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kat.č.: 120723900               
col.s.: 33073000                 
1l ~ 1,10kg  *  1kg ~ 0,91l 
balenie:    *0,1l (flaša)                      *0,5l (flaša)                      *1l (flaša) 
cena:        *100,- EUR/ks (+DPH)     *160,- EUR/ks (+DPH)     *275,- EUR/ks (+DPH)   01.01.2017 

HiPPOKRATiN®  
PRÍPRAVOK NA KÚPANIE - MORSKÁ SOĽ A VZÁCNE PRVKY MŔTVEHO MORA VO FORME 
PROTEINOVÝCH KOMPLEXOV SO SILNÝM LIEČEBNÝM A REGENERAČNÝM ÚČINKOM. 
VÝRAZNE POSILUJE IMUNITU,  RÝCHLE A KOMPLEXNE REGENERUJE ĽUDSKÝ 
ORGANIZMUS. 
POZOR !!!   iba  na  vonkajšie  použitie,  nesmie  sa  používať  vnútorne !!!,   
vnútorné  použitie  môže  byť  škodlivé !!! 
ZLOŽENIE:  morská soľ (chlorid sodný, chlorid draselný, síran horečnatý, síran železnatý), proteinové komplexy všetkých 
minerálnych prvkov, okrem ostatných hlavne: striebro, zlato, platina, osmium, paladium, iridium, rhodium, rutenium, 
rhenium, rubidium, cesium, litium, stroncium, jod, bróm, fluor, berylium, zinok, galium, indium, selen, telur, germánium, 
skandium, ytrium, lantan, cer, prazeodym, neodym, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprozium, holmium, 
erbium, tulium, lutécium, yterbium, hafnium. 
USADENÝ  ZÁKAL  JE  DôLEŽITÁ  ZLOŽKA  PRÍPRAVKU,  PRED  POUŽITÍM  SILNE  ZAMIEŠAŤ ! 
 

HLAVNOU ZLOŽKOU PRÍPRAVKU JE ZMES ŠPECIÁLNYCH PROTEINOVÝCH KOMPLEXOV VZÁCNYCH 
MINERÁLOV MŔTVEHO MORA. 
TIETO ZLOŽKY VYTVÁRAJÚ VO VODE PRI VEĽMI NÍZKEJ KONCENTRÁCII POČAS KÚPEĽA LIEČEBNÝ A 
DETOXIKAČNÝ ÚČINOK. 
 
POPIS: 
Bledohnedá až hnedá, málo viskózna, zakalená kvapalina s typickou vôňou, nehorľavá,  pH 1% vodný roztok = 5~6. 
POUŽITIE: 
HiPPOKRATiN sa aplikuje iba ako prísada do kúpeľa, je to veľmi účinný mechanizmus na reflexné a systémové liečenie 
väčšiny chorôb, tento mechanizmus odstraňuje skutočnú metabolickú príčinu mnohých chorôb. 
Pri infekčných chorobách výrazne zmierňuje príznaky a ak sa používa v predstihu ako prevencia, tak vzniká výrazná 
odolnosť proti infekčným chorobám, napr. bežné respiračné choroby (angína, chrípka a pod.)  sa počas používania skoro 
vôbec nevyskytujú, napr. proti chrípke účinkuje mnohonásobne lepšie ako očkovanie  vakcínou proti chrípke. 
Pri úrazoch výrazne urýchľuje hojenie rán a skvalitňuje regeneráciu organizmu. 
Podobne aj pri nadmerných športových výkonoch urýchľuje a skvalitňuje regeneráciu organizmu, znižuje pocit únavy 
subjektívne (osobný pocit)  aj objektívne (fyziologicky). 
Doporučené dávkovanie:  
Postupuje sa tak, že do vane na kúpanie (50 ~ 500l  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 500l  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 možné vyskúšať obidve varianty a vybrať si tú lepšiu. 
Kúpeľ by sa mal vykonávať  cca 1 x za týždeň. 
 
SKLADOVANIE: 
Skladovať  uzatvorené  pri  teplote  do +30oC,  HiPPOKRATiN  nesmie  prísť  do  kontaktu  so  žiadnym  kovom,  pri  
skladovaní  v  pôvodných  obaloch  je  záručná doba  (expirácia):  7 rokov  odo  dňa  uvedeného  na  obale,   
trvanlivosť:  neobmedzená. 
 


