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PRODUKTY NA VONKAJŠIE POUŽITIE 
 
Ak chceme prinášať ľuďom zdravie, pohodu a radosť zo života, nie je vhodné zaťažiť ich preplnený 

denný program zložitými regeneračnými procedúrami. Preto Dr. Nona Kuchina vložila výsledky svojej 
výskumnej práce do produktov bežného denného užívania, ktoré neovplyvnia denný režim a sú v každej 
domácnosti vždy po ruke. 

 
Vedci laboratória Kliniky Lenom, pod vedením Dr. Nony Kuchyni, na základe mnohoročného 

výskumu objavili mechanizmus pôsobenia Archebaktérie, ktorá sa nachádza v Mŕtvom mori, ako kmeňovej 
bunky. Vďaka spojeniu blahodarných účinkov minerálov z Mŕtveho mora a Archebaktérie sa podarilo 
vytvoriť Bioorganominerálny komplex, ktorý pozitívne pôsobí na všetky bunky tela. A pretože Archebaktéria 
patrí do skupiny „Halo-archea“, bol Bioorganominerálny komplex pomenovaný „HALO-KOMPLEXOM“. 

 
Halo-komplex je prispôsobený tak, aby rýchlo prenikol všetkými vrstvami pokožky, dostal sa do 

krvného obehu a šíril tam dôležité, zdraviu prospešné látky, ktoré ľudskému organizmu v dnešnej, uponáhľanej 
dobe chýbajú. Bežnými kozmetickými prostriedkami teda dodávame organizmu novú silu - stimulujeme 
regeneračné procesy. (Bunky každého z nás majú vlastné regeneračné schopnosti, ktoré sú však moderným 
štýlom života potlačené, a preto potrebujú vonkajšiu podporu.) Týmto spôsobom sa telu dodávajú ďalšie 
dôležité prvky organického aj anorganického pôvodu, ktorých nedostatok je častou príčinou ochorenia. 

 
Produkcia Dr. Nona je vysoko kvalitná, s veľmi vysokou účinnosťou a rýchlosťou vstrebávania 

až 90%. Je nutné dbať na to, aby sme - podobne ako u bežnej kozmetiky - prestali nanášať krémy a mlieka     
v hutných vrstvách. V prípade kozmetiky Dr. Nona bohato postačí iba tenká vrstva krému, jeho účinky to nijako 
nezníži. Nanášať hrubé vrstvy kozmetických prípravkov je zbytočné a nehospodárne. 
 

Ďalším špecifikom značky Dr. Nona je široká škála možností využitia jednotlivých prípravkov a ich 
vzájomná zastupiteľnosť v rámci jednotlivých druhov, pretože všetky vychádzajú z rovnakého základu, ktorým 
je práve Halo-komplex. Pridaním ďalších zložiek (bylín, vitamínov a minerálov) je produkt nasmerovaný do 
určitej oblasti, ktorú nesie v názve. Napr. Ústnu vodu možno využiť aj pri hojení drobných poranení na 
pokožke celého tela, nielen v ústnej dutine. 

 
Každý produkt Dr. Nona je teda malou „alternatívnou lekárničkou“ a celá rodina si čoskoro zvykne 

využívať ju pri rôznych problémoch, odreninách, škrabnutiach alebo i bolestiach hlavy. 
 

Široká využiteľnosť produktov Dr. Nona je jedným z dôvodov, prečo Spoločnosť zvolila osobný 
spôsob predaja. Spotrebiteľovi treba vysvetliť pôsobenie produktov, predložiť mu čo možno najvhodnejšiu 
kombináciu produkcie priamo „na mieru“, s ohľadom na jeho individuálne potreby. Tento spôsob šírenia 
prípravkov Dr. Nona sa osvedčil ako najpríjemnejší a najefektívnejší, ako pre klientov, tak pre predajcov. 
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DYNAMICKÝ HYDRATAČNÝ KRÉM 

(HALO DYNAMIC CREAM) 
 

 Účinné látky: Halo-komplex, oleje z mrkvových semienok, jojoby, hamamelu, rozmarínu, levandule, 
rastlinný vosk; extrakty z harmančeka, aloe vera, čučoriedky, cukrovej trstiny, citróna, pomaranča, ľalie; 
tokoferol (vitamín E).  
 Dynamický hydratačný krém je nenahraditeľný tonizujúci prostriedok, ktorý má celkovo omla-
dzujúci účinok. Je to doslova „kráľ krémov“. Omladzuje a regeneruje zrelú pleť a zamedzuje procesu starnutia 
v mladom a strednom veku. Zvláštnosťou krému je jeho schopnosť tonizácie organizmu, pomáha pri 
neurózach a migrénach a tiež pri psychickej a fyzickej záťaži. 
 Dynamický hydratačný krém je možné veľmi úspešne používať pre masážne účely. Krém má 
protizápalové a baktericídne vlastnosti, čo umožňuje jeho využitie pri popáleninách pokožky, a ďalej pri 
neuritídach (zápaloch nervov), myalgiách (bolestiach svalov) a artritídach (zápaloch kĺbov) najrôznejšieho 
pôvodu. Normalizuje krvný tlak. 
Použitie: 

 pri únave a skleslosti, pre zvýšenie vitality - naniesť na pulzné body a miesta za ušnicami; 

 pri bolestiach hlavy - naniesť na miesta pulzácie, lakťové jamky, na spánky, ušnice; 

 pri srdcových bolestiach - naniesť na malíčky, miesto medzi lopatkami, stred dlaní, vankúšiky prstov na 
rukách i nohách; 

 pri hypertónii (zvýšenom tlaku) a napätí - naniesť na krk, spánky, miesta za ušnicami, vankúšiky malíčkov 
na rukách a nohách, zápästia; 

 pri hypotónii (zníženom tlaku) - na miesta pulzácie, ušnice, miesta za ušami; 

 pri bolestiach svalov - naniesť na problematické miesta a vykonávať bodovú masáž; 

 pri cievnych problémoch - naniesť na bolestivé miesta a vykonávať masáž; 

 pri počiatočnom štádiu zápalu na perách (opar) - naniesť na pery; 

 pri bolestiach zubov - aplikovať na ďasná; 

 pri nádche - naniesť na nos a krídla nosa; 

 pri krvácaní z nosa - naniesť na vatový tampón a aplikovať priamo do nosa a na chrbát nosa; 

 pri vysokej teplote u detí - naniesť na chodidlá, dlane a rozotrieť; 

 pri kašli - naniesť na hornú časť pŕs a chrbta; 

 pri bronchitíde (zápal priedušiek) - naniesť na nos a na miesta priedušiek na prsiach a chrbte; 

 pri popáleninách, kožných ochoreniach - naniesť na postihnuté miesta; 

 pri nachladnutí - naniesť na miesta pulzácie a chodidlá; 

 pri drobných rankách a odreninách - naniesť priamo na ranu; 

 pri žalúdočnej bolesti, vracaní - naniesť na oblasť žalúdka; 

 pri bolestiach v ušiach - naniesť na ušné lalôčiky a okolo uší; 

 pri trofických vredoch - naniesť na oblasť okolo vredov; 

 pri gynekologických problémoch - naniesť na podbruško a na tampón a zaviesť do pošvy; 

 pri menštruačných problémoch - naniesť na podbruško; 

 pri alergii - naniesť na výstup prvého krčného stavca; 

 pri akútnom vypadávaní vlasov - dvakrát týždenne naniesť na pokožku hlavy spoločne s Pleťovou 
bahennou maskou; 

 pre kozmetický efekt - dvakrát týždenne, je možné používať aj denne ráno ako denný krém. 
 

Spôsob použitia: Nanášajte tenkú vrstvu krému na problematické miesta, podľa potreby, prípadne ako denný 
kozmetický prostriedok každé ráno aplikujte na oblasť tváre a dekoltu až do úplného vstrebania.  
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BALZAM NA OČNÉ VRÁSKY 

      (HALO EYE CARE BALM) 
 

 Účinné látky: Halo-komplex, glycerín, oleje zo šípovej ruže a jojoby, rastlinný vosk, lanolín, 
tokoferol (vitamín E). 
 Balzam na očné vrásky má veľmi jemné zloženie, pomáha odstraňovať opuchy a kruhy pod očami, 
ktoré sú príznakom únavy, napätia, bolesti, stresu alebo depresie. Má tiež omladzujúce účinky, zahladzuje 
drobné vrásky v oblasti očí a prežiari očné okolie. Vyrovnáva mastnotu pleti. 
 
Použitie:  

 pri únave a pocite napätia v očiach - naniesť na viečka a zľahka masírovať kruhovými pohybmi; 

 pri práci s počítačom, pri vzniku „kancelárskeho syndrómu“; 

 pre normalizáciu tlaku - na viečka a spánky; 

 pri bolestiach hlavy, migrénach - naniesť na ušné lalôčiky, na miesta pulzácie, spánky; 

 pri hemoroidoch - vykonať lokálnu masáž; 

 pri problémoch s prostatou, pri impotencii - vykonať masáž; 

 pri erózii maternicového hrdla - naniesť na tampón do pošvy a nechať pôsobiť 1-2 hodiny; 

 pri neurózach a preťažení - naniesť na miesta pulzácie a miesta za ušami; 

 pri trhlinách análneho otvoru - naniesť na tampón a nechať pôsobiť 1-2 hodiny; 

 pre zlepšenie zraku, pri katarakte (sivom zákale očnej šošovky), pri glaukóme (zelenom zákale očnej 
šošovky) - vykonať jemnú dennú masáž okolo očí; 

 pri celkovej únave organizmu - naniesť na chrbát a krk; 

 pri pigmentových škvrnách - nanášať na postihnuté miesta; 

 pri poranení pokožky pri holení - naniesť po holení; 

 pri začervenaní očí, pri slzení očí - vykonávať jemnú masáž okolo očí; 

 pri odreninách, pomliaždeninách a modrinách; 

 pre zníženie krvácania ďasien (používať spoločne s Ústnou vodou); 

 pri otitíde (zápal ucha), pri bolestiach uší (spoločne s Ústnou vodou). 
 
Spôsob použitia: Naneste jemnými kruhovými pohybmi v tenkej vrstve na čistú, zvlhčenú pokožku okolo očí 
alebo na celú tvár, prípadne dekolt a oblasť uší. Používajte dvakrát denne, ráno a večer. Pri ťažkostiach 
močového systému a pri opuchoch očí používajte raz denne ráno. 
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NOČNÝ KRÉM 

 (HALO NIGHT CREAM) 
 

Účinné látky: Halo-komplex, olej z avokáda, výťažky z orechov, čučoriedok, pestreca mariánskeho, 
z morských chalúh, gingko biloby, pomaranča, tokoferol (vitamín E). 
 
Použitie: 

 regeneruje a hlboko vyživuje pleť; 

 vyživuje a zvláčňuje suchú a unavenú pleť; 

 upokojuje citlivú pleť; 

 obnovuje elasticitu pokožky; 

 stimuluje výmenné procesy všetkých vrstiev pokožky; 

 má upokojujúce účinky na organizmus. 
 
Spôsob použitia: Pre najlepší výsledok pleť najprv dôkladne vyčistite Pleťovým mliekom a potom aplikujte 
krém na oblasť tváre a dekoltu a nechajte pôsobiť do úplného vstrebania. Zvyšky krému môžete odstrániť 
vatovým tampónom. 
 
 

REGENERAČNÝ KRÉM SOLARIS 
(HALO FACIAL SOLARIS) 

 
 Účinné látky: Halo-komplex, vitamín A (retinol), glycerín, arašidový olej, olej z jojoby, olej zo 
šípovej ruže; vitamín E (tokoferol). (Upozornenie: Na ochranu pred UV žiarením, ktoré je najčastejšou príčinou 
starnutia pleti, tento produkt obsahuje syntetickú látku oxybenzón.) 
 
 Jednou z hlavných príčin rýchleho starnutia pleti je nedostatok vitamínu A. Tento nedostatok má za 
následok lúpanie, svrbenie, zvýšenú citlivosť, ale aj krvácanie, praskliny a iné defekty pokožky. Vitamín A sa 
nachádza napr. v živočíšnych produktoch, ako je rybí tuk, maslo, sladká smotana, syr, vaječný žĺtok, atď. 
Väčšinou ide o výrobky, ktorých konzumácia sa neodporúča kvôli vysokému obsahu cholesterolu. Vitamín A je 
však pre správnu výživu pleti nesmierne dôležitý. Aktívne pôsobenie vitamínu A pleti dodáva mladistvý vzhľad 
a veľmi dobre účinkuje proti vráskam. Vitamín A v prírodnej forme vyživuje pleť, dodáva jej jemnosť a súčasne 
chráni proti klimatickým vplyvom a iným stresovým stavom pokožky. Regeneračný krém Solaris obsahuje 
komplex aromaterapeutických olejov, ktorý dodá Vašej pleti energiu a zvýši jej pružnosť. Krém je vhodný 
predovšetkým pre zrelú, unavenú pleť. 
 
Spôsob použitia: Aplikovať tenkú vrstvu krému každý deň ráno alebo večer, najlepšie po použití Pleťovej 
bahennej masky. 



Dr. NONA  Živá sila Mŕtveho mora 
  

 9 

 
PLEŤOVÁ BAHENNÁ MASKA 

(HALO RECOVERING MUD MASK) 
 

Účinné látky: Halo-komplex, bahno Mŕtveho mora, oleje z broskyne, medovky, levandule, citrónu, 
myrhy, olibánu; extrakty aloe vera a harmančeka. 

Táto jedinečná pleťová maska zlepšuje krvný obeh, dokonale vyživuje pokožku, zvyšuje tonus 
tkanív a napomáha vyhladzovaniu vrások. Pleťová bahenná maska má tiež baktericídne účinky, zlepšuje 
výživu buniek a pomáha hojiť drobné poranenia pokožky. 
 
Použitie: 

 pre omladzujúci účinok; 

 pri výskyte akné a psoriázy na tvári; 

 pri pigmentových škvrnách; 

 pri parestézii lícneho nervu a pri zápale lícneho nervu; 

 pri ekzémoch, neurodermitídach (svrbivý zápal kože) - naniesť na problematické miesto; 

 pri sinusitídach (zápal prínosových dutín) - nahriať a naniesť na nos a koreň nosa; 

 pri dysfunkcii kĺbov dolnej čeľuste; 

 pri erózii maternicového hrdla - naniesť na tampón, zaviesť do pošvy a nechať pôsobiť 2 hodiny, denne; 

 pri kolitídach (zápal hrubého čreva), vulvitídach (zápal vulvy) - naniesť na tampón a nechať pôsobiť         
2 hodiny, vykonávať denne; 

 pri endometritídach (zápal sliznice maternice), pri zápale maternicových príveskov; 

 pri nádche - nahriať a naniesť na nos a koreň nosa; 

 pri chronickej tonzilitíde (zápal mandlí), najmä u detí - aplikovať dvakrát týždenne; 

 pri prudkých bolestiach orgánov močovopohlavného systému - naniesť na bedrovú oblasť a na oblasť 
krížov. 

 
Spôsob použitia: Naneste v tenkej vrstve len na čistú a vlhkú pokožku 1-2 krát týždenne, prípadne pred 
pobytom na slnku. Doba pôsobenia pre suchú pleť: 1-3 min., pre normálnu pleť: 3-5 min., pre mastnú pleť: 5-7 
min.. Neaplikujte na oči a pery! Až uplynie doba pôsobenia, umyte teplou vodou a v tenkej vrstve naneste 
Dynamický hydratačný krém alebo Balzam na očné vrásky. 
V gynekológii: 
Masku naneste na vlhký tampón a nechajte v pošve pôsobiť, potom umyte teplou vodou a naneste Balzam na 
očné vrásky alebo Dynamický hydratačný krém. Tento postup opakujte po dobu 3-10 dní. Pri 
menštruačných problémoch nanášajte na podbruško a bedrovú oblasť 2-3 krát týždenne. 
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PLEŤOVÉ MLIEKO 
(HALO FACE MILK) 

 
Účinné látky: Halo-komplex, rastlinné oleje, voda Mŕtveho mora. 
Pleťové mlieko veľmi účinne a pritom jemne čistí pokožku a vyrovnáva PH pleti. Pri čistení 

nedráždi a nezanecháva pocit vysušenej pokožky. 
Pleťové mlieko tiež príjemne zmäkčuje a vyživuje pleť, stimuluje jej ochranné mechanizmy a 

pomáha regenerovať bunkové membrány. Pôsobí preventívne proti tvorbe akné, vrátane predmenštruačných 
vyrážok. Pleťové mlieko je vhodné pre všetky typy pleti. 
 
Spôsob použitia: Pleťové mlieko naneste na pleť a dekolt a urobte ľahkú masáž. Potom zvyšky mlieka jemne 
odstráňte vatovým tampónom. Pleťové mlieko je tiež možné používať ako ľahký denný krém pre citlivejšiu 
pleť alebo ako telové mlieko po kúpeli. 
 

 
ŠAMPÓN NA ČASTÉ POUŽITIE 
(HALO MINERAL SHAMPOO) 

 
Účinné látky: Halo-komplex, extrakt z harmančeka, extrakt z aloe vera, pšeničný proteín, oleje 

z rozmarínu, ylang-ylang, jojoby a tymianu. 
Šampón na časté použitie je vynikajúci čistiaci a hydratačný prostriedok na vlasy. Vyživuje vlasy a 

pokožku hlavy, navracia vlasom lesk a pružnosť, znižuje ich lámavosť. 
Do kúpeľa so Soľou Dr. Nona je možné pridať niekoľko kvapiek Šampónu na časté použitie. 

Okrem toho je možné ho používať pri príprave obkladov so Solí z Mŕtveho mora alebo ako telové tekuté 
mydlo pre dospelých a deti. 
 
Spôsob použitia: Malé množstvo Šampónu na časté použitie naniesť na navlhčené vlasy, masážnymi 
pohybmi votrieť do pokožky hlavy a opláchnuť teplou vodou.  
 
         

KONDICIONÉR NA VLASY 
(HALO MINERAL HAIR KONDICIONER) 

 
Účinné látky:  soli Mŕtveho mora, glycerín, Halo-komplex.  

 
Už v dávnych dobách sa vlasom pripisovala magická sila. Z vlasov predpovedali veštice, pomocou 

nich si ženy prilákali milého, vlasy sa schovávali v medailónoch ako symbol lásky. 
Aj dnes ľudia venujú veľkú pozornosť svojim vlasom. Vďaka tomu, že Kondicionér na vlasy 

obsahuje blahodarné soli Mŕtveho mora, je jeho pôsobenie nielen kozmetické, ale aj podporné pre celý 
organizmus. Problémy vlasov a pokožky hlavy často súvisia s nedostatkom určitých prvkov v tele. Kondicionér 
na vlasy pôsobí cez pokožku hlavy regeneračne na celý organizmus, má preventívne účinky proti vypadávaniu 
vlasov a navracia vlasom lesk a pružnosť. Odporúča sa predovšetkým pre vlasy suché a lámavé, poškodené 
farbením alebo trvalou. 
  
Spôsob použitia: Po umytí vlasov šampónom, vlasy ľahko presušte a končekmi prstov rovnomerne naneste 
kondicionér. Nechajte pôsobiť 5-10 minút a potom kondicionér dôkladne zmyte vlažnou vodou. 
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SOLARIS - TELOVÉ MLIEKO 

(HALO SOLARIS BODY LOTION) 
 

Účinné látky: Halo-komplex, lecitín, esenciálne oleje z  avokáda, rozmarínu, tymianu, čučoriedky, 
cukrovej trstiny, citróna, jojoby, pomaranča; extrakt z aloe vera; tokoferol (vitamín E).  

Solaris - telové mlieko je unikátny kozmetický prostriedok, ktorý má ochranné a hojivé účinky        
a regeneračné vlastnosti. Používa sa po opaľovaní, pri slnečných a iných popáleninách; zahladzuje jazvy        
a pomáha vstrebávať nezhubné kožné výrastky.  

Solaris - telové mlieko pomáha pri rôznych typoch kožných ochorení, spôsobených ionizujúcim 
žiarením, ako je napríklad radiálna terapia v onkológii. 
 
Použitie: 

 pri bolestiach hlavy, migrénach - aplikovať raz denne za uši, na čelo a na tvár; 

 pri ožiarení, popáleninách, jazvách - naniesť tenkú vrstvu raz denne na postihnuté miesto a nechať 
pôsobiť; 

 pri jazvách, spôsobených ožiarením, pri termických a chemických popáleninách - aplikovať na gázový 
vankúšik a priložiť na postihnuté miesto (1-2 krát denne); 

 pri bolestiach svalov - po kúpeli v Soli Dr. Nona naniesť na postihnuté miesta; 

 pri mastopatiách (zápal prsnej žľazy) - aplikovať na problematické miesto 1-2 krát denne; 

 pri rôznych poraneniach, porezaní - naniesť v tenkej vrstve raz denne; 

 pri hemoroidoch - previesť prstovú masáž hemoroidálnych uzlov; 

 pri neurodermitídach (pretrvávajúci svrbivý zápal kože), pri dermatitídach (zápal kože) - naniesť na 
postihnuté miesto; 

 pri rôznych kožných ochoreniach, napr. zjazvenej pleti po akné (naniesť na postihnuté miesta raz denne); 

 pri fibrómoch, myómoch - aplikovať na podbruško, naniesť na tampón, zaviesť do pošvy a 15-20 minút 
nechať pôsobiť; 

 pri baktériách v gynekológii - po použití Pleťovej bahennej masky naniesť na tampón a ponechať          
v pošve 1-2 hodiny, kúru vykonávať 3-7 dní; 

 pri bolestiach rôzneho pôvodu, pri zápale - naniesť na postihnuté miesta; 

 pri pooperačných jazvách - raz denne naniesť v tenkej vrstve; 

 ako denný zvláčňujúci krém - deťom natrieť celé telo jedenkrát týždenne, dospelí - denne; 

 omrzliny (aplikovať na postihnuté miesto, potom použiť Obklady z vody Mŕtveho mora); 

 prostata - pripraviť zmes z dvoch tretín Telového mlieka Solaris a jednej tretiny Soli z Mŕtveho mora 
alebo čaju Halo Gonseen; 

 po holení - na hojenie rán a zastavenie krvácania; 

 ako vynikajúci masážny prostriedok; 

 po úrazoch a chirurgických zákrokoch - aplikovať na postihnuté miesta. 
 
Spôsob použitia: Telové mlieko Solaris naneste na čistú vlhkú pokožku alebo na problematické miesto          
v tenkej vrstve a jemne rozotrite (bez tlaku).  
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TELOVÉ MASLO 

(HALO SHEA BODY BUTTER) 
 

Účinné látky: Halo-komplex, bambucké maslo, výťažok z jojoby, olej zo slnečnicových semienok, 
mangové maslo, výťažok z mimózy, tokoferol (vitamín E). 

Maslovník africký rastie prevažne na území subsaharskej Afriky. Jeho latinský názov znamená        
v preklade "STROM ŽIVOTA" a pre miestnych obyvateľov je strom posvätný. Zo semien plodov tohto 
vzácneho stromu sa získava výživný tuk - tzv. Bambucké maslo (alebo tiež "maslo karité").  

Telové maslo slúži predovšetkým k výžive a hydratácií suchej a podráždenej pokožky. Obsahuje 
antioxidačné látky, ktoré podporujú mikrocirkuláciu kožných buniek a chráni pleť pred nepriaznivými vonkajšími 
vplyvmi, ako je ostrý vietor, mráz alebo priame slnko (má prirodzený ochranný faktor 3 - 6 SPF).  

Telové maslo v spojení s Halo-komplexom a minerálmi  Mŕtveho mora regeneruje pokožku celého 
tela a zabraňuje jej predčasnému starnutiu, mangové maslo regeneruje a chráni pokožku pred UV žiarením, 
olej zo slnečnicových semienok podporuje prekrvenie pokožky a napomáha hojeniu akné a ekzémov. 
 
Použitie: 

 regeneruje a hĺbkovo vyživuje pokožku; 

 hĺbkovo hydratuje suchú a citlivú pokožku; 

 ošetruje popraskanú alebo šupinatú pokožku rúk, lakťov a chodidiel; 

 obnovuje elasticitu pokožky; 

 upokojuje podráždenú pokožku po holení či depilácii; 

 chráni pokožku pred nepriaznivými vonkajšími vplyvmi. 
 
Spôsob použitia: Aplikovať na pokožku celého tela, prípadne na suché či podráždené miesta na koži. Telové 
maslo možno tiež využívať ako kondicionér pre veľmi suché a lámavé vlasy alebo ako balzam na pery v zime 
pri nepriaznivom počasí. 
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ANTI-AGING SÉRUM 

(HALO ANTI-AGING SERUM) 
 

Účinné látky: Halo-komplex, výťažok z čierneho čaju, arganový olej, extrakt fermentácie 
laktobacilov, hroznový olej, Aloe vera, a i.. 

Výživné séra sú v súčasnosti trendom modernej kozmetiky. Je to základ, na ktorom stojí kvalitná  
starostlivosť o pleť, predovšetkým u žien v zrelom veku. Séra majú vyvážené ošetrujúce zloženie a vďaka 
silnejším koncentráciám účinných látok tiež intenzívnejšie účinky o  omladenie pleti.  

Anti-aging sérum Dr. Nona dokonale regeneruje zrelú pleť a vyrovnáva farebnosť pleti. Intenzívne 
pôsobí na vrchné vrstvy pokožky a hydratuje pleť. Vďaka koncentrovanému a vyváženému zloženiu obnovuje 
odumreté pleťové bunky a spomaľuje proces stárnutia. Hroznový olej má zvláčňujúce účinky a rýchlo sa 
vstrebáva, výťažky z laktobacilov podporujú produkciu kolagénu a obnovu pleťových buniek, pôsobí proti 
predčasnému starnutiu pokožky a chráni proti vzniku akné. Výťažok z čajovníka má protizápalové účinky         
a zabraňuje ubúdaniu kožného kolagénu. Arganový olej je v kozmetike veľmi cenný pre svoje pozitívne 
pôsobenie, predovšetkým na zrelú pokožku. Hĺbkovo hydratuje, vyhladzuje vrásky, má vysoký obsah vitamínu 
E a zabraňuje podráždeniu pleti. 
 
Použitie: 

 regeneruje a omladzuje zrelú pleť; 

 vyživuje a zvláčňuje starnúcu a unavenú pleť; 

 spomaľuje proces starnutia pleti; 

 podporuje produkciu kožného kolagénu; 

 obnovuje elasticitu pleti; 

 zabraňuje vzniku vrások. 
 
Spôsob použitia: Ráno a večer jemne vmasírovať veľmi tenkú vrstvu séra do čistej pokožky tváre a dekoltu. Po 
vstrebaní séra je možné aplikovať svoj obľúbený denný alebo nočný krém. 
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KRÉM NA RUKY A NECHTY 

(HALO HAND AND NAIL CREAM) 
 

 Účinné látky: Halo-komplex, oleje rozmarínu, šípovej ruže, jojoby.  
Krém na ruky a nechty má ochranné, protizápalové a regeneračné vlastnosti. Zlepšuje stav pri 

plesňových ochoreniach nechtov a nechtového lôžka, pri ekzémoch, dermatitídach (zápal kože) a zamedzuje 
vzniku plesňových ochorení. 

Krém na ruky a nechty je veľmi účinným prostriedkom proti poteniu nôh. Pomáha pri hojení 
drobných poranení pokožky - rany, porezania, praskliny a pod.. Pri vysokej vlhkosti vzduchu počas chladného 
počasia odstraňuje alergické reakcie pokožky na chlad. Krém na ruky a nechty má veľmi jemnú konzistenciu 
a možno ho preto odporučiť aj ako denný krém pre mastnú pleť. 

 
Použitie: 

 pri plesňových ochoreniach pokožky - naniesť na noc, vykonať masáž; 

 pri lišajoch na tvári - aplikovať denne na postihnuté miesto; 

 pri porezaní, pomliaždeninách, natiahnutí - aplikovať na problematické miesto 1-2 krát denne; 

 pri bolestiach kĺbov - nahriať, naniesť 2 krát denne; 

 pri potení rúk a nôh - použiť po soľných kúpeľoch; 

 pri akné - používať ako denný krém; 

 pri hyperpigmentácii - aplikovať denne; 

 pri prudkej (nie chronickej) radikulitíde (zápal miechového koreňa) - nahriať a votrieť masážnymi 
pohybmi; 

 pri dne, artritídach, artrózach - nanášať denne, potom teplý zábal; 

 pri bolestiach chrbtice, rúk i nôh - nahriať a naniesť na boľavé miesto, ideálne po použití Pleťovej 
bahennej masky; 

 pri alergickej reakcii pokožky na chlad - aplikovať 15-20 minút pred odchodom do chladného prostredia; 

 pri otitídach (zápaloch uší) - denne; 

 pri nádche - krém nahriať, potrieť nos zvnútra i zvonka; 

 pri únave nôh - po použití Pleťovej bahennej masky; 

 pri lámavosti nechtov - používať spoločne s Halo Fázou-9; 

 pri hematómoch (krvná podliatina) - spoločne so soľnými kúpeľmi; 

 pri múčnivke (soor) - naniesť na tampón alebo vytvoriť zmes z jednej čajovej lyžičky Ústnej vody a dvoch 
čajových lyžičiek Krému na ruky a nechty; 

 pri menštruačných problémoch - ľahká masáž v podbrušku v smere hodinových ručičiek; 

 pri žihľavke, pri svrabe - po soľných kúpeľoch; 

 praskliny na pätách - aplikovať na noc po soľnej kúpeli.  
 
Spôsob použitia: Opatrne vmasírujte malé množstvo krému do navlhčenej pokožky. 
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ÚSTNA VODA 

 (HALO MULTI MOUTHWASH) 
 

 Účinné látky: Halo-komplex, voda Mŕtveho mora, olej zo šalvie, mäty piepornej, harmančeka, 
tymianu, citróna, mäty. 
 Ústna voda odstraňuje nepríjemný zápach z úst a napomáha hojeniu rán v ústnej dutine. Má 
antibakteriálne účinky. Ústna voda je vhodná pri prevencii zubného kazu, zápalov a krvácaní ďasien. 
Odstraňuje nepríjemný pocit v ústnej dutine pri zápaloch nosohltana alebo pri angínach, vrátane silných 
zápalov mandlí, pri zápaloch ďasien, stomatitídach (zápal sliznice ústnej dutiny), pri paradentóze a takisto pri 
chrípkach a ochoreniach z prechladnutia. 

Ústna voda pomáha obnovovať výživu sliznice nosohltana, orgánov tráviaceho traktu, konečníka  
a pošvy. Možno ju tiež používať v gynekológii, pri inhaláciách, otravách, rôznych kožných problémoch a ako 
dezodorant. Používa sa aj ako obklad na otlaky, praskliny bradaviek dojčiacich matiek a praskliny análneho 
otvoru. 

 
Použitie: 

 pri respiračných ochoreniach u detí - pripraviť roztok s horúcou vodou v pomere 1:1 alebo 1:3, ráno         
a večer 2-4 kvapky kvapnúť do nosa a do ústnej dutiny. Je tiež možné roztok nakvapkať na tampón         
a aplikovať do uší a nosa; 

 pri stomatitídach u detí - roztok zriediť vodou v pomere 1:1, potierať ústnu dutinu 4-5 krát denne; 

 pri prasklinách bradaviek - potierať pred a po dojčení, neriedené; 

 rany, porezania, škrabance po holení (potierať vatou namočenou v Ústnej vode); 

 pri zapareninách a otlakoch zriediť Ústnu vodu v pomere 1:1, namočiť obrúsok a priložiť na postihnuté 
miesto na dobu 10-15 minút; 

 pri bolestiach ústnej dutiny, vrátane paradentózy - roztok neriediť a vyplachovať ústnu dutinu po dobu  
20-30 sekúnd až 5 krát denne; 

 pri gastritídach (zápaloch žalúdka), pri bolestiach v oblasti žalúdka - dospelí: 2 lyžičky Ústnej vody vypiť 
a zapiť vodou, deti: Ústnu vodu rozriediť v pomere 1:1 s vodou a vypiť; kúru vykonávať po dobu jedného 
týždňa až niekoľkých mesiacov; 

 pri žalúdočných vredoch - 2 lyžičky Ústnej vody rozriediť v pol pohári vody, popíjať 3-4 krát denne; 

 pri gynekologických problémoch a proktologických problémoch – 2 krát denne ako vstreky, Ústnu vodu 
zriedenú 1:1 s vodou naniesť na tampón a pokiaľ možno roztok čo najdlhšie udržať vnútri tela; 

 pri bolestiach krku - výplachy hrtana 3-4 krát denne, jednu čajovú lyžičku Ústnej vody rozriediť v pohári 
vody; 

 pri diatézach a dysbakteriózách u detí - nakvapkať 3-4 kvapky na jazyk 2-3 krát denne po soľných 
kúpeľoch; 

 pri potení nôh - potierať chodidlá dvakrát denne; 

 drobné hnisavé rany - potierať neriedeným roztokom alebo roztokom zriedeným s vodou v pomere 1:1; 

 pri otravách potravinami, alkoholom či otravách chemického pôvodu - 2 lyžičky neriedenej Ústnej vody 
vnútorne, zapiť vodou; 

 pri chronických zápchach, pri kolikách, k obnoveniu črevnej mikroflóry - vnútorné užívanie ráno pred 
jedlom, 1 čajová lyžička neriedenej Ústnej vody; 

 pri konjunktivitídach (zápal spojiviek), pri očných infekčných ochoreniach („jačmenné zrno“) - jedna 
čajová lyžička Ústnej vody na pohár vody, premývať alebo nakvapkať do očí 3-4 krát denne; 

 pri bolestiach uší, otitídach (zápal ucha) - nakvapkať teplý roztok 2 krát denne do uší, urobiť rolky, 
namočené v neriedenom roztoku. 
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Spôsob použitia: Pri infekčných ochoreniach sliznice nosohltana vyplachujte ústnu dutinu po dobu 20-30 
sekúnd 3-5 krát denne počas jedného týždňa. 
Ústna voda sa používa ako preventívny prostriedok pri ožarovaní - k zníženiu účinkov ožiarenia. 1-2 týždne 
pred začatím ožarovacej terapie užívajte 5 krát denne. Počas ožarovania použite Ústnu vodu 30 minút pred 
samotným začiatkom ožarovania a hodinu po ukončení ožarovania. Po ukončení ožiarenia vykonávajte 
výplachy ústnej dutiny a krku min. po dobu jedného mesiaca, postupne zmenšujte počet denných výplachov. 
Zvlhčovanie sliznice konečníka a pošvy sa vykonáva nasledujúcim spôsobom: jednu polievkovú lyžicu Ústnej 
vody rozrieďte v rovnakom pomere s destilovanou vodou a klystírom alebo ostrekovaním zaveďte do telovej 
dutiny. Prípravok ponechajte vnútri čo najdlhšie. Procedúra by sa mala vykonávať dvakrát denne, ráno a večer. 
Pri ochoreniach sliznice je vhodné zriediť Ústnu vodu s vaječným bielkom. Pripraviť "ex tempore" - na 
jednodňovú dávku, tzn. 4-5 výplachov denne. Vyplachujte a pokiaľ možno nechajte pôsobiť čo najdlhšie. 
Klinické užívanie: pri angínach rôzneho pôvodu Ústna voda zmierňuje bolesť pri prehĺtaní, znižuje celkovú 
intoxikáciu organizmu. Pri adenitídach sa počas dvojtýždňovej kúry výrazne zlepší dýchanie nosom. Pri 
gingivitídach (zápal sliznice ďasien, pleseň), pri paradentóze alebo zápale jazyka je vhodné ráno po umytí 
zubov vypláchnuť ústnu dutinu Ústnou vodou. 
Pri vzniku žalúdočných vredov a problémoch dvanástnika u dospelých užívať vnútorne 2-3 krát denne pred 
jedlom jednu lyžičku Ústnej vody. Pri ochoreniach štítnej žľazy a pri ochoreniach z prechladnutia (chrípka       
a pod.) vyplachovať hrdlo 2-4 krát denne. Pri bolestiach uší nakvapkať do ucha, pri ochoreniach nosohltana 
nakvapkať do nosa. Pri ťažkostiach orgánov tráviaceho ústrojenstva (žalúdočné neurózy, zápchy a pod.) 
užívať vnútorne niekoľkokrát denne. 
 
 

HALO GEL - SPRCHOVÝ GÉL  
(HALO SHOWER GEL) 

 
 Účinné látky:  Halo-komplex, bahno Mŕtveho mora, soli Mŕtveho mora.  
 Halo gel - sprchový gél je určený pre každodennú hygienu a zároveň pre výživu pokožky. Pôsobí 
protizápalovo, spevňuje pokožku a tonizuje organizmus. Halo gel má vynikajúce čistiace účinky spojené          
s terapeutickými vlastnosťami minerálov Mŕtveho mora. Svoj názov získal na počesť halobaktérií, ku ktorým 
patrí aj Archebaktéria, ktorá je základnou zložkou Halo-komplexu. 
 
Spôsob použitia: Naneste Halo gel na celé telo, nechajte pôsobiť 5-15 minút a opláchnite teplou vodou. 
Odporúčame po sprchovaní použiť Telové maslo, prípadne Telové mlieko Solaris. 
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OBKLADY Z VODY MŔTVEHO MORA 

(HALO DEAD SEA WATER COMPRESSED) 
 

 Účinné látky: Halo-komplex, voda Mŕtveho mora, kajeputový olej, levanduľový olej, výťažok z aloe 
vera. 
 Obklady z vody Mŕtveho mora zlepšujú krvný obeh a regeneráciu tkanív, napomáhajú hojeniu rán, 
zmierňujú bolesti. Majú antiseptické a upokojujúce účinky. Obklady sú obzvlášť vhodné pri kožných 
ochoreniach, ako sú napr. ekzémy, psoriáza, dermatitídy (zápaly kože) a pri trofických vredoch. 
 
Použitie: 

 pri lupienke, ekzémoch - aplikácia na dobu cca 30-60 minút; 

 pri dermatitídach (zápal kože), neurodermitídach - aplikácia na cca 30-60 minút; 

 pri chemických a termických popáleninách - priložiť obklad na 1-2 minúty, neskôr dobu pôsobenia predĺžiť 
až na 2-3 hodiny; 

 pri pooperačných jazvách, poranenia pokožky - položiť na ranu a nechať pôsobiť 1-2 hodiny, začať od    
1-3 minút až do vzniku granulácie; 

 pri trofických vredoch nechať pôsobiť 1-2 minúty 2-3 krát denne, potom dobu pôsobenia zvýšiť na 2-3 
hodiny; 

 pri preležaninách - obkladať postihnuté miesto, ďalej položiť papier na obklad, zabaliť uterákom a nechať 
pôsobiť 20-30 minút; 

 pri porezaní, prasklinách, drobných rankách - nechať pôsobiť 5-10 minút; 

 pri tvorbe akné - ráno položiť na čistú pokožku a nechať pôsobiť 10-15 minút, denne; 

 mužom po holení na zastavenie krvácania a regeneráciu pokožky; 

 na hojenie jaziev a ako prevencia po ožarovaní - pred a po ožiarení položiť na postihnuté miesto             
a nechať pôsobiť asi 15-20 minút; 

 pri omrzlinách - naniesť Telové mlieko Solaris na postihnuté miesto, potom priložiť obklad a nechať 
pôsobiť; 

 pri mokvajúcich ekzémoch - aplikácia cca na 20-30 minút. 
 
Spôsob použitia: Sterilný obrúsok priložte podľa potreby na pokožku alebo na ranu, z ekonomických dôvodov 
môžete odstrihnúť potrebnú veľkosť obrúska. Ak obrúsok počas aplikácie vyschne, môžete ho namočiť do 
soľného roztoku alebo do roztoku s Ústnou vodou a opäť použiť. Vyvarujte sa kontaktu s očami. 
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SOLI DO KÚPEĽA 

(HALO BATH SALTS QUARTET) 
 

 Účinné látky: Halo-komplex, levanduľový olej alebo výťažok z harmančeka alebo eukalyptový olej, 
rozmarínový olej a tymianový olej alebo olej z ylang ylang, pačuli a anízový olej. 

Soli do kúpeľa ponúkajú jedinečnú možnosť vyskúšať kúzlo účinkov blahodarnej vody Mŕtveho 
mora a to vo vlastnej vani. Pomáhajú celkovému upokojeniu nervového systému, odstráneniu duševného         
i fyzického preťaženia, zvyšujú životný tonus a zmierňujú bolesti orgánov pohybového ústrojenstva. Všetky 
štyri druhy Soli do kúpeľa majú rovnaké zloženie solí, líšia sa iba aromatickými prísadami - esenciami olejov 
eukalyptu, rozmarínu, levandule, harmančeka, ylang-ylang, tymiánu, pačuli a anízu. 
 
 SOĽ S LEVANDUĽOU sa používa ako upokojujúci prostriedok pri neurózach, nespavosti, pri 
stresových stavoch. Odstraňuje bolesti hlavy a zlepšuje krvný obeh pri kožných problémoch. 
 
Použitie: 

 pri artróze - ako obklady, kúpele, potieranie; 

 pri nespavosti - kúpele; 

 pri bolestiach nôh - obklady, kúpele nôh; 

 pri problémoch s krvným tlakom - kúpele, potieranie; 

 pre nepokojné deti - kúpele; 

 na odstránenie svrbenia a žihľavky - kúpele, potieranie, obklady; 

 na zníženie svalového napätia - kúpele; 

 po zlomeninách k urýchleniu rekonvalescencie – kúpele, po zložení sadry; 

 pri paralýze (ochrnutie) - potieranie; 

 pri vegetatívnej dystónii - potieranie, kúpele nôh; 

 pri kožných ochoreniach - kúpele, obklady, potieranie. 
 

SOĽ S HARMANČEKOM má antiseptické, protialergické, baktericídne a regeneračné účinky, 
obnovuje dýchanie pokožky, čistí pokožku, napomáha hojeniu rán. Možno ju tiež využiť na odstránenie 
svrbenia pri kožných ochoreniach a ako prostriedok proti plesniam. 
 
Použitie: 

 pri nachladnutí - vnútorné užívanie, natrieť chodidlá a na noc natiahnuť teplé ponožky; 

 pri nádche - prepláchnutie nosohltana roztokom soli; 

 pri nachladnutí - kúpele, obklady na postihnuté miesto; 

 pri angínach, bolestiach v krku - výplachy, vnútorné užívanie; 

 pri bolestiach zubov, paradentóze, stomatitíde, pri zápaloch ďasien a ústnej dutiny - výplachy, vnútorné 
užívanie; 

 pri artróze, artritíde, pri polyartritíde - kúpele nôh; 

 pri ostrohách pätovej kosti a potení nôh - kúpele nôh, teplota do 40°C; 

 pri gynekologických problémoch - protizápalové a dezinfekčné účinky (vnútorné užívanie, ostrekovanie); 

 ako kozmetický prostriedok - potierať tvár kockou ľadu zo soľného roztoku; 

 pri kožných problémoch, preležaninách, lupienke - kúpele, obklady; 

 pri hojení rán, pomliaždeninách - potieranie, obklady; 

 pri otravách potravinami - vnútorné užívanie. 
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SOĽ S EUKALYPTOM, ROZMARÍNOM A TYMIANOM sa užíva pri fyzickej únave a preťažení, 

odstraňuje bolesti orgánov pohybového ústrojenstva, používa sa k relaxácii svalov a pri chrípkových 
ochoreniach. Táto soľ je veľmi účinná pre osoby nad 40 rokov, zvlášť pre ženy ako preventívny prostriedok 
počas klimaktéria. Túto soľ je možné použiť po chirurgických zákrokoch, napomáha regenerácii organizmu. 
 
Použitie: 

 pri vyčerpaní organizmu - kúpele; 

 pri nachladnutí - inhalácie, kúpele, potieranie, výplachy; 

 v gynekológii - výplachy, kúpele; 

 pri osteoperiostitíde - vnútorné užívanie, obklady, kúpele; 

 pri artróze, artritíde, polyartritíde - masáž kašičkou pripravenej zo soli a Šampónu na časté použitie; 

 pri hemoroidoch - ľadové obklady, masáž kašičkou pripravenej zo soli a Šampónu na časté použitie; 

 ostrohy pätovej kosti - kúpele nôh pri teplote do 40°C; 

 ako preventívny prostriedok proti nachladnutiu u detí - kloktanie. 
 
 SOĽ S YLANG-YLANG sa tiež nazýva „soľ želaní“, pretože soľ s touto vôňou silno ovplyvňuje tonus 
organizmu a zvyšuje sexuálnu túžbu. 
 
Použitie: 

 pri sexuálnych problémoch u mužov a žien - kúpele; 

 pri infekčných ochoreniach - kúpele, inhalácie, vnútorné užívanie; 

 pri ťažkých stresových stavoch - kúpele, potieranie; 

 počas rekonvalescencie po ťažkých ochoreniach - kúpele, potieranie - ráno; 

 pre zlepšenie spánku - kúpele; 

 ostrohy pätovej kosti - kúpele, obklady; 

 pri otravách alkoholom - vnútorné užívanie; 

 pri depresiách - kúpele, kúpele nôh; 

 pri ochoreniach horných dýchacích ciest - inhalácie, kúpele; 

 pri hypotónii (znížený krvný tlak) - kúpele. 
 
Spôsob používania solí:  
1)  KÚPELE: Používajú sa pri teplote 37-39°C, 1-2 krát týždenne. Počas kúpeľa odporúčame masírovať 

problematické miesta špongiou z nesyntetických materiálov. 
Dospelí: 1-2 polievkové lyžice soli, kúpeľ po dobu 15-20 minút. 
Deti od 3 rokov: 1 čajová lyžička do detskej vaničky, kúpeľ po dobu 10-15 minút. 
UPOZORNENIE: Kúpele neodporúčame osobám so srdcovými problémami, s hypertóniou (zvýšeným 
tlakom), arytmiou, pri onkologických ochoreniach a osobám nad 70 rokov. V týchto prípadoch odporúčame 
len potieranie, kúpele nôh, obklady s roztokom soli. 

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

3)   VNÚTORNÉ UŽÍVANIE: 1/2-1 čajovú lyžičku na 1 pohár teplej vody. 
4)  OBKLADY: kladú sa pomocou kompresného/pergamenového papiera na postihnuté miesta, potom 

ponechať v teple.  
Obklady: 
Vodo-soľné: 1 čajová lyžička soli na 1 liter vody, namočiť gázu, priložiť na postihnuté miesto a nechať 
pôsobiť pol až dve hodiny. 



Dr. NONA  Živá sila Mŕtveho mora 
  

 20 

 
Soľ a Šampón na časté použitie: rovnaký diel soli a šampónu, 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, nechať pôsobiť 2-6 hodín. 

5)  POTIERANIE: Špongiou z nesyntetického materiálu ráno alebo večer, v smere od krku k pätám.  
       1 polievková lyžica soli na 1 až 2 litre vody izbovej teploty. Pri vysokej teplote, najmä u detí: potierať celé 

telo silným soľným roztokom. Pri nachladnutí - potieranie chodidiel a dlaní, na noc obliecť teplé ponožky. 
6)  INHALÁCIA: 10-15 minút pomocou roztoku: 1 čajovú lyžičku na pohár vody. 
7)  KLOKTANIE: Pol čajovej lyžičky soli na 1 pohár teplej vody, 5-6 krát denne. 
8)  VÝPLACHY: Pol čajovej lyžičky soli na 1 pohár horúcej vody. 
9)  ZÁBALY: Bavlnenú nočnú košeľu namočiť do silného soľného roztoku, zabaliť sa do nej, použiť teplé 

prestieradlo a zostať tak po dobu 1-2 hodín. Potom sa prezliecť do suchej teplej bielizne. 
10) OTUŽOVANIE: Namočte froté uterák do roztoku pripraveného z pol čajovej lyžičky soli a 1 litra vody. 

Zrolujte a zamrazte v mrazničke. Deťom sa odporúča chodiť naboso po rozloženom uteráku cca pol minúty 
až minútu. 

11)  ZUBNÝ PRÁŠOK: Ktorýkoľvek zo štyroch druhov soli rozdrviť v mlynčeku na kávu. Používať ako zubný 
prášok na bielenie zubov a ako prevenciu proti zubnému kazu. 
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PARFUMÉRIA A DEKORATÍVNA KOZMETIKA 

 
Aromaterapeutické vône sú niečím zvláštnym a čarovným. Nielen, že vás napĺňajú príjemným 

pocitom, ale tiež krášlia a liečia. Je to jeden zo vzácnych darov prírody. 
V celom kozmetickom rade DR. NONA, najmä v krémoch, šampónoch, telovom mlieku, hrá vôňa 

svoju dôležitú úlohu. Osobitnú úlohu vo využití aromaterapie majú dezodoranty a tuhé parfumy, lebo ich vôňa 
je veľmi intenzívna a na pokožke vydrží dlho. 
 

DEZODORANTY DR. NONA PRE ŽENY A MUŽOV majú jemnú, čistú vôňu, ktorá sa veľmi rýchlo 
vstrebáva a neovplyvňuje výslednú vôňu pri použití parfumu. Dezodoranty účinkujú po celých 24 hodín            
a obsahujú aromaterapeutické oleje a soli Mŕtveho mora (Halo-komplex). Ak dezodoranty nanesieme na 
pokožku v podpazuší, kde nie sú cievy hlboko, dôjde k aktivácii všetkých dôležitých funkcií organizmu a zvýši 
sa jeho tonus. Dezodoranty majú tiež jemný antibakteriálny účinok a pomáhajú zastaviť krvácanie pri malom 
poranení alebo prasklinkách pokožky. 

Dezodoranty sú vôňou prispôsobené tuhým parfumom, vyrábajú sa v 95 ml balení. 
 

Poznámka: Dezodoranty obsahujú soľ Mŕtveho mora, preto je dobré obliekať odev až po vstrebaní (zaschnutí) 
dezodorantu, inak soľ môže narušiť farbu odevu. 
 
 POMÁDA NA PERY - upravené pery nielen podčiarkujú krásu ženy, ale zároveň sú najcitlivejším 
miestom pokožky. Pomáda obsahuje všetky základné komponenty výrobkov Dr. NONA a vďaka tomuto 
zloženiu je veľmi dobrým antioxidantom, ktorý má antibakteriálne účinky a povzbudzuje imunitný systém. 
Pomáda je vhodná k ochrane pier pred nepriazňou počasia a pomáha pri problémoch, ako sú afty, popraskané 
kútiky, a pod.. Pomáda sa vyrába v praktickom balení ako tuhá tyčinka s obsahom 4 g. 
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PRODUKTY NA VNÚTORNÉ POUŽÍTIE 

 
V tejto kapitole sú uvedené informácie o produktoch DR. NONA na vnútorné užívanie (určené pre 

výživu), ktoré nazývame „biologicky aktívne doplnky“. Sú to koncentráty prírodných aktívnych látok, určených 
na samostatné alebo spoločné užívanie so stravou. Vyrábajú sa predovšetkým z rastlinných a minerálnych 
surovín. 

 
Rovnako u tejto skupiny produktov je základom ich zloženia Halo-komplex Mŕtveho mora, ale na 

rozdiel od kozmetických produktov, tieto potravinové doplnky obsahujú okrem aromaterapeutických 
ingrediencií komplet „mikroprvkov“ a vitamínov, ktoré majú vynikajúce antioxidačné vlastnosti. 

 
Dôležitou prednosťou potravinových doplnkov spoločnosti Dr. NONA je originálna technológia, 

metóda mikrokapsúl, vďaka ktorej sa obsah potravinových doplnkov dostáva do organizmu v nezmenenom 
stave a cez krvný obeh sa tieto zložky vstrebávajú takmer do celého organizmu. Účinnosť časti produkcie 
potravinových doplnkov DR. NONA je ešte umocnená tzv. Autotrofickým systémom, ktorý napomáha obnove 
bunkovej štruktúry najdôležitejších systémov organizmu vďaka svojej fermentačnej aktivácii bielkovinovej 
syntézy s využitím štruktúry („úlomkov“) vlastných odumretých buniek. 

 
Názov všetkých potravinových doplnkov DR. NONA končí príponou – „seen“, čo v preklade 

znamená „čínsky“. Táto skutočnosť je spojená s tým, že vo východnej, predovšetkým čínskej filozofii, je 
základom fungovania nášho vesmíru (a tiež ľudského organizmu) vzájomné pôsobenie dvoch protichodných 
princípov: aktívneho mužského - Slnko (jang) a pasívneho ženského - Luna (jin). V každom človeku, bez 
ohľadu na to, či ide o muža alebo ženu, tieto prvky a ich vzájomný vzťah určujú osobnosť človeka, jeho životnú 
a sociálnu aktivitu, charakter, zdravotný stav, atď.. 

 
Rastlinné komponenty, obsiahnuté v potravinových doplnkoch DR. NONA, sú spracované na 

základe vzájomnej rovnováhy jin a jang. Čínska medicína so svojou tisícročnou tradíciou bola pri vývoji týchto 
produktov veľkou inšpiráciou. 

 
Biologicky aktívne potravinové doplnky DR. NONA sú svojím zložením zamerané najmä: 
- na ľahké a rýchle dodanie zdraviu prospešných látok do organizmu, a to zvlášť v dnešnej dobe, keď súčasný 

„fastfoodový“ spôsob stravovania nemá šancu pokryť bežnú dennú potrebu týchto látok v tele; 
- na zvýšenie odolnosti organizmu proti nepriaznivým vplyvom životného prostredia, najmä u osôb žijúcich      

v ekologicky znečistených oblastiach; 
- na posilnenie a urýchlenie vylučovania toxických látok z organizmu. 

 
Maximálny účinok pri užívaní potravinových doplnkov Dr. NONA dosiahnete predovšetkým 

pri ich pravidelnom používaní, najmä v spojení s kozmetickými produktmi Dr. Nona. 
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HALO GONSEEN 
 

 Účinné látky: cezmína paraguajská, olivovník európsky, pamajorán, nechtík lekársky, medovka 
lekárska, nevädza poľná, Halo-komplex. 

Čaj Halo Gonseen má vynikajúce antioxidačné vlastnosti, znižuje fyzickú a duševnú únavu, čistí 
tráviace ústrojenstvo a orgány vylučovacieho traktu, napomáha vylučovaniu toxických látok z organizmu, 
stimuluje imunitný systém, normalizuje krvný tlak a znižuje hladinu cukru a cholesterolu v krvi. Užíva sa pri 
ochorení orgánov dýchacej sústavy a pomáha spomaľovať proces starnutia buniek. 

Vzácne byliny, ktoré sú obsiahnuté v tomto čaji, sú veľmi bohaté na biologicky aktívne látky,          
a preto čaj Halo Gonseen pomáha urýchliť tvorbu nových zdravých buniek z jednotlivých štruktúr 
poškodených buniek organizmu človeka. 

Nechtík má výrazné baktericídne vlastnosti a eliminuje choroboplodné zárodky ako stafylokoky        
a streptokoky, medovka upokojuje nervovú sústavu a posilňuje organizmus a nevädza má močopudné             
a protizápalové účinky, používa sa najmä pri problémoch s obličkami a okrem iného výborne odvádza 
škodliviny z tela. 

 
Použitie:  

 pri problémoch s pamäťou a nedostatočnej koncentrácii, 

 pri zvýšenej hladine cholesterolu, 

 pri problémoch pľúc a dýchacích ciest, 

 pri žlčových problémoch, 

 pri ťažkostiach žalúdočno-črevného systému, 

 pomáha odvádzať toxické látky a škodliviny z tela, 

 pre zvýšenie imunity, 

 pre zmiernenie stresu a nervového vypätia. 
 
Spôsob užívania: Vrecko čaju ponorte do pohára s horúcou vodou (najlepšie vodu prevarte a po 3-5 minútach 
do nej vložte sáčok čaju), nechajte 20-30 minút lúhovať a pite ráno nalačno. Čaj odporúčame pripraviť aj vo 
väčšom množstve vody (cca 1l) a popíjať počas dňa. Pri dlhšom užívaní odporúčame piť jeden pohár čaju 
denne. 
Upozornenie: použité vrecúška čaju nevyhadzujte. Vylúhované vrecúška použite ako obklad pri kožných 
ochoreniach alebo ako obklad na boľavé a unavené oči. 
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HALO OKSEEN 

 
Účinné látky: selén, kremík, vitamín E, Halo-komplex. 

 . Halo Okseen je vynikajúci antioxidant, veľmi účinný pri problémoch s imunitným systémom, pri 
srdcových a cievnych ochoreniach, cukrovke, pri respiračných ochoreniach a vírusových infekciách. 

Halo Okseen odporúčame užívať pri fyzickej a duševnej únave, pri poruchách krvného obehu, 
ochoreniach pečene, žlčníka a žlčovodov a na zlepšenie stavu po ožarovacej terapii. Kombinácia antioxidantov 
neutralizuje rôzne skupiny voľných radikálov a zabraňuje predčasnému starnutiu organizmu aj rôznym 
zápalovým procesom.  

 
Použitie:   

 pri alergických ochoreniach (astma, reumatizmus); 

 pri dermatitíde, ekzémoch, lupienke; 

 pri stomatitídach, k prevencii paradentózy, pri gingivitídach (zápal sliznice ďasien); 

 pri fyzickom a psychickom preťažení; 

 pri srdcových ťažkostiach a poruchách periférneho krvného obehu (infarkt myokardu, myokarditídach, 
endokarditídach, stenokardiách); 

 pri artritídach, artrózach; 

 pri artériosklerózach mozgu; 

 pri onkologických ochoreniach a ako prevencia onkologických ochorení; 

 pri tromboflebitídach; 

 pri varikóznom rozšírení žíl; 

 pri ochoreniach z prechladnutia (chrípka, infekčné ochorenie); 

 pri sinusitídach (zápal prínosových dutín), pri tonsilitídach (zápale mandlí), laringitídach (zápal hrtana); 

 pri hypertónii (zvýšený krvný tlak) - neužívať spoločne s Halo Ravseenom a Halo Gonseenom; 

 pri hypotónii (znížený krvný tlak) 

 pri hemoroidoch; 

 pri migrénach, bolestiach hlavy, k celkovému posilneniu organizmu; 

 na prevenciu nádorov prostaty; 

 pri mastopatiách (zápal prsnej žľazy); 

 pri highmoritídach - vrátane chronických; 

 pri bolestiach orgánov dýchacieho ústrojenstva (bronchitída a pod.); 

 pri poruchách krvného obehu mozgu; 

 pri patologických stavoch žlčníka; 

 pri ochoreniach pankreasu; 

 na spomalenie starnutia orgánov; 

 pri hojení rán, porezaniach, popáleninách - kapsuly používať spolu s Telovým mliekom Solaris; 

 v rámci regenerácie po otravách krvi; 

 pri ožarovaní; 

 pri zápalových ochoreniach očnej sietnice; 

 pri varikóznych vredoch. 
  

Spôsob užívania: Užívajte po jednej kapsule ráno a večer počas jedla po dobu jedného mesiaca. Celú kúru 
vykonávajte aspoň dvakrát ročne. Pri vzniku silných infekčných ochorení užívajte jednorazovo až 5 kapsúl 
denne. 
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HALO REUMOSEEN 

 
 Účinné látky: Čertov pazúr, rimbaba obyčajná, čierna ríbezľa, Halo-komplex. 
   Halo Reumoseen veľmi účinne pomáha pri komplexnej liečbe dny, chronických zápaloch 
pohybového ústrojenstva, pri myozitíde a pri poruchách látkovej výmeny, k urýchleniu regenerácie po 
zápalových ochoreniach, zlomeninách a pri celkovej ochabnutosti svalov. 
 
Použitie: 

 pri osteochondrózach; 

 pri deformujúcej artritíde, artróze; 

 pri ostrohe pätovej kosti, pri burzitídach; 

 počas rekonvalescencie po zlomeninách; 

 pri chronickej dne; 

 pri zápalových ochoreniach kĺbov; 

 pri reumatických artritídach, artrózach, polyartritídach; 

 pri chronickom reumatizme; 

 pri redikulitídach (zápal miechového koreňa); 

 pri pocite ťažkých nôh; 

 pri fyzickom preťažení, po dlhej chôdzi; 

 pri bolestiach svalov a kĺbov; 

 pri močových kameňoch; 

 pri žlčových kameňoch; 

 pri dyskinéze žlčových ciest. 
 
Spôsob užívania: Pri chronických zápalových procesoch - 1 kapsulu trikrát denne 5-10 minút pred jedlom alebo 
20-30 minút po jedle, min. po dobu 4 mesiacov. 
Pri prudkých bolestiach - 2 kapsuly trikrát denne 5-10 minút pred jedlom alebo 20-30 minút po jedle. 
 

 
HALO YAMSEEN 

 
 Účinné látky: Vlčí mak, mučenka, chmeľ, medovka, Halo-komplex. 

Halo Yamseen zlepšuje stav nervového systému. Je to vynikajúci pomocník pri nespavosti,             
v stresovom období alebo pri panických stavoch. Veľmi efektívne je užívať Halo Yamseen v spojení                
s pravidelnými kúpeľmi v Soli Dr. Nona (levanduľa). Pri užívaní počas dňa neodporúčame riadiť auto. 
 
Použitie: 

 pre normalizáciu spánku; 

 v klimaktériu a PMS; 

 pri nespavosti a podráždení; 

 pri stresových stavoch, neurózach; 

 pri srdcových bolestiach (arytmia, bolesti v srdci, tachykardia); 

 pri žalúdočných vredoch; 

 pri sklonoch k alkoholizmu alebo fajčeniu - 3 kapsuly na noc a 1 kapsulu ráno počas 3 mesiacov; 

 pri diéte - na zmiernenie stresu; 
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 pri bolestivej menštruácii; 

 pri vzniku vnútrolebečného tlaku; 

 pri neurózach, pri epilepsii; 

 pri hypertónii - znižuje krvný tlak; 

 pri artériosklerózach; 

 pri bolestiach hlavy. 
 
Spôsob užívania: Užívajte pred spaním. Dospelí 1-2 kapsuly denne po dobu 1 mesiaca.   
 

 
HALO RAVSEEN 

 
 Účinné látky: rybí tuk, vitamín E, Halo-komplex. 
 Halo Ravseen pozitívne pôsobí na procesy látkovej výmeny, stimuluje obranné funkcie organizmu, 
zvyšuje odolnosť proti stresu a zlepšuje celkový stav organizmu. Napomáha zníženiu telesnej hmotnosti, 
ovplyvňuje výmenu tukov v tele tým, že znižuje ich hladinu a tiež hladinu cholesterolu v cievach. 

Účinky Halo Ravseenu sa zvyšujú, ak ho používate spolu s inými produktmi Dr. NONA, najmä        
s bahennou maskou, krémami a soľmi z Mŕtveho mora. 

 
Použitie: 

 pri poruchách látkovej výmeny rôzneho stupňa; 

 pre zvýšenie tonusu organizmu; 

 pre zvýšenie odolnosti proti stresu; 

 pre odstraňovanie toxínov z organizmu; 

 pri kožných problémoch (lupienka, seborea, trofické vredy, dermatitídy, ekzémy, akné); 

 pri bolestiach orgánov dýchacej sústavy (bronchitída, astma, pneumónia); 

 pri bolestiach orgánov tráviacej sústavy (gastritída, žalúdočné vredy, dyskinéza žlčových ciest, cirhóza 
pečene); 

 pri ochoreniach močových orgánov (cystitída, prostatitída); 

 pri neplodnosti - užívajú obaja partneri; 

 pri gynekologických problémoch (erózia krčka maternice, metritída - zápal maternice, narušenie 
menštruačného cyklu, endometrióza - zápal vnútorného tkaniva maternice, mastopatia - zápal prsnej 
žľazy, myómy - nezhubné nádory zo svaloviny, fibromyómi - nezhubné nádory z väzivového tkaniva); 

 pri ochorení orgánov pohybového ústrojenstva (artritída, ostrohy pätovej kosti, osteochondróza, pri 
rekonvalescencii po zlomeninách, deformatívna artritída, artróza, burzitída, dna, reumatizmus, 
reumatická polyartritída a pod.); 

 pri onkologických ochoreniach - počas ožarovania alebo vo fáze remisie; 

 na zlepšenie stavu kĺbov - spoločne s kúpeľmi v soli Dr. Nona; 

 na prevenciu cievnych a srdcových ochorení; 

 pri odvykaní závislosti na alkohole - spoločne s Halo Yamseenom; 

 pri chudnutí; 

 pri cukrovke; 

 pri znižovaní cholesterolu v krvi; 

 pri hypertónii (zvýšený krvný tlak); 

 pri varikóznom rozšírení žíl; 
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 pri hemoroidoch; 

 na posilnenie imunity organizmu; 

 pri vypadávaní vlasov, plešatosti; 

 pri ochoreniach z prechladnutia. 
 
Spôsob užívania: Užívajte 5 minút pred jedlom 2 kapsuly  denne, v závislosti na hmotnosti tela (do 50 kg – 
2 kapsuly denne, 70 kg – 4 kapsuly denne, 90 kg a viac – 6 kapsúl denne) po dobu 45 dní, pri zlepšení stavu 
znížiť na 2 kapsuly denne. 
 
UPOZORNENIE: Pretože produkt obsahuje rybí tuk, dbajte na to, aby ho neužívali osoby, trpiace 
alergiami na ryby. Nezapíjajte mliečnymi nápojmi. 
 

 
HALO FÁZA 9 

(HALO PHASE-9) 
 

 Účinné látky: L-Tryptofán, metionín, vitamín B5, B6, vitamín H, zinok, Halo-komplex. 
 Halo Fáza 9 je poslednou novinkou vývojového tímu firmy Dr. Nona. Jej vyvážené zloženie 
obsahuje esenciálnu aminokyselinu L-Tryptofán, ktorý sa pomocou vitamínu B6 mení v krvnom obehu na tzv. 
"Hormón šťastia" - serotonín.  
                Nedostatok serotonínu v organizme sa prejavuje depresiami, náladovosťou, poruchami spánku        
a častými migrénami. L-Tryptofán pomáha týmto problémom predchádzať , vďaka svojmu zkľudňujucému        
a stabilizačnému pôsobeniu na nervový systém, pomáha tiež pri odvykaní od závislostí, napr. Na cigaretách 
alebo alkohole. 
Halo Fáza 9 ďalej obsahuje zinok, jeden z najsilnejších antioxidantov. Zinok pomáha pri celej rade problémov, 
od ťažkostí nervovej sústavy až po kožné problémy. Podporuje produkciu kolagénu, pomáha chrániť pleť pred 
škodlivými vplyvmi slnečného žiarenia. Zúčastňuje sa při  produkcii  testosterónu, mužského pohlavného 
hormónu, je teda dôležitý pre správny pohlavný vývoj a správnu funkciu mužských pohlavných orgánov. 
Zinok je tiež súčasťou inzulínu, jeho dostatočný príjem je zásadný pre správny metabolizmus cukrov                
a pomáha predchádzať diabetu. Nedostatok zinku má okrem iného za následok zhoršovanie pamäti                 
a koncentrácie alebo zmyslové poruchy (zrak, čuch). 
Halo Fáza 9 sa odporúča pri nervových problémoch, depresiách a úzkostiach alebo v období odvykania 
závislosti na alkohole či cigaretách. Pomáha vyrovnávať funkcie hormonálneho systému, zlepšuje pamäť aj 
zrakové a čuchové funkcie. Pomáha tiež pri krehkosti a lámavosti nechtov alebo pri vypadávaní vlasov. 
. 
Použitie: 

  pri dlhodobej vegetariánske diéte; 

 ako prevencia diabetu; 

 po ukončení hormonálnej terapie; 

 pri menopauze; 

 pri problémoch s vypadávaním vlasov; 

 pri problémoch nervovej sústavy; 

 pri úzkostiach a depresiách; 

 pri výžive vlasov a nechtov; 

 pri patologických stavoch prostaty a pri zníženom indexe spermy; 

 pri nespavosti; 
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 počas diéty a chudnutie; 

 pri poruchách menštruačného cyklu; 

 pri hypofunkcii pohlavných žliaz u žien a mužov; 

 prevencii ochorenia štítnej žľazy; 

 k zlepšeniu pamäti; 

 pre zlepšenie zmyslových funkcií (zrak, čuch); 

 pri poruchách pozornosti. 
 
Spôsob užívania: 2 kapsuly denne: 1 kapsula ráno, 1 večer, zapiť pohárom vody. Užívať maximálne 15 dní, 
potom nechať dlhšiu pauzu v užívaní. Nie je vhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy! 
 
 

HALO PULMOSEEN 
 
 Účinné látky: vitamíny C a E, betakarotén (vitamín A), zinok, selén, Halo-komplex. 
 Halo Pulmoseen odporúčame pri prieduškových ochoreniach rôzneho pôvodu, pri ktorých hlavnú 
úlohu hrajú voľné radikálové procesy (zápaly, bronchiálna astma, celkové poruchy dýchania), a taktiež pri 
srdcových a cievnych ochoreniach (najmä v priebehu klimatických zmien). 

Halo Pulmoseen stimuluje imunitu a zlepšuje celkový stav organizmu. 
 
Použitie: 

 pri ochoreniach z prechladnutia; 

 pri cievnych ochoreniach; 

 pri onkologických ochoreniach - počas ožarovania alebo pri remisii po ukončení tradičných spôsobov 
liečby; 

 pri ochoreniach orgánov horných dýchacích ciest; 

 pri ochorení orgánov dýchacej sústavy; 

 pre zvýšenie odolnosti proti infekciám; 

 pri poruchách krvného obehu, pri poruchách obehu krvi mozgu; 

 pri lymfostázach (hromadenie miazgy); 

 pri krehkosti ciev a kapilár; 

 pri vegeto-cievnych dystóniach; 

 pri srdcových a cievnych ochoreniach (ochorenia ciev alebo žíl, ochorenia srdca, stenokardia). 
 
Spôsob užívania: Užívajte 1 kapsulu dvakrát denne 10-15 minút pred jedlom alebo 20-30 minút po jedle, pri 
chronických ťažkostiach až 2 kapsuly trikrát denne. 
 

 

HALO CLEANSEEN 
 

Účinné látky: mäta pieporná, aníz, figy, výťažky z tamarínd, sušené slivky, Halo-komplex. 
Halo Cleanseen sa odporúča pri atónii čriev, bakterióze, pri chronických zápchach, na prečistenie 

organizmu a na vylučovanie toxických látok z organizmu. 
Halo Cleanseen odporúčame aj pri problémoch tráviaceho ústrojenstva, pre obnovenie mikroflóry 

čriev a pre zrýchlenie metabolizmu, zvlášť pri sedavej práci a nedostatočnom pohybe. Pritom je veľmi dôležité, 
že Halo Cleanseen nie je preháňadlo, ale obnovuje peristaltiku čriev prirodzenou cestou, nespôsobuje hnačky,  
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pichanie, ani nafukovanie brucha. 

Halo Cleanseen obnovuje funkciu čriev a mikroflóru sliznice, a preto je nenahraditeľným doplnkom 
stravy, zvlášť pri nevyváženej skladbe jedla a nezdravom spôsobe života. 

 
Použitie: 

 pri spazme a dyskinéze žlčových ciest; 

 pri cirhóze pečene, hepatitíde; 

 pri cukrovke; 

 pri prudkých výkyvoch telesnej hmotnosti; 

 pri bolestiach orgánov tráviaceho ústrojenstva (gastritída, vredy, zápal sliznice); 

 pri disbakteriózach; 

 pri chronickej zápche, pri kolitídach; 

 pri atónii čriev; 

 na zlepšenie látkovej výmeny; 

 na vylučovanie toxických látok z tela; 

 na čistenie tráviaceho ústrojenstva, na zlepšenie peristaltiky čriev; 

 pri nadúvaní; 

 pri hnačkách; 

 pri bolestiach brucha, pri kolikách žalúdka. 
 
Spôsob užívania: Užívajte 1-3 kapsuly denne po obede alebo večeri podľa vášho denného režimu. Produkt 
začína účinkovať cca po 2-3 dňoch užívania. 
 
 

HALO SOUPSEEN 
 

 Účinné látky: peľ kaktusových plodov, vitamín B2, B3, B5, B6, B9 a B12, zinok, vitamín E, mangán, 
vitamín A, vitamín D3, sušená cibuľa, sušená petržlenová vňať, sušené paradajky, sója, korenie, Halo-
komplex. 

Halo Soupseen je zdravá regeneračná polievka, ktorá obsahuje mikrokapsule s fragmentami 
minerálov Mŕtveho mora a komplex vitamínov a iných biologicky hodnotných látok. Mikrokapsule umožňujú 
dodať do sliznice čriev biologicky aktívne látky prakticky v nezmenenom stave. Tento systém priaznivo 
ovplyvňuje procesy, ktoré v organizme prebiehajú: optimalizuje činnosť srdcového a cievneho systému, 
tráviaceho traktu a močového systému, pomáha normalizovať látkovú výmenu. 

Halo Soupseen je tiež jedinečný diétny pokrm. Vrecko s obsahom 5 g obsahuje 0,975 g bielkovín, 
0,575 g tukov a 3,25 g karbohydrátov pri celkovej kalorickej hodnote 19,25 Kcal. V programe znižovania 
hmotnosti pomôže Halo Soupseen, spoločne s vyváženou skladbou jedálnička, zaistiť základný prísun 
vitamínov a biologicky aktívnych látok do organizmu. 

 
Použitie: 

 pri artérioskleróze; 

 pri zvýšenej hladine cukru v krvi; 

 pri zvýšenej hladine cholesterolu; 

 ako prevencia onkologických a iných chronických druhov ochorení; 

 na účinnú regeneráciu organizmu po dlhodobom ochorení; 
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 na celkové omladenie organizmu; 

 na zvýšenie koncentrácie a zlepšenie pamäti; 

 pri znižovaní telesnej hmotnosti; 

 pri žalúdočných a črevných problémoch. 
  
Spôsob užívania: Do pohára (150-200 ml) s horúcou vodou nasypať obsah vrecka (5 g), dobre rozmiešať 
a konzumovať teplé. 
 

 
HALO FEMINSEEN 

 
Účinné látky: sójový extrakt, hloh jednosemenný, čakanka obyčajná, mäta pieporná, Halo-komplex. 
V určitom veku ženy začínajú pociťovať symptómy menopauzy. V priebehu menopauzy dochádza   

k zmenám v ženskom organizme. Začína proces znižovania produkcie estrogénov - ženských pohlavných 
hormónov, čo je príčinou ukončenia menštruácie. 

 
Medzi príznaky menopauzy patria tiež: 

 Atrofické zmeny vagíny, 

 Srdcovo-cievne poruchy (návaly tepla, potenie, točenie hlavy, šumenie v ušiach, zvýšený tlkot srdca, 
migréna), 

 psychické ťažkosti (depresívne stavy, nervozita, nespavosť, rýchla únava, náladovosť), 

 osteoporóza (bolesti v kĺboch, opuchy). 
 

Pomocou estrogénov (pohlavných hormónov) je možné tieto ťažkosti zmierniť. Nahrádzanie 
hormónov liekmi sa neodporúča pri ochorení vencovitých tepien dolných končatín (kŕčové žily), nádoroch 
mliečnych žliaz, vysokom tlaku, pri ochorení pečene a obličiek alebo pri cukrovke. Halo Feminseen je určený 
pre ženy, ktoré nemôžu alebo nechcú užívať hormonálne lieky. Pomáha zmierniť problémy spojené                  
s menopauzou, a to prírodnými prostriedkami. 

Halo Feminseen je vyrobený na základe sójového extraktu, ktorý zmierňuje nežiadúce príznaky 
menopauzy, upokojuje nervovú sústavu, pôsobí preventívne proti srdcovým ochoreniam, pomáha pri 
problémoch obehového systému a podporuje správnu činnosť tráviacej sústavy. V niektorých prípadoch môže 
spôsobiť aj obnovenie menštruačného cyklu. 
 
Spôsob užívania: Počas menopauzy 2 kapsuly denne (1 kapsula ráno a 1 kapsula večer) počas jedla, zapiť 
pohárom vody. 

 
 

  HALO CHOCOSEEN 
 

 Účinné látky: cukor, kakaový prášok, vanilín, vitamín A, B2, B3, B5, B6, B12, C, D3, E, kyselina 
listová, zinok, mangán, Halo-komplex. 
 Halo Chocoseen je lahodný čokoládový nápoj pre deti i dospelých. Obsahuje základnú dennú 
dávku vitamínov a minerálov a tvorí tak optimálny prostriedok pre ochranu zdravia. Obsahuje vitamín A, ktorý 
patrí medzi hlavných bojovníkov s infekciou a napomáha prevencii vírusových ochorení, vitamín C, ktorý je 
pomocníkom proti každému ochoreniu, či už prechladnutie, hypertónia, onkologické choroby alebo astma,       
a tiež vitamín D, ktorý pôsobí preventívne proti osteoporóze. Komplex vitamínov skupiny B zabezpečuje  
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spracovanie energie z uhľohydrátov, bielkovín a tukov, ktoré sú obsiahnuté v jedle. Vďaka kyseline listovej je 
Halo Chocoseen vhodný aj pre tehotné ženy, pretože napomáha prevencii vrodených chýb nervového 
systému plodu. 
 
Použitie: 

 pre zlepšenie koncentrácie u detí a dospievajúcich; 

 pri problémoch s pamäťou; 

 pri oslabenej imunite u detí i dospelých; 

 pri nevyrovnanej hladine cholesterolu v organizme; 

 ako prevencia vírusových ochorení; 

 prevencia problémov pohybového aparátu a srdcových a cievnych ochorení. 
 
Spôsob užívania: Do pohára vložte dve plné čajové lyžičky Halo Chocoseenu, zalejte vodou alebo mliekom   
v obľúbenej teplote (studené alebo teplé). Dôkladne rozmiešajte. 
 

 
HALO GOLDSEEN 

 
Účinné látky: vitamíny A, C, D3, E, H, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, koenzým Q10, vápnik, horčík, 

zinok, železo, mangán, jód, chróm, molybdén, selén, Halo-komplex. 
Halo Goldseen je multivitamínový prostriedok, ktorý obsahuje vzácny koenzým „Ultra-some Q10“. 

Spomaľuje proces starnutia organizmu a napomáha zachovaniu zdravých funkcií všetkých telesných orgánov. 
Halo Goldseen je tiež silný imunostimulátor, zabezpečuje vyváženú zmes všetkých dôležitých 

vitamínov a minerálov, vrátane zinku, horčíka a selénu. Je teda neoceniteľný zvlášť v dnešnej uponáhľanej 
dobe, keď moderná strava nezvládne dostatočne pokryť dennú potrebu dôležitých, zdraviu prospešných látok. 

Halo Goldseen podporuje imunitný systém, pôsobí preventívne proti srdcovo-cievnym chorobám, 
hypertónii, paradentóze, ateroskleróze a ďalším druhom ochorení. 
 
Použitie: 

 pri chronickej únave; 

 pri nedostatočnej výžive organizmu v období stresu; 

 pri cukrovke; 

 pri celkovom oslabení organizmu; 

 pri obezite; 

 pri mozgových poruchách; 

 v období rekonvalescencie po dlhodobom ochorení; 

 na prevenciu porúch srdcového a cievneho systému; 

 pri oslabení imunity v zime alebo období zvýšeného rizika vírusových infekcií; 

 pri predčasnom starnutí organizmu; 

 pri nízkej hladine energie; 

 v období nutnosti zvýšenej koncentrácie. 
 
Spôsob užívania: Dospelí 1 kapsulu denne pred jedlom, zapiť pohárom vody.  
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HALO NEWSEEN 

 
Účinné látky: šišak bajkalský, mučenka opletavá, medovka lekárska, chmeľ obyčajný, Halo-

komplex. 
Halo Newseen pomáha predovšetkým pri stresových stavoch a v období zvýšeného nervového 

vypätia, ktorých následkom je nespavosť, nervozita a neschopnosť koncentrácie. Halo Newseen má jemné 
upokojujúce účinky na činnosť nervovej sústavy. Odporúča sa pri migrénach, depresívnych stavoch, vyčerpaní 
alebo pri hypertónii. Pomáha tiež ako prevencia rôznych druhov psychosomatických ochorení. 

Halo Newseen na rozdiel od bežnej farmaceutickej produkcie na báze chémie, nespôsobuje 
zníženú schopnosť koncentrácie alebo zníženú úroveň vnímania. 

 
Použitie: 

 pri nervozite a nespavosti; 

 v období stresu; 

 pri depresii; 

 pri poruchách srdcového a cievneho systému; 

 pri zvýšenom krvnom tlaku; 

 v klimaktériu u žien - pre zmiernenie stresových stavov; 

 pri žalúdočných problémoch; 

 pri zápalových stavoch; 

 pri silnej a bolestivej menštruácii. 
 
Spôsob užívania: Dospelí 1 až 2 kapsuly denne pred spaním, v období zvýšeného stresu užívať aj ráno. Zapiť 
pohárom vody. 

 
HALO IMUNSEEN 

 
Účinné látky: extrakt z plodov bazy čiernej, zinok, vitamín C, Halo-komplex. 
Halo Imunseen je jedinečná kombinácia Halo-komplexu na báze minerálov z Mŕtveho mora 

a výťažku z archebaktérie, s extraktom z plodov bazy čiernej, zinku a vitamínu C. Má široké spektrum 
pozitívnych účinkov, predovšetkým pri problémoch dýchacieho, nervového a hormonálneho systému. 
 
Použitie: 

 pri zníženej obranyschopnosti organizmu; 

 pri nachladnutí, viróze a obličkových ťažkostiach; 

 na podporu hormonálneho systému; 

 pre zvýšenie sexuálnej túžby u mužov i žien; 

 pri problémoch s trávením; 

 na vyrovnanie hladiny glukózy v krvi; 

 pre vyživenie vlasov, pokožky a nechtov; 

 pri hojení drobných poranení na pokožke; 

 pre zlepšenie pamäti; 

 stabilizuje nervový systém, pomáha pri emocionálnom vypätí a strese. 
 

Spôsob užívania: 1 čajová lyžička 2 krát denne. 
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