrát 
(pred začiatkom priebehu kapilárnej terapie a po jej ukončení, tak aj pred zači-
atkom kurzu a v jeho strede) a trikrát (pred začiatkom priebehu kapilárnej ter-
apie, uprostred kurzu a pred začiatkom priebehu kapilárnej terapie) po jeho 
dokončení).
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Výsledkom použitia kapilároterapie je zlepšenie krvného obehu, harmonizá-
cia psycho-emocionálneho stavu, zlepšenie celkového zdravia, viditeľný 
kozmetický efekt, celkové zotavenie  a omladenie organizmu normalizáciou 
syntézy proteínov a obnovením poškodenej DNA.

Komplex regenerujúci DNA poskytuje liečbu a prevenciu vzniku rôznych 
ochorení a predčasného starnutia. Táto metóda sa používa v prípadoch liečby 
a prevencie vzniku kardiovaskulárnych ochorení (vrátane hypertenzie), ner-
vového, urogenitálneho, respiračného, endokrinného, imunitného, tráviaceho 
ústrojenstva, kožných ochorení a v kozmetickej praxi, v gynekologickej a an-
drologickej praxi a v niektorých prípadoch ako alternatíva k liekom a chirur-
gickej liečbe.

Bolo navrhnute, aby  podstúpil kurz kapilároterapie s trojnásobným meraním 
údajov na počítačovom kapilóskope pre 117 pacientov.

Absolvovalo to 39 pacientov. Zvyšok neboli zúčastnení z rôznych dôvodov.
V 100% záujemcov bola zaznamenaná pozitívna mikrocirkulačná dynamika. 
Korekcia bola zaznamenaná v hustote kapilárnej siete, normalizácii prietoku 
krvi cez kapiláry, normalizácii veľkosti perivaskulárnej zóny, normalizácii 
priehľadnosti intersticiálneho priestoru, zarovnaní s normálnou veľkosťou ka-
pilárnych delení. 

Všetci pacienti zaznamenali zlepšenie klinického stavu až do vymiznutia 
príznakov. Vonkajšie omladenie bolo zjavne a viditeľne.

Zistenia:
• Výhoda navrhovaného spôsobu liečenia a omladenia tela produktami 

Dr. Nona s pomocou mikrocirkulačne kontrolovateľnej korekcie je, že je uni-
verzálna, ľahko sa používa, môže sa používať ako doplnková liečba  a v niek-
torých prípadoch je to spôsob voľby pri hľadaní alternatív k liekom a chirur-
gickej liečbe.
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• Tento spôsob hojenia a omladenia tela je odlišný v tom, že spočiat-
ku vykonáva diagnostickú počítačovú kapilaroskopiu na detekciu kapiláry, po 
ktorej sa 90 dní kapilárna terapia uskutočňuje doma s použitím liekov Dr. Nona. 
Kapilárna terapia sa vykonáva opakovane, s prestávkami alebo bez prestávok 
medzi jednotlivými cyklami, v prípade prvého úplného cyklu kapilárnej terapie 
po dobu 90 dní môžu byť nasledujúce cykly akéhokoľvek trvania.

• Detekcia predklinických štádií rôznych ochorení pomocou kapilárnej 
kópie otvára úplne nové možnosti ich prevencia a monitorovanie predpísanej 
kapilárnej terapie umožňuje vykonávať optimálnu liečbu pre každého pacienta 
bez kontraindikácií.



27

«VYUŽÍVANIE PRODUKTOV SPOLOČNOSTI 
DR. NONA V PEDIATRICKEJ PRAXI»

Dr. N.I. Shapoval, 
m. Khmelnitsk, Ukrajina

Natalia Shapoval - praktická pediaterka, prax 37 rokov. 
20 rokov pracuje ako vedúca detského oddelenia. 
Spolupracuje s firmou  Dr. Nona už 15 rokov.

Počas tejto spolupráce sa podarilo dosiahnuť veľké množstvo výsledkov, a to 
ako na osobnej, tak aj na rodinnej alebo pacientskej úrovni. Tu sú niektoré z 
nich.

1. Popáleniny, koloidné jazvy.
Dieťa Artem P., 5 rokov.
Diagnóza: Popáleniny dolného trupu, končatín s vriacou vodou II-III st. (35%). 
Vykonané 4 operácie kožných štepov. Vznikli koloidné jazvy, kontraktúra 
končatín, dieťa sa nemohlo pohybovať samostatne, bol nosený na rukách. Po 4 
mesiacoch kúpeľnej liečby bol výsledok minimálny.
Naznačená procedúra: Gonseen - čaj, Ravseen, Fáza-3, bahenná maska, soľné 
kúpele, Solaris telové mlieko a Dynamický krém (matka aplikovala každú hod-
inu).  Po 2 týždňoch používania produktov sa dieťa začalo pohybovať samo-
statne a do pol roka sa takmer všetky jazvy vytratili, nohy sa vyrovnali.
Odstránené z evidencie ZŤP.

Teraz má dieťa 10 rokov a nemá žiadne zdravotné problémy.

2. Často choré deti.
Maxim L., 2 roky.
Diagnóza: Laryngotracheitída, recidivujúci priebeh. Bol hospitalizovaný 8-krát 
a dostal infúznu terapiu hormónmi a antibiotikami. 
Pri skúmaní dieťaťa bola zistená infekcia citalomegalovírusom a vírusom Ep-
stein-Barr. 
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Mal mentálnu a fyzickú retardáciu.

Naznačená procedúra: čaj “Gonseen”, “Okseen”, “Yamseen”, “Ústna voda”, 
“Kvarteto solí”, “Šampón”, “Chokoseen”.

Výsledkom je, že dieťa prakticky prestalo byť choré, začalo sa rozprávať, po 2 
mesiacoch užívania prípravkov začal konečne priberať..
Dnes má dieťa 10 rokov. Vyvíja sa psychicky a fyzicky podľa veku.

Svetlana Sh., 1,5 roka.
Bola prijatá na jednotku intenzívnej starostlivosti s diagnózou akútnej 
obštrukčnej bronchitídy, ťažkého priebehu, stupňa respiračného zlyhania III, 
stupňa kardiovaskulárnej insuficiencie I-II. V priebehu 2 týždňov bola vyko-
naná umelá ventilácia pľúc. Dostali antibiotickú liečbu najnovšej generácie. Pri 
prevoze na oddelenie málo dieťa komplikácie po liečbe: hluchota a hypoxia 
mozgovej kôry.
Diagnóza: oneskorený duševný vývoj, strata sluchu II-III. Prognóza špecialis-
tov - to je pre život.

Naznačená procedúra: čaj “Gonseen”, “Yamseen” až 6 kapsúl denne, “Okseen”, 
“Pulmoseen”, “Chocoseen”, “Ravseen”, “Ústna voda”, “Lovseen”, celková 
masáž s telovým  mliekom  Solaris + dynamický krém, kvarteto solí.

Po 9 mesiacoch sa všetky orgány a systémy regenerovali.
Dnes má dievča 15 rokov. Tancuje, spieva, hrá so svojím  otcom šach a dobre 
sa učí v škole.

Zistenia:
Produkty spoločnosti Dr. Nona sú odporúčané pre zdravé a choré deti. Zahŕňa 
vnútorné rezervy tela, posilňuje imunitu, prispieva k aktivite a rastu zdravých 
detí, podporuje duševný rozvoj a v závažných prípadoch prispieva k rýchlemu  
uzdraveniu. Ukazuje sa počas vývoja plodu, od prvého dňa života až po posled-
ný deň života. Nemá žiadne vedľajšie účinky, kontraindikácie, predávkovanie
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«SKÚSENOSTI S DR. NONA V PRÁCI KOZMETIČKY»
M.A. Tristen, kozmetológ

m. Charkov, Ukrajina

Ako zlepšiť výsledky svojej práce, kvalitu vlastného života a života druhých? 
To je hlavná otázka v práci ktorej sa venuje odborník, ktorý pomáha ľuďom.
Ako a s čijou pomocou navštíviť  salón krásy a zdravia ?

Tieto a mnohé ďalšie otázky sú zodpovedané skúsenosťami s používaním pro-
duktov Dr. Nona. Na lepšie sledovanie procesov obnovy psycho-emocionál-
neho a fyzického stavu tela boli pravidelní zákazníci (ženy vo veku 20 až 72 
rokov z rôznych ekonomických a sociálnych vrstiev spoločnosti) rozdelení do 
troch skupín.

Prvá skupina dostala individuálnu komplexnú starostlivosť s užívaním produk-
tov Dr. Nona.

Základom programu obnovy kardiovaskulárneho systému tela s použitím 
takých liekov ako “Newseen”, “Yamseen”, “Gonseen”, “Femseen”, “Lovseen”, 
“Okseen”, “Fáza 9”, “Pulmoseen”.

Externá starostlivosť zahŕňala masáže tváre a tela so  zábalmi a používanie 
takýchto prípravkov:

• Balzam na očné vrásky;
• Kompresne obrúsky z vody z Mŕtveho mora;
• Halo-gél;
• Bahenná maska;
• Rúže;
• Dezodorant;
• Dynamický hydratačný krém;
• Parfumy pre ženy;
• Zubná pasta “Shenseen”;
• Kondicionér na vlasy;
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• Krém na ruky a nechty;
• Telové mlieko “Solaris”;
• Pleťové  mlieko;
• Nočný krém;
• Ústnu vodu;
• Tonizujúce telové mlieko;
• Šampón  na časté  použitie.
• “Soupseen”;
• “Dakseen”;
• “Chocoseen”.

V druhej skupine bola ponúknutá základná starostlivosť prvej skupiny s 
využitím produktov klasickej estetickej kozmetológie a základných výživových 
doplnkov.

Tretia skupina je zmiešaná.
Skupina bola rozdelená do dvoch podskupín. 
Prvá podskupina dostala program prvej hlavnej skupiny a druhá podskupina 
dostala program druhej skupiny.
Tretia skupina sa líšila od prvého a druhého protokolu postupom.

Výsledky experimentu trvajúce 12 mesiacov boli ovplyvnené ich účinnosťou. 
Samozrejme, všetci zákazníci boli s výsledkom spokojní! Výrazné výsledky 
však vykazovali iba ženy z prvej skupiny a prvá podskupina tretej skupiny.

Preto ženy, ktoré používajú výrobky Dr. Nona v dennej starostlivosti získali 
viditeľné a dlhodobé výsledky spoločných aktivít kozmetológa a klienta, ako 
napríklad:

• zmena kvality a štruktúry pokožky;
• viditeľné zlepšenie kvality vlasov;
• normalizácia hmotnosti;
• udržateľný psycho-emocionálny stav.

Samotní klienti zaznamenali mimoriadny záujem o život a zvýšené libido, čo ne-
bolo pozorované v iných skupinách.
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Na zachovanie čistoty experimentu neboli klienti informovaní o pozorovaní.

Pozitívny výsledok tohto pozorovania dokazuje účinnosť produktov Dr. Nona a 
všeobecne zlepšenie kvality života.
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«ANALÝZA SKÚSENOSTÍ S UŽÍVANÍM PRODUKTOV 
DR. NONA V NEUROLOGICKEJ PRAXI»

Dr. N.E. Golovina
TB špecialista, pediater,

 m. Doneck

Podľa štatistík z počítačovej diagnostiky „Oberon 7“: 80-90% pacientov 
pochádza z rôznych druhov ochorení nervového systému. 
Jedným z najčastejších ochorení v tejto kategórii je neurasténia.

Táto patológia v tradičnej medicíne je prakticky nerozpustná vďaka širokému 
spektru vedľajších účinkov tradičných liekov, ktoré prevládajú nad pozitívnym 
účinkom. 
Tiež existuje rýchla závislosť tela pacienta od tradičných liekov, čo vedie k 
zvýšeniu dávkovania až po toxickú otravu a smrť.

Vzhľadom na to, že pacienti s diagnózou “Neurasténia” (ďalej len “N”) majú 
množstvo súvisiacich ochorení, liečebný program sa volí individuálne. 

Napriek tomu sa použila určitá skupina základných liekov, ktoré sa používajú 
pri diagnostike N: „Okseen“ (2 kapsuly denne), „Newseen“ (2 kapsuly denne), 
„Gonseen“ (0,5 l denne), „Halo-gél”, Bahenná maska “ a  „ Dynamický krém “.

Príklady 
Pacientka 37 rokov
Diagnóza: N, difúzna struma, tyreotoxikóza, nodulárna toxická struma.
Antidepresíva boli predpísané po konzultácii s neurológom.
Program na prvé 2 mesiace. liečby - Okseen, Newseen, Immunseen, Fáza 3, 
Reumoseen, soľ z Mŕtveho mora, Gonseen, Solaris, tonizujúce telové mlieko,  
ústna voda, šampón, deodorant.

3 mesiace - Okrem programu prvých 2 mesiacov. boli vybrané: “Ravseen”, zub-
ná pasta “Shenseen”, “Dynamicky krém”.
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Počas 6 mesiacoch liečby podľa individuálne zostaveného programu už nemá prob-
lém so spánkom, nervovým a kardiovaskulárnym systémom. V súčasnosti využíva 
produkty spoločnosti na preventívne účely.

Pacientka 28 rokov
Diagnóza: N, difúzna struma, tyreotoxikóza.
Primárne - sťažnosti na podráždenosť, dlhodobé poruchy spánku počas 1 me-
siaca.

Ďalej boli identifikované vyššie uvedené diagnózy.
Neuropatológom boli predpisane sedatíva.
Program na 3 mesiace ošetrenie - “Okseen”, “Newseen”, “Reumoseen”, “Soľ z 
Mŕtveho mora”, “Gonseen”, “Solaris”, “Deodorant”.

Výsledkom liečby bolo vytvorenie normálneho spánkového vzoru (už po pr-
vom mesiaci aplikácie programu), aby sa zabránilo počiatočnej diagnóze.

Pacientka 50 rokov
Diagnóza: N, ateroskleróza (I-II st.), Tyreotoxikóza, intervertebrálna osteochon-
dróza, neuralgia.

Program na 1 mesiac liečby - „Okseen“, „Newseen“, „Dakseen“, „Solaris“, „Ha-
lo-gel“, „Gonseen“, „Dynamický krém“, „Deodorant“.

2 mesiace – k programu 1 mesiac sa pridala Fáza 3.

6 mesiacov - okrem programu prvých 2 mesiacov boli pridané: “Ravseen” a “Re-
umoseen”. Trvanie liečby je 12 mesiacov., Kompletná starostlivosť od naznačenej 
diagnózy.

Pacientka 20 rokov
D: Epilepsia, N.

Okolo 10 rokov bol registrovaný u neuropatológa, bol naordinovaný “Finlepsin” 
pre trvalé užívanie. Pred začatím liečby produktmi Dr. Nona pozorovala epilep-
tické záchvaty s frekvenciou 1-2 krát mesačne.



34

Program liečby: “Okseen”, “Newseen”, “Dakseen”, “Soľ z Mŕtveho mora”, 
“Gonseen”, “Solaris”, “Dynamický krém”, “Halo-gel”.

Zlepšenie bolo pozorované po 6 mesiacoch počas liečby podľa individuálneho 
programu pozorovaná, aby sa udržal výsledok, sú ďalej predpísané nasledujúce 
lieky: Newseen, Halo-gél, Gonseen, Dynamicky krém.
Záchvaty neboli pozorované po dobu 10 rokov.

Záver:
Prípravky Dr. Nona poskytujú jedinečnú príležitosť na široké použitie v neuro-
logickej praxi, kvôli úplnej absencii vedľajších účinkov, ako aj kvôli absencii 
závislosti.

Liečba liekmi  Dr. Nona nebola komplementárna, pacienti dosiahli úplné 
uzdravenie podľa určených programov, tvorených výlučne výrobkami spoločnos-
ti.
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«DERMATOLOGICKÉ HODNOTENIE NOVÝCH 
VÝROBKOV NA VONKAJŠIE POUŽITIE, 

OBSAHUJÚCE EXTRAKTY Z DUNALIELLA A 
HALOBACTERIA - SHP»

Oren Raz1,*, Katya Chumin1, Eitan Harduf2, Nonna Kuchina2, 
Guy Cohen1 и Zvi Bentwich1

1 Vedecko-výskumný ústav kože, vedecké centrum a laboratóriá Mŕtveho mora a 
Aravy, Masada, Izrael
2 Klinika “Lenom” Ltd, Rishon-Le-Zion, Izrael
* Oren Raz je inžinier chémie a biotechnológie. Vedecko-výskumný ústav kože, 
Izrael

Informácie:
Oren Raz (Oren Raz) je inžinier v oblasti chémie a biotechnológie so značnými skúse-
nosťami vo farmaceutickom priemysle Izraela.
Od roku 2012 pracuje v Inštitúte výskumu pleti (Masada, Izrael), kde úspešne využíva 
svoje skúsenosti v dermatologicky orientovaných dermo-kozmetických projektoch. V 
súčasnosti vedie Oren Raz oddelenie pre vzťahy s priemyslom a spolupracuje s mnohými 
spoločnosťami na vývoji nových produktov.
V súčasnom projekte - vedúci pracovnej skupiny, vrátane: zakladateľa Výskumného 
ústavu, Vedeckého centra a laboratórií Mŕtveho mora a Aravy - profesora Zvi Bentwicha 
(Prof. Zvi Bentwicha), hlavného výskumného pracovníka Ústavu kožného výskumu, Dr. 
Guy Cohen (Dr. Guy Cohen) a Lenom Research Group, vedenej Dr. Nonou Kuchynou.

Inštitút pre výskum kože (SRI) bol založený v roku 2009 ako súčasť vedeckého centra 
Mŕtveho mora a Aravy pod vedením profesora Zvi Bentwicha. Ústav sa zaoberá štúdiom 
rôznych javov súvisiacich s fyziológiou a patológiou ľudskej kože. Pracovníci ústavu sú 
tímom kvalifikovaných vedcov, ktorí získali vzdelanie v rôznych disciplínach biologických 
vied.
Od svojho vzniku sa inštitút podieľal na kožnom výskume pomocou rôznych metód bunk-
ovej kultúry a špecializovaných trojrozmerných modelov explantátov ľudskej kože. Použi-
tie týchto modelov v kombinácii s moderným vedeckým vybavením nám umožňuje kvanti-
fikovať všetky druhy biologických javov súvisiacich s fungovaním kože, ako sú množenie 
buniek, rast a metabolická aktivita, bunková smrť, regenerácia kože, imunologická aktivi-
ta pokožky, ochrana pred škodlivými účinkami životného prostredia a mnohé iné.
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Súvislosti:
Dunaliella a Halobacterium sú schopné prežiť aj v takých extrémnych podmien-
kach, ako je voda Mŕtveho mora s najvyššou koncentráciou soli v ňom. Podľa 
nášho predpokladu  majú jedinečné prírodné prvky, ktoré môžu byť použité 
v prospech človeka. Podobne ako iní výskumníci aj nám  sa podarilo opraviť 
zdravotné vlastnosti vybraných častíc.
Okrem toho sme nedávno opísali kombináciu dvoch extraktov v synergickom 
účinku a špecifickej cytotoxicite vo vzťahu k rakovinovým bunkám sarkómu a 
melanómu bez zníženia normálneho tónu ľudskej kože.
Okrem toho sa in vitro zistilo zníženie lineárnej migrácie buniek sarkómu.

Úloha:
Účelom tejto štúdie bolo zhodnotiť bezpečnosť a schopnosť znížiť indukované 
ultrafialové žiarenie poškodenia skupiny B (UVB) v dôsledku použitia nových 
externých produktov obsahujúcich extrakty z Dunaliella a Halobacteria.

Metódy:
Boli pripravené štyri lokálne produkty: SHP - denný krém na tvár a telové mlie-
ko a SHP - krém na tvár a nočný krém. Potom boli in vitro testované na stabilitu 
a SPF (faktor ochrany pred slnkom) 50+!
Hodnotenie bezpečnosti sa uskutočnilo na základe schváleného trojrozmerného 
modelu umelej kože (EPIDERM, Mattek) a modelu kultúry organickej ľudskej 
kože (HSOC).
V súlade so štandardnými postupmi (SOP) bola schopnosť krémov znižovať 
nežiaduce účinky vyvolané UVB, ako je sekrécia cytokínov, redukcia tónu, in-
dukcia apoptózy a mutagenéza DNA, hodnotená ex vivo.

Výsledky:
Podľa očakávania boli všetky štyri formulácie extrémne stabilné pri krátkod-
obom aj dlhodobom testovaní denný krém vykazoval veľmi vysoké hodnoty 
SPF. Žiadna zo štyroch formulácií aplikovaných ex vivo na modeli ľudskej 
kože neodhalila žiadne vedľajšie účinky ani pri extrémne dlhých inkubačných 
periódach (72 hodín).

Zároveň, po skúškach agresivity a podráždenosti vykonaných na modeli EPI-
DERM, boli všetky fondy klasifikované ako neagresívne a nedráždivé látky.
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Okrem toho liečivá obsahujúce dunaliella a halobaktérie môžu zmierniť účinky 
väčšiny poranení súvisiacich s DNA. 

Kvôli oslabeniu sekrécie IL-6 a IL-8 interleukínov, denné krémy eliminujú in-
dukciu apoptózy v epidermálnej vrstve, za predpokladu, že sa aplikujú pred 
nástupom agresívnej expozície ultrafialovým lúčom skupiny B (UVB), a dokon-
ca aj nočné krémy  sú schopné znížiť škodlivé účinky žiarenia.

Veľmi dôležitá je schopnosť všetkých prezentovaných činidiel oslabiť muta-
genézu DNA, ktorá sa vyskytuje pod vplyvom UVB žiarenia.

Záver:
Schopnosť produktu redukovať mutagenézu skupiny B spôsobenú vystavením 
ultrafialovým lúčom DNA B a tým aj tvorbu rakoviny kože je v súlade s našimi 
predchádzajúcimi nálezmi, čo demonštruje protinádorové účinky extraktov.
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«PRAKTICKÉ POUŽITIE LIEKOV DR. NONA 
U PACIENTOV S KOMORBIDOM 

S NEŠTANDARDNOU PATOLÓGIOU»
Dr. Natalia Dyudyaeva,

m. Voronezh, Rusko
Terapeut, lineárny doktor

Význam latinského slova komorbidita: 
od  CO - SPOLU a MORBUS - CHOROBA.

Definícia:
Komorbidita - prítomnosť niekoľkých chronických ochorení, prepojených jed-
ným patogénnym mechanizmom.

Prvá kapitola
V prípade pacienta T., 12-rokov, nedostatočný rozvoj zrakového nervu ako 
mechanizmus, v mozgovej kôre spôsobenej pôrodom pred predpísaným ob-
dobím - 32. týždeň, bola hmotnosť plodu 1650 gramov.

Vo veku 2,5 roka bola diagnostikovaná primárna amblyopia. Táto patológia 
viedla k rozvoju amblyopie, strabizmu, hypermetropického astigmatizmu a re-
frakcie, zrakovej ostrosti 10% pravého oka a 20% ľavého oka.

Do roku 2013 bola vykonaná optická korekcia šošoviek, nosenie oklúzie a 
fyzioterapeutická liečba. Po 7 rokoch bola dynamika pre obe oči 10%.

Od roku 2013 začali s liečbu produktmi Dr. Nona:
“Lookseen” - 2x2;
“Fáza-9” - 1x1

Lokálne:
-  kvapky roztoku „Ústna voda“ 1: 1 - 2x2 denne;
 - aplikácia “Balzam  na očné vrásky” - 2 krát denne.
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po osobnom odporúčaní Dr. Nony Kuchiny  ktorá  dodala:
- “Ravseen” - 3 kapsuly ráno;
- “Yamseen” - 1-2 kapsuly na noc

V súčasnosti pacient nemá takéto príznaky uvedených diagnóz ako:
- zámena písmen pri čítaní;
- časté bolesti hlavy;
- pocit „piesku v očiach“;
- rozdvojenie;

„Lenivé oko“, ktoré údajne stráca zrakovú ostrosť v priebehu času, naopak, 
vykazuje v diagnostike lepšie parametre než škulave. Pri vykonávaní testu na 
Sokolovu identifikáciu amblyopie (monokulárneho videnia) a strabizmu sa 
ukázalo binokulárne videnie.

Možno teda konštatovať, že lieky Dr. Nona sú vysoko účinné pri obnovení 
vizuálneho aparátu a pacientov s komorbidmi.

Druhá kapitola
Degeneratívne dystrofické zmeny v vertebrálnych segmentoch sú skutočným 
morom 21. storočia. Dnes je to najbežnejšie ochorenie na svete. Vertebrálne 
patológie a ochorenia pohybového aparátu (muskuloskeletálny systém) získali 
čestné tretie miesto na svete podľa počtu pacientov za rok. 

Dokonca aj počas klinického vyšetrenia detí sú v 90% prípadov identifikované 
určité patologické stavy chrbtice.

Porušenie segmentovej inervácie, t.j. zlyhanie vedenia nervových impulzov z 
nervových koreňov do rôznych orgánov nevyhnutne vedie k ich patológii.

MTD (medzistavcové platničky) a ich chrupavkové tkanivo nemajú vlastné 
krvné cievy a nervy a sú poháňané kostnými štruktúrami chrbtice.

Disk je teda zbavený možnosti prijímať dávkové formy, čo vedie k jeho rozpa-
du.
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Berúc do úvahy prítomnosť HaloComplexTM, ktorého hlavnou vlastnosťou je 
prítomnosť proteínu archeabaktérií - Rhodopsin - DN-1, jeho prirodzená vlast-
nosť je bezbariérová, transdermálna absorpcia do subendodermálnych tkanív, 
a teda MPD, tkaniva, kapilár. Získavame vysokú biologickú dostupnosť liekov 
- t. prenikanie do krvného obehu.

Tradičný spôsob liečby ODA zahŕňa odstránenie edému, obnovu krvného toku, 
zmiernenie bolesti a zastavenie zápalového procesu.

V arzenále spoločnosti Dr. Nona má celý rad základných liekov, ktorých charak-
teristickým znakom je absencia kontraindikácií a vedľajších účinkov - faktorov, 
ktoré ovplyvňujú vývoj komorbidity.

Pacient N., 58 rokov.
Anamnéza SKV. Polyartritída. Osteoartrózy TB kĺby. Osteochondróza 2. stupňa, 
Antiliste L-5, ohrozujúca 15 mm, triaška dolných končatín, prerušovaná klau-
dikácia.

Terapia liekmi Dr. Nona:
“Ravseen” 5x3 krát denne;
“Pulmoseen” 4x 1 krát denne;
“Fáza-9” 2x 3 krát denne.

Lokálne:
“Kvarteto solí” - kúpele - 2-3 krát týždenne, natieranie zábalov zo soli - 1 banka 
soli na 700 gramov vody + “Obklady z vody  Mŕtveho mora” - aplikácie na 
obzvlášť bolestivé miesta;
„Zábaly“ na rozotretie - mixujte rovnaký  poddiel: 
„Halogel“, 
„Šampón“, 
„Dynamický krém“, 
„Anti-Celulitídny   krém“, 
„Balzam  na očné vrásky“, 
2 kapsuly „Reumoseen“ a 
2 kapsuly „Okseen“.
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Tretia kapitola

V tejto kapitole som chcel popísať mimoriadny prípad užívania produktov Dr. 
Nona pri poskytovaní pohotovostnej zdravotnej starostlivosti.

Pacient N., 38 rokov
Popáleniny oblasti brady a hrudníka čajom, teplota 90 stupňov.
Nevyhnutne:
“Obklady z vody  Mŕtveho mora”.
Potom, po dobu 7 dní, aplikácia „Dynamického krému“ a „Solaris telové mlieko“ 
na obklady.
(Fotografia odráža celkovú a vizuálnu dynamiku)

   Deň 1                                          Deň 2        Deň 3

Deň 4                                           Deň 5        Počas 7 mesiacov
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Záver:
Všetky tri prípady v mojej praxi odzrkadľujú vysoko účinnú činnosť liekov s 
vysokou inteligenciou Dr. Nona, as pri poskytovaní prvej pomoci a pri rehabil-
itácii pacientov s komorbidom.
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«UŽÍVANIE PRODUKTOV SPOLOČNOSTI 
DR. NONA S HORMONÁLNOU DYSFUNKCIOU 

KVÔLI ÚZKOSTI»
Dr. Sergey Olshevsky

Doktor - Chirurg
Ukrajina

Paradoxne, keďže ide o evolučne vytvorený adaptívny fenomén zameraný na 
prežitie druhu v nepriaznivých environmentálnych podmienkach, stres je čoraz 
viac spojený s negatívnymi dôsledkami pre ľudské zdravie.

So zmenou životných podmienok a životného prostredia sa zmenila štruktúra 
a charakter stresových faktorov. Silné fyzické stresové faktory boli nahradené 
množstvom psychických a emocionálnych stresov, ktoré pôsobia takmer ne-
pretržite, navzájom sa prekrývajú.

Všeobecný fyziologický mechanizmus stresovej reakcie zostal nezmenený a 
spočíva v aktivácií viacerých prevažne nešpecifických  psychických, fyziolog-
ických a biochemických reakcií organizmu zameraných na obnovu narušených 
parametrov homeostázy. 

V podmienkach  neustáleho vplyvu rôznych stresorov sú adaptívne mechanizmy 
neustále v stave napätia, ktoré skôr alebo neskôr vedie k ich vyčerpaniu, a teda 
prejavu opačnej strany stresového javu - poškodzujúceho. Preto sa stres v mod-
erných podmienkach mení z adaptívneho javu na patogenézu rôznych chorôb.

 Podľa Selyeho „Úplná sloboda od stresu je smrť“.
Telo v procese vitálnej činnosti vytvára imunitu voči stresovým faktorom, 
dráždivým látkam. Fáza odporu trvá, kým sa tlak nezastaví. Ak napätie stú-
pa, začína fáza vyčerpania, stres prechádza do tiesne, zdroje tela sa strácajú, 
dochádza k nejakej chorobe. 
Extrémne faktory rôzneho druhu, ovplyvňujúce telo, spúšťajú kompenzač-
no-adaptívne mechanizmy, ktoré vhodne menia metabolizmus a funkčný stav 
orgánov a tkanív.
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Jediný alebo „krátkodobý“ účinok týchto faktorov spravidla nevedie k stabil-
nej reštrukturalizácii mechanizmov regulácie homeostázy, zatiaľ čo dlhodobý a 
opakovaný stres môže byť základom patológie vyvolanej stresom.

S pokračujúcim vystavením stresoru, kortizol, ktorý sa intenzívne produkuje 
v dôsledku aktivácie hypotalamicko-hypofyzárno-adrenokortikálneho systému, 
potláča sekréciu prolaktínu, estradialu, progesterónu, kým nie sú úplne bloko-
vané.

Existuje teda odstavenie jedného z najdôležitejších kompenzačných väzieb s 
vhodnými predpokladmi pre rozvoj stresu.

Pri dlhodobom chronickom strese dochádza k posunu v spotrebe prekurzorov 
steroidných hormónov na syntézu glukokortikoidov, čo v konečnom dôsledku 
vedie k zníženiu syntézy pohlavných hormónov vaječníkmi.

Systémové reakcie, ako sú nálada, mentálne schopnosti, pamäť, fyzická aktivita 
a vytrvalosť, sú zahrnuté v rozsahu pohlavných hormónov.

Osobitným nebezpečenstvom je chronický stres - úzkosť.

Príčiny jej vzniku môžu byť dlhodobé konfliktné situácie, ktoré nepriaznivo 
ovplyvňujú procesy prebiehajúce v tele.

Núdzová situácia sa vyznačuje nasledujúcimi vlastnosťami:
• poruchy príjmu potravy (prejedanie sa, strata chuti do jedla);
• zvýšená túžba po zlých návykoch;
• poruchy spánku;
• stav ľahostajnosti k tomu, čo sa deje (apatia)
• podráždenosť;
• nevysvetliteľná úzkosť;
• odmietnutie intimity;
• problémy s pamäťou, znížená koncentrácia;
• ťažkosti pri bežnej práci;
• odmietnutie komunikovať s priateľmi, kolegami, príbuznými.
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Od roku 2015 do roku 2018 bolo 28 pacientov s hormonálnou dysfunkciou, 
žijúcich v zóne vojenského konfliktu, v stave chronického stresu, všetci paci-
enti v reprodukčnom veku. 

Amenorea bola pozorovaná u 16 pacientov, čo predstavovalo 57%. Pomenštru-
ačný syndróm (opsenerrhea) - u 12 pacientov, čo predstavovalo 43%. Všetkých 
28 pacientov malo zvýšenú podráždenosť, poruchu kvality spánku, problémy 
so zaspávaním, problémy s pamäťou a zníženú koncentráciu pozornosti.

Psycho-vegetatívne reakcie boli pozorované u 10 pacientov. Všetci pacienti 
boli testovaní na hormonálne zrkadlá. Všetci pacienti mali zvýšenie kortizolu 
u 20 pacientov, priemerná hodnota 650-700, u 8 pacientov priemerná hodno-
ta 700-760, pokles estradiolu (priemerná hodnota 10-12), pokles prolaktínu 
(priemerná hodnota 8-11).

Znížený progesterón (priemer 0,8-1,2).
Pred liečbou dostalo 20 pacientov (72%) hormonálnu liečbu, aby sa normal-
izoval menštruačný cyklus na 3-6 mesiacov. 6 pacientov na odporúčanie neu-
ropsychiatra pravidelne užívalo malé sedatíva.

Pacienti dostali nasledujúci program:
“Newseen”, “Yamseen”, “Kvarteto solí” (soľné kúpele), “Chocoseen”, “Gon-
seen”. Relaxačná masáž s telovým mliekom “Solaris” alebo “krém s bam-
buckým  maslom”, “Fáza -3”, “Fáza-9”, “Goldseen”, “Okseen”, “Ravseen”.

Kontrola hormonálneho zrkadla sa uskutočňovala každé 3 mesiace. Všetci 
pacienti so začiatkom užívania liekov Dr. Nona zrušila hormonálne lieky a 
malé trankvilizéry.

Spánok sa vrátil do normálu po 3 až 4 týždňoch.
Menštruačný cyklus sa obnovil po 2 mesiacoch u 12 pacientov (43%), po 4 
mesiacoch u 20 pacientov (71%).

V štúdii hormonálneho zrkadla po 3 mesiacoch, ukazovatele estradiolu a pro-
gesterónu v normálnych hodnotách, ukazovatele prolaktínu v priemere 32-36, 
ukazovatele kortizolu klesli na priemernú hodnotu 650-670.
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Po 6 mesiacoch sú ukazovatele všetkých kontrolovaných hormónov v rámci 
normálnych limitov.

Chronický stres, ktorý je v modernej spoločnosti bežným javom, spolu s ďalšími 
faktormi, má významný priamy  alebo nepriamy vplyv na vývoj porúch repro-
dukčnej funkcie žien. 

Táto skutočnosť poukazuje na potrebu venovať primeranú pozornosť úrovni 
stresu v procese diagnostikovania pôrodnícko-gynekologickej patológie, ako aj 
potrebe zaviesť protistresovú terapiu a korigovať systémové poruchy vyvolané 
stresom v liečebných režimoch.

V mechanizmoch regulácie homeostázy organizmu na zabezpečenie adaptácie 
v reakcii na stresové účinky zmien v hormonálnej sekrécii je druh kaskády úzko 
prepojených reakcií. 

Dysfunkcia v akomkoľvek spojení vyžaduje zahrnutie rezervnej kapacity orga-
nizmu.

Aplikácia produktov spoločnosti Dr. Nona zlepší metódy prevencie a liečby 
chorôb, pri ktorých zohráva určitú úlohu stresový faktor.

Užívanie produktov Dr. Nona, ktorá aktivuje adaptáciu na pôsobenie škodlivých 
faktorov a podporuje hlavné parametre homeostázy, významne zvýši účinnosť 
hlavných terapeutických opatrení pri liečbe týchto ochorení.

Užívanie produktov Dr. Nona bude priaznivo pôsobiť na prirodzený, priaznivý 
priebehu ochorenia.



47

«VÝSLEDKY POUŽITIA PRODUKTOV 
SPOLOČNOSTI DR. NONA V ADOLESCENTNEJ 

A DETSKEJ GYNEKOLÓGII»
Dr. Onishchenko Inna Viktorovna, 

gynekológ- pôrodník,
m. Maykop, Rusko

Výsledky ošetrovacích produktov Dr. Nona gynekologických ochorenia od roku 
2009 do roku 2018.

Užívanie produktov sa kombinovalo s liekmi alebo sa použilo samostatne.
Osvedčené účinné použitie iba produktov bez kombinácie s tradičnou terapiou 
pri liečbe neplodnosti, chronických zápalových ochorení ženských pohlavných 
orgánov, erózie krčka maternice.

Liečba cervikálnej patológie
Pacientka O., 37 rokov.
Diagnóza: erózia krčka maternice. V ordinácii cervikálnej patológie sa použilo 
rádiové spracovanie.
Z produktov užívala:
“Ravseen”  4 kapsule denne a vaginálne po 1 kapsule na tampón na noc počas 3 
mesiacov.
Tampóny s “Solaris telové mlieko” po dobu 3 mesiacov.
Výsledok po 7 mesiacoch - epitelizácia erózie.

Pacientka I., 50 rokov.
Diagnóza: Leukoplakia krčka maternice.
Užívala “Ravseen” vaginálne 1 kapsula 2 krát denne a 2 kapsuly denne cez ústa, 
2 mesiace.
Výsledkom je  redukcia leukoplakii krčka maternice.

Sexuálne prenosné infekcie
Pacientka M., 34 rokov.
Diagnóza: Genitálny herpes.
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Používala z produktov:
“Deodorant” približne týždeň,  “Okseen” 20 dní.
Označuje stabilnú remisiu  počas 1 roka.

Pacientka N, 26 rokov.
Diagnóza: Genitálny herpes.
Používa sa z produktov:
“Bahenná maska” niekoľko dní, a “Okseen”.

Pacientka I., 38 rokov.
Diagnóza: Akútny Bartholinitis.
Užívala „Obklady  z vody Mŕtveho mora“ 2-krát denne, lokálne „Solaris telové 
mlieko“ počas 6 dní, „Okseen“ počas 1 mesiaca.
Poznamenáva úplné vyliečenie.

Pacientka má 50 rokov.
Diagnóza: malígny nádor krčka maternice. Stav po operácii.
Po vybratí chemoterapii užívala Gonseen -  čaj, tampóny so Solarisom  telové mlie-
ko boli podávané  počas 3 cyklov 10 dní s intervalom 15 dní, bolo poznamenané 
úplné hojenie krčka maternice a vagíny.

Pacientka má 26 rokov.
Diagnóza: močovino-mykoplazmóza vaginitída.
Kúpeľ s Kvartetom solí a Ústna voda 15 dní,  Okseen  počas 1 mesiaca.
Zaznamenané úplné vymiznutie  infekcie po dobu 3 mesiacov.

Menštruačná dysfunkcia
Pacientka T, 45 rokov.
Diagnóza: maternicové myómy.
Užívala produkty spoločnosti Dr. Nona: “Fáza-3,“ Gonseen - čaj ”,“ Okseen ”,“ 
Ravseen ”, tampóny s“ bahennou  maskou ”a“ Solaris telové mlieko ” počas 10 
rokov.
Myóm maternice nie je sprevádzaný rastom.

Pacientka N., 34 rokov.
Diagnóza: Abnormálne krvácanie z maternice.
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Užila “Dakseen”, “Gonseen - čaj” po dobu 2 dní.
 Krvácanie prestalo

Pacientka má 48 rokov.
Diagnóza: hyperplázia endometria. Menometrorrhagias.
Počas menštruačného cyklu som si prijímala kúpeľ v roztoku soli 5-krát denne 
počas niekoľkých cyklov.
Poznámky zastavujú krvácanie z maternice na 2. deň cyklu.

Pacientka má 41 rokov.
Diagnóza: Perimenopauzálne obdobie.
Užívala “Fáza - 9”, “Gonseen - čaj”, “Newseen”, “Kvarteto solí” vo forme 
kúpeľov  po dobu 
3 mesiacov.

Neplodnosť
Pacientka K., 27 rokov.
Diagnóza: Sekundárna neplodnosť 2 roky. Potraty počas tehotenstva.
Používala tampóny s “Solaris telové mlieko” a “Fáza -3” po dobu 3 mesiacov.
Výsledkom nástup tehotenstva a pôrodu v čase.

Pacientka I., 38 rokov.
Diagnóza: Sekundárna neplodnosť 8 rokov.
Užívala: “Ústna voda” po dobu 6 mesiacov. 
Výsledok - nástup tehotenstva a pôrod v čase.

Pacientka V. 28 rokov.
Diagnóza: Primárna neplodnosť 8 rokov.
Užívala: “Fáza -3”, “Ravseen” pre rast endometria po dobu 7-8 mesiacov, 
používala tampóny, “Bahennú masku” ,a “Solaris telové mlieko”.
Výsledok - nástup tehotenstva po 1 roku.

Mastopatia  prsníka
Pacientka N., 37 rokov.
Diagnóza: cystická mastopatia prsníka.
Užívala kapsuly “Newseen”, “Okseen”, lokálne s “Solaris telové mlieko”, 
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dezodorant v oblasti mliečnej žľazy  a axilárne depresie po dobu 5 mesiacov.
Poznamenáva pokles veľkosti cýst prsných žliaz.

Pacientka M. 50 rokov.
Diagnóza: Vláknitá mastopatia.
Užívala: kapsuly “Newseen”, “Fáza -9”, “Gonseen - čaj”, lokálne - “Solaris 
telové mlieko” a deodorant v oblasti prsných žliaz.
Výsledok - o rok neskôr absencia fibróznej  mastopatie na ultrazvuku.

Endometrióza  maternice
Pacientka S., 27 rokov.
Diagnóza: Endometrióza maternice. Primárna neplodnosť. 
Absolvovala priebeh podávania liekov: Okseen, Gonseen - čaj, Fáza -3, New-
seen, soľné kúpele s kvartetom  solí. Telové mlieko “Solaris” na prsné  žliazy, 
brucha a tampóny lokálne 2 krát týždenne po dobu 
 pol roka.
Výsledok - začiatok tehotenstva počas roka.

Pediatrická gynekológia
Pacientka má 6 mesiacov s diagnózou dermatitídy.
Boli robené soľné kúpele a ošetrenie mliečkom na tvár niekoľko dní.
K dispozícii je úplné očistenie kože od alergických vyrážok.

Pacientka má 3 roky.
Diagnóza: Synechia malých genitálnych pier.
Vo večerných hodinách užívali lokálne soľné kúpele s kvartetom  solí, krémom  
na ruky.
Poznamenáva sa úplné oddelenie synechií.

Pacientka má 8 rokov.
Diagnóza: bakteriálna vaginóza.
Užívané umývanie vonkajších pohlavných orgánov “Ústnou vodou”, vnútorne 
taktiež  po dobu jedného mesiaca.
Výsledkom je úplná obnova vaginálnej flóry.



Záver
Užívanie produktov Dr. Nona preukázalo vysokú  účinnosť pri gynekolog-
ických  operáciách, ako aj preventívnu a regeneračnú liečbu. V porovnaní s 
užívaním  liekov vykazovalo  kratší čas liečby.
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«PRODUKTY DR. NONA, KTORÁ SA POUŽÍVA 
V GYNEKOLÓGII AKO DOPLNKOVÁ TERAPIA, 

AKO NAJLEPŠIA MOŽNOSŤ»
Dr. Magdalena Moravská

Gynekológa. Vedúca gynekologickej kliniky pre dospelých a 
špecializovaná gynekologická ambulancia pre dievčatá.

Poľsko

S výrobkami Dr. Nona som sa stretol mimo profesionálnej činnosti, pretože 
mám syna so zdravotným postihnutím a títo ľudia majú zvyčajne zníženú imu-
nitu. Nechcel som oslabiť svojho syna ešte viac antibiotikami, takže som sa 
začal zaujímať o vegetariánstvo, homeopatiu a digitopunktúru. Výsledky boli 
získané až po komplexnom a dlhodobom  užívaní produktov Dr. Nona. 

V mojej rodine v zásade neexistujú  žiadné choroby a okrem produktov Dr.Nona  
nepoužívame žiadne iné lieky. 

Tiež som začal odporúčať produkty Dr. Nona v lekárskej praxi pre pacientov, 
pre ktorých bola táto metóda posledným záchranným kruhom alebo pre tých  
ktorí uprednostňovali prirodzené metódy liečby namiesto umelých  hormónov.
Niektoré pacientky počas menopauzy tiež uprednostňujú užívanie produktov 
Dr. Nona, pretože nemajú žiadne vedľajšie účinky. To platí najmä pre veľkú 
skupinu pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami, kŕčovými žilami, hyper-
tenziou a po onkologickej liečbe.

Z celého spektra liekov používaných v mojej lekárskej praxi Dr. Nona som si 
vybral niekoľko prípadov, ktoré chcem predstaviť vám.

1. Prišla ku mne matka prišla  s 13-ročnou dcérou, ktorej menštruácia začala 
pred šiestimi mesiacmi. Počas tejto doby mala tri nepravidelné menštruácie. 
Počas návštevy malo dievča tretí týždeň ťažké krvácanie. 
Na zastavenie krvácania bola predpísaná hormonálna liečba 2. fázy cyklu / 
tableta Duphaston-2 x 1.
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Po ukončení trojtýždňového krvácania v dôsledku hormónov sa po vysadení 
vyskytlo 5-dňové obdobie normálneho krvácania.

Mama ma požiadala, aby som navrhol prirodzený spôsob regulácie cyklu jej 
dcéry. Potom som ponúkol produkty Dr. Nona, znížená fyzická námaha a 
prírastok hmotnosti (výška dieťaťa: 165 cm, hmotnosť: 49 kg).

Odporúčania:
- soľné kúpele s „kvartetom solí“ - 2 krát týždenne,
- „Gonseen - čaj“ - 2 x 1 šálka,
- “Fáza-3” - 1 x 2 kapsuly,
- Feminseen - 2 x 1 kapsula
- “Ravseen” - 3 x 3 kapsuly.

Po liečbe sa po 3 mesiacoch vyskytla iná menštruácia bez akýchkoľvek porúch. 
Počas roka boli cykly od 30 do 35 dní krvácania normálne (trvanie a dĺžka krvá-
cania). Úplná liečba trvala dva roky.

2. Pacientka má 35 rokov.
5 rokov, s malými prerušeniami, brala hormonálnu antikoncepciu. Začalo sa 
plánované tehotenstvo a 8. týždeň došlo k potratu. Vzhľadom na jej vek a 
zaťaženú pôrodnícku anamnézu sa pacientka rozhodol užívať lieky Dr. Nona 
pred ďalším plánovaným tehotenstvom.

Podľa odporúčaní pacientka užívala:
- soľné kúpele s „kvartetom solí“ - 2-krát týždenne a kapsuly „Fáza -3“ - 1 x 2 
kapsuly.
- Liečba vyššie uvedenými prípravkami trvala 6 mesiacov. O šesť mesiacov ne-
skôr znova otehotnela. Počas tehotenstva,  od začiatku  tehotenstva až po pôrod: 
- telové mlieko “Solaris” - v hypogostrickom regióne, hrudníku a orálne,
- čaj Gonseen - 2 x šalky,
- “Fáza-3” - 1 x 2 kapsuly,
- “Ravseen” - 2 x 3 kapsuly.

Tehotenstvo prešlo bez komplikácií. Prirodzene porodila zdravú dcéru s hmot-
nosťou  3 450 g. Pôrod bol jednoduchý a po pôrode bez komplikácií.
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3. Pacientka má 34 rokov.
Porodila dieťa vo veku 28 rokov  prirodzene. Mala plánované tehotenstvo a 7. 
týždni došlo k potratu (úmrtie plodu). 

Po rozhovore sa pacientka rozhodla začať liečbu s pomocou  Dr. Nona namiesto 
hormonálnej liečby a prípadným chirurgickým zákrokom.

Pacientka užívala:
- „Bahenné nohavičky“ s „Bahennou maskou“,
- telové mlieko “Solaris” - v hypogostrálnej oblasti a vo vagíne,
- “Fáza-3” - 1 x 2 kapsuly.

Po dvoch mesiacoch nepretržitej liečby Dr. Nona zmena vaječníkov zmizla a po 
3 mesiacoch pacientka znovu otehotnela.

Počas tehotenstva vzala:
- čaj -  Gonseen - 2 x šalka,
- telové mlieko “Solaris” - v hypogostrálnej oblasti, hrudník,
- “Fáza-3” - 1 x 2 kapsuly,
- “Ravseen” - 2 x 3 kapsuly.

Pacientka porodila včas  syna s hmotnosťou 4040 g. Napriek vysokej hmotnosti 
dieťaťa  a veku matky bolo narodenie ľahké a po pôrode bez komplikácií.

4. Pacientka má 40 rokov, po dvoch pôrodoch s cisárskym rezom vo veku 20 a 
22 rokov. 15 rokov po druhom cisárskom reze sa v pooperačnej jazve objavila 
endometrióza (proliferácia sliznice tela maternice). 
Potom sa odstránilo chirurgicky. 
Pacientka pila čaj Gonseen a mazala ranu telovým mliekom  Solaris, aby ju 
hojila rýchlejšie.

Počas prijímania som si všimol nárast fibroidov existujúcich počas 4 rokov a 
nárast smerom k dutine maternice, čo viedlo k veľmi ťažkému menštruačnému 
krvácaniu. Poslal som pacienta na konzultáciu s kolegom-gynekológom, ktorý 
v dôsledku progresie myómov a genetickej predispozície ponúkol podstúpiť 
operáciu a nastaviť dátum operácie o 2,5 mesiaca.
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Pacientka ma požiadala, aby som pre ňu pripravil program liečby Dr. Nona. Od 
3. októbra 2009 užívala:
- „Gonseen - čaj“ - 1 liter na deň,
- “Ravseen” - 2 x 2 kapsuly
- soľný kúpeľ s kvartetom  solí - 3 krát týždenne,
- striedavé vaginálne zavlažovanie “Kvarteto solí” (1 lyžica na šálku prevarenej 
vody) s             roztokom “Ústna voda “ (viečko na šálku prevarenej vody),
- tampóny s telovým  mliekom „Solaris“, striedavo s „dynamickým  krémom“,
aplikovala Dynamický krém do hypogastrickej oblasti a vnútorné  ráno a Solar-
is telové mlieko večer.

Kvôli prechladnutiu, navyše užívala Okseen 2 x 3 kapsuly a ústne oplachovanie 
niekoľkokrát denne s Ústnou vodou. Po piatich týždňoch liečby sa objavili prvé 
výsledky. Myom sa zmenšil o 2/3 a malé myómy zmizli. Liečba pokračovala, 
čím sa navýšila dávka “Ravseen” na 6 kapsúl denne a navyše “Pulmoseen” v 
dôsledku pretrvávajúceho kašľa. Zostávajúce postupy  používania produktov 
Dr. Nona sa nezmenila.

Po 3 týždňoch, teda dva týždne pred plánovanou operáciou, nasledujúca kon-
trola ukázala, že myómy boli úplne regresné. Pre sledovanie  bolo len určené 
ultrazvukové vyšetrenie. Po šiestich mesiacoch sme opakovali trojmesačnú 
posilňovaciu liečbu. V súčasnosti, o 10 rokov neskôr, dochádza pravidelne k 
menštruácii  pacienta. Teraz má 48 rokov. Na ultrazvukovom obraze je materni-
ca mierne zväčšená, pozorujú sa malé zmeny.

Záver:
Pozitívne výsledky získané vo všetkých prípadoch poukazujú  na potrebu  
použitia produktov  Dr. Nona v širokej gynekologickej praxi, a to ako pre ženy 
a dievčatá.
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«LIEČBA A REHABILITÁCIA V IZRAELI.
PRODUKTY DND - NOVÁ GENERÁCIA 

MEDICINSKEJ REHABILITÁCIE»
Dr.  Ruslan Gleener

Vedúci Imedical Medical Center 
Izrael

Kto sme?
Lekárske centrum “Imedical”  pôsobí od 12. februára 2006 z iniciatívy a pod ve-
dením Ruslana Glinera a Grigorya Sambulya. Naše centrum  sa zaoberá liečbou a 
diagnostikou zahraničných pacientov v Izraeli.

Sľub nášho úspechu a záruka kvality práce je založená na silných partnerstvách 
s najlepšími izraelskými klinikami, rehabilitačnými strediskami a poprednými 
lekármi vo všetkých oblastiach  medicíny.

Na základe našich dlhoročných skúseností sme schopní vyrábať a rozvíjať zručnos-
ti v oblasti lekárskeho manažmentu, ktoré umožňujú:

• V krátkom čase si vyberte optimálnu kliniku v súlade s diagnózou pacienta, 
ktorý prejavil záujem
• Vykonanie detailnej prehliadky
• Priradenie primeranej a modernej  metódy  individuálnej liečby

Je tiež dôležité si uvedomiť, že po návrate domov sa vždy s nimi stretávame, us-
kutočňujeme konzultácie na diaľku. V prípade potreby plánujeme a organizujeme 
nasledujúce lekárske návštevy.

Kľúčové ukazovatele
Už 13 rokov poskytujeme naše služby na lekárskom trhu v Izraeli.
Počas tejto doby sme dostali kvalifikovanú lekársku starostlivosť pre 16 000 pa-
cientov.
V roku 2018 bolo vykonaných 341 úspešných operácií.
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Čo ponúkame?
Prioritným smerovaním pre nás je - diagnostika a liečba onkologických ochorení. 
V oblasti výskumu a liečby onkologických ochorení, Izrael je jednou z vedúcich 
pozícií vo svete.

Na onkologických oddeleniach našich kliník sa dnes používajú pokročilé metódy:
• chemoterapie;
• Biotherapy;
• Imunoterapie;
• Genetické inžinierstvo;
• Molekulárna genetická terapia;
• CRT 19, 21 (terapia srdcovej resynchronizácie).

Nikdy našim pacientom nedávame nesplniteľne sľuby a nesnažíme sa zavádzať 
ľudí, ktorí nám zdôveria svoje zdravie. 

Všetci, ktorí k nám prídu, dostanú jasnú a objektívnu odpoveď - je vhodné v tomto 
alebo druhom prípade minúť peniaze na cestovanie a liečbu?

Onkológia
V poslednej dobe sa počet onkologických ochorení prsnej žľazy a hrubého čreva 
prudko zvýšil. Preto upozorňujeme na tieto patológie:

• V roku 2018 sme vykonali 69 operácií na odstránenie nádoru prsníka s 
plným zachovaním estetických funkcií. Viac ako polovica z nich používa True-
Beam.

• 96% - Pacientov, ktorí sa za posledných 5 rokov podrobili liečbe, boli z 
registra vyradení.

• V roku 2018 sme vykonali 53 minimálne invazívnych zákrokov v 
onkológii hrubého čreva, po ktorom sa všetci pacienti vrátili k svojmu normál-
nemu životnému štýlu.

Iné oblasti liečby;
• Kardiológia a Kardiochirurgia;
• Cievna a celková chirurgia;
• Ortopédia;
• Neurológia a neurochirurgia;
• Gastroenterológia;
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• Urológia;
• Nefrológia;
• Endokrinológia;
• Pulmonologia;
• Gynekológia;
• Plastická chirurgia;
• Hepatológ;
• Pediatria;
• Rehabilitačná medicína.

Prečo sme najlepší?
Posledných 10 rokov patríme medzi troch najlepších poskytovateľov zdravot-
nej starostlivosti v Izraeli. Pracujeme s vysoko kvalifikovanými a len najlepšími 
svetovými lekármi.

Sme:
- Platinovi Partneri vedúci izraelskej nemocnice “Assuta”.
- Rovnako ako oficiálni zástupcovia Tel Aviv Medical Center s názvom “Suras-
ki Ihilov.”

Naše výhody:
- Máme vysoké percento pozitívnej liečby rakoviny.
- Najvyššia úroveň diagnostiky chorôb.
- Využívanie moderných zariadení a pokročilých techník.
- Naše ceny sú nižšie o 30 - 40% v porovnaní s klinikami v Európe a o 200 - 
300% v porovnaní s klinikami v USA.
- Plánujeme liečebný program vopred, čo vám ušetrí čas
Máme komplexnú podporu pacientov počas ich pobytu v Izraeli.

Niekoľko čísiel 
Aby ste si na medzinárodnom lekárskom trhu mohli predstaviť niečo málo z 
ukazovateľa “cena-kvalita”, uvedieme príklad štatistiky dvoch indikátorov v 
oblasti onkologickej liečby prsníka.

5-ročná miera prežitia pri 3 štádiu  rakoviny prsníka
(Údaje Svetovej zdravotníckej organizácie za obdobie od roku 2013 do roku 2018).



Izrael je druhý po Spojených štátoch - 83% - toto je priemerné 5-ročné prežitie 
v štádiu 3 rakoviny prsníka.

Venujte pozornosť priemernej cene liečby rakoviny prsníka (v amerických 
dolároch):
Spojené štáty - 28 tisíc
Švajčiarsko - 18 tisíc
Nemecko - 16 tis
Izrael - 12 tisíc
Ide o cenu chirurgického zákroku (minimálne invazívna operácia orgánov), vrá-
tane 2 dní hospitalizácie v dvojlôžkovej izbe.
Ako vidíte, izraelské ceny sú na dostupnej a veľmi rozumnej úrovni. Rovnakú 
cenu (12 000 USD) dostávajú aj klienti zdravotného strediska „Imedical“.

Rehabilitačný program

Osobitnú pozornosť by som rád venoval rehabilitácii.
Vyššie uvedené čísla hovoria o čisto lekárskom aspekte riešenia problémov. 
Je to dôležité, ale čo sa stane potom, čo ste ukončili liečbu v zdravotníckom 
centre? Kde nájsť niekoho, kto vám pomôže plne sa vrátiť do rytmu bežného 
života, prekonať ťažkosti s obdobím   rehabilitácie.

S firmou Dr. Nona a osobne s Dr. Nonou a Michaelom Schneersonom sa 
poznáme už niekoľko rokov. Sme spojení určitým vzťahom a spoločnými pro-
jektmi, nie sme len priatelia sme čosi viac. Ale na jednom mieste - chcem sa 
zastaviť.
Keď mi Dr. Nona rozprávala o novom  lieku DND - pilulke v žuvačke, ja, aby 
som povedala pravdu, reagovala na tieto informácie skepticky, ako napríklad na 
osobu, ktorá je akýmkoľvek spôsobom spojená s liekom.

Ale so záujmom som si vypočul informácie a vzal ich niekoľko výrobkov na 
skúšku.

Aké bolo moje prekvapenie pri užívaní týchto produktov s niektorými pacientmi 
- počul som slová vďačnosti za skutočnosť, že doba rehabilitácie bola kratšia, 
jednoduchšia a lepšia.
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Je priskoro hovoriť o všetkých kvalitách a prednostiach týchto produktov, ale 
jedna vec je jasná - budúcnosť spočíva s ňou!

Naša ponuka

Dovoľte mi urobiť jedinečnú ponuku!

Každý člen vernostného programu program Dr. Nona, zdravotné stredisko 
“Imedical” ponúka oficialne zľavu na všetky druhy služieb!
Vo výške 15% 
(z cenníka ktorý obdržíte v nemocnici)

Tým, že zveríte svoje zdravie špecialistom zdravotníckeho centra “Imedical” - 
urobíte správnu voľbu!

Ceníme si povesť, ktorú si zaslúžia dlhoročnou čestnou prácou.

Individuálny prístup a pozorný prístup zohrávajú obrovskú úlohu v úspechu a 
popularite liečby, o čom bol presvedčený každý pacient, ktorý nás oslovil.

Na záver by som chcel všetkým priať pevne zdravie a len plánovanie lekárskych 
podujatí!
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«PATENTY PRE ŽIVOT: 5 NOVÝCH PRODUKTOV 
21. STOROČI»

Dr. Nonna Kuchina, Izrael
Vedúca kliniky “Lenom”. 

Zakladateľ značky Dr. Nona

V uplynulom roku sme vyvinuli a vyrobili  nové produkty na základe patentov 
č. 222127 a č. 222128.

SHP Nočný ochranný krém na tvár
SHP Denný ochranný krém na tvár
SHP Nočný ochranný krém na telo
SHP Denné ochranné telové mlieko
DND Tabletka v žuvačke (doplnok stravy)

Dermokozmetika SHP
Hlavné zložky:
Archeabaktéria, Dunaliella, olej mirhy, jojoba, semienka granátového jablka, 
slnečnice; estragalusu extrakt.

SHP krém vyživuje, hydratuje, má silný antioxidačný účinok, viaže voľné ra-
dikály. To tóny, má silný regeneračný, protizápalový a ochranný účinok pred 
škodlivými faktormi životného prostredia. Stimuluje fyziologické mechanizmy 
regenerácie a aktivuje imunitu kože. Zlepšuje mikrocirkuláciu a metabolizmus 
v kožných bunkách.

Dunaliel a Arheabakteria obsahujú veľké množstvo beta-karoténu, kyseliny 
gama-linoleovej, glycerínu, vitamínu E.

Estragalus extrakt sa nazýva bylina života. Obsahuje vitamíny C. E, ľadové 
bunky (zinok, selén atď.) A saponíny, ktoré zabíjajú defektné bunky.

Jojobový olej od dávnych čias používali indiáni na hojenie rán.
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Olej z granátových jabĺk je jedným z najsilnejších prírodných antioxidantov. 
Dodržiava zápalové procesy v koži. V kozmetike je považovaný za jeden z na-
jintenzívnejších, najpríjemnejších, najživších a hydratačných olejov, ktoré stim-
ulujú hlboko zakorenené regeneračné procesy. Lieči jeden z najúčinnejších v 
starostlivosti o zrelú, podráždenú a suchú pokožku.

Základ denného krému a denného mlieka SHP - ochrana pred agresívnymi von-
kajšími faktormi.
SPF filtre (SPF50 +!) Sú súčasťou denného krému, má BB efekt.

Nočný krém a nočné telové mlieko SHP - majú upokojujúci účinok, osviežujúci 
turgor a účinok stimulujúci kolagén.

Všetky zložky spolu poskytujú ochranu pred agresívnym prostredím a rýchlu 
regeneráciu pokožky na úrovni DNK.
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Potravinový doplnok DND
Jedinečný vývoj kliniky „Lenom“: tableta v žuvačke!
Pre prevenciu a regeneráciu organizmu po vážnych chorobách!
98% účinných látok sa absorbuje v ústnej dutine za 45 sekúnd!

Hlavné zložky:
Archaebacterium a Dunalliel obsahujú - beta-karotén, silný antioxidačný vi-
tamín, ktorý je nevyhnutný pri liečbe a prevencii najzávažnejších ochorení. A 
jeho schopnosť spomaliť proces starnutia zmenila Archeabaktéria a Dunaliella 
na mimoriadne cenný zdroj nenahraditeľného prírodného materiálu!

Glukóza pre náš organizmus je životne dôležitou zložkou. Akumuluje sa v spo-
jivovom tkanive pohybového aparátu a potom sa vynakladá na tvorbu chrup-
kových buniek, kĺbových väzov, nechtových platní, srdcových chlopní atď.

Kurkuma. Moderný lekársky výskum potvrdil antibakteriálne a protizápalové 
vlastnosti korenia a jeho antiseptický účinok. Je známy ako antioxidant, zlepšu-
je fungovanie gastrointestinálneho traktu, znižuje hladinu cholesterolu, zlepšuje 
pamäť a funkciu srdca.

Zázvor. Je považovaný za úžasnú rastlinu s vlastnosťami protilátok! Odstraňu-
je  škodlivé látky z tela. Zmierňuje nevoľnosť počas chemoterapie. Veľké se-
datívum.

Aloe. Táto rastlina sa tiež nazýva “domáca lekárnička”. Podľa učenia ruského 
oftalmológa V.P.Filatova, rezané aloe listy, keď sú vystavené nepriaznivým en-
vironmentálnym faktorom (teplota, tma, dlhé spracovanie), ako všetky živočíšne 
a rastlinné produkty, začínajú vyrábať látky, ktoré môžu stimulovať blednutie 
životne dôležitých procesov. Túto vlastnosť používame na regeneráciu tela po 
vážnych ochoreniach.

CLA (konjugovaná kyselina linolová)
Najviac rozsiahly výskum v Číne priniesol úžasné výsledky! 
Keď sa CLA zavádza do tela, spôsobuje zvýšenie aktivity enzýmového sys-
tému. Trik bol teda taký, že myšiam bola najprv podaná CLA, aby excitovali 
enzýmový systém a potom karcinogénne.
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S touto sekvenciou, systém enzýmov, aktivovaný pod vplyvom CLA, úspešne 
neutralizuje účinky karcinogénov. Výsledkom je, že CLA sa môže nazvať anti-
karcinogénom.

B3-vitamín (vitamín PP alebo niacín) sa zúčastňuje na redoxných  procesoch, 
má vazodilatačné vlastnosti, zúčastňuje sa na dýchaní tkanív, metabolizme 
sacharidov a proteínov. B3 je ako „neviditeľná ochrana“, ktorá chráni stabilitu 
nervovej aktivity: ak je v tele nedostatok tejto látky, nervový systém zostáva 
nechránený a stáva sa zraniteľným

Pokyny pre aplikáciu DND:
2-4 ks na deň po dobu najmenej dvoch minút, potom vypľuť žuvačku.
Nepodávajte deťom do 5 rokov.
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