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HiPPOKRATiN®  
 

01 návod na použitie: 
 
HiPPOKRATiN 
(aplikuje sa ako jednorázová prísada do kúpeľa vo vani) 
 
Používa sa v dvoch variantách:  
 1/  Môže sa použiť samostatne.  
 2/  Použije sa spolu s osobnou špeciálnou prísadou  
(vyrába sa na základe špeciálnej diagnostiky - prísada má potrebné zložky iba pre konkrétnu osobu). 
 
 1/  HiPPOKRATiN - samostatné použitie (bez osobnej prísady):  
Postupuje sa tak, že do vane na kúpanie (50 ~ 200l  vody) sa naleje HiPPOKRATiN, pre dospelého 
človeka v množstve cca 1 až 10ml    
(u detí do 40 kg sa dávkuje max. cca 0,5ml  na 10 kg hmotnosti tela)   
a potom sa v tejto vode vykoná kúpeľ  
(stačí cca 15-20 min.,  dĺžka kúpeľa môže byť aj väčšia, ale účinok bude rovnaký). 
POZOR, často sa dá menšími dávkami dosiahnúť lepší účinok ako pri väčších dávkach, preto najskôr 
vyskúšame kúpeľ pri dávke cca 1ml  a až potom postupne porovnávame účinok kúpeľa pri stále 
väčších dávkach (1,2,3, ... atď). 
 
Ak je objem vody väčší ako 200l  alebo menší ako 50l  je vhodné dávkovanie primerane zvýšiť alebo 
znížiť. 
Po kúpeli sa nesprchujeme. 
Ak je pokožka po kúpeli suchá, je vhodné ju ošetriť iba jemným detským olejom. 
 
Počas kúpeľa používame sprchový gel (neutrálne pH), ale občas sa dajú u niektorých osôb 
dosiahnuť lepšie účinky, ak sa použije klasické alkalické mydlo  
(prípadne je možné vodu týmto alkalickým mydlom namydliť tesne pred kúpeľom).  
Je vhodné vyskúšať obidve varianty a vybrať si tú lepšiu. 
 
 
 
HiPPOKRATiN je výsledkom prelomového výskumu biologických vlastností proteinových komplexov prvkov vzácnych 
zemín a prvkov zo skupiny drahých a platinových kovov. 
HiPPOKRATiN + osobná špeciálna prísada (vyrába sa na základe špeciálnej diagnostiky iba pre konkrétnu osobu) 
účinkuje komplexne a systémovo, odstraňuje skutočnú - primárnu príčinu choroby alebo poruchy v ľudskom organizme, 
výrazne posilňuje imunitu, spomaľuje starnutie, zvyšuje telesnú a mentálnu výkonnosť. 
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