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KATALOG DIOCHI

Vítejte v Diochi,

společnosti s dlouholetou tradicí. Jsme česká
obchodní firma s působností na trhu od roku 2003.
NAJDETE NÁS
Diochi působí nejen v České republice, ale
i na Slovensku, v Polsku a ve Španělsku.
NAŠE HLAVNÍ ČINNOST
Zabýváme se především výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem unikátních a maximálně přírodních potravinových doplňků stravy, bylinných
čajů, regenerační a detoxikační kosmetiky. Vydáváme časopis Sféra, který
vychází již od roku 2004 a je čtenářsky vyhledáván pro zajímavá témata.
Dovážíme kvalitní bylinné suroviny, silice a éterické oleje z celého světa.
DBÁME NEJEN NA KVALITU
Sami pečlivě vybíráme a dovážíme si veškeré bylinné suroviny z celého světa. Podporujeme fair trade a věnujeme maximální pozornost kvalitě celého
procesu od pěstování až po samotné sklízení bylin a jejich zpracování. Vybíráme suroviny s nejvyššími energetickými a fyzioterapeutickými hodnotami.
Využíváme nejmodernějších technologických procesů ve výrobě za účelem
maximálního zachování účinných látek s pozitivním vlivem na zdraví.
NABÍZÍME VÁM PŘÍLEŽITOST
Prostřednictvím maximálně přírodních produktů s unikátní recepturou vám
přinášíme zdraví, krásu a psychickou pohodu. Navracíme vám zpět vitalitu,
energii, podporujeme vaše zdraví a vracíme vás zpět do života s pomocí síly
přírody. Vzděláváme vás v oblasti zdravého životního stylu, kosmetiky, výživy,
kondice a zdraví. Dáváme vám rady, jak být efektivní, jak si najít čas a jednoduše relaxovat. Učíme vás, jak se o sebe co nejlépe starat s pomocí přírody.
PODPORUJEME VÁS
Poskytujeme vám podporu a benefity v rámci členství ve Sféra klubu
Diochi. Pro spolupracující poradce Diochi nabízíme již mnoho
let zaběhlý oceňovací plán, který vám umožní finanční svobodu
s maximální propagační podporou pro rozvoj znalostí a podnikání.
POMÁHÁME VÁM
Potřebujete poradit? Můžete využít kdykoliv online poradny zdarma na www.diochi.cz. Tým Diochi
s certifikovanými poradci je vám kdykoliv k dispozici.

Ocenili nás
2005 Baktevir kapky
obdržel 1. místo
v kategorii „Nejlepší
přírodní produkt“
na mezinárodní výstavě
Ecomed, Polsko
2007 Detoxin kapky
obdržel 2. místo
v kategorii „Nejlepší
přírodní produkt“
na mezinárodní výstavě
Ecomed, Polsko
2008 Společnost Diochi
obdržela 2. místo v kategorii
„Nejlepší sestavení bylin
v přípravcích Medicína Dálného
východu“ na mezinárodní
výstavě Ecomed, Polsko
2010 Deviral kapsle
obdržel 3. místo
v kategorii „Nejlepší
přírodní produkt“
na mezinárodní výstavě
Ecomed, Polsko
2015 Kosmetický přípravek
Diolift hydrogel získal ocenění
na prestižní soutěži Inspiracje
roku 2015 ve Varšavě v kategorii
„Jedinečné a inovativní
výrobky“. Soutěž
oceňuje nejlepší řešení
pro profesionální
salóny SPA, krásy
a estetické medicíny.
VYDÁVÁ: Diochi, spol. s r. o.,
Průmyslová 1306/7, 102 00
Praha 10, IČ: 27087468 • KONTAKT:
Diochi spol. s r. o, Průmyslová 1306/7,
102 00 Praha 10, Tel.: +420 222 764 004,
info@diochi.cz, www.diochi.cz
• GRAFIKA, ZLOM: Zdeněk Platl,
Studio.eListing.cz • FOTO, NENÍ-LI
UVEDENO JINAK: thinkstock.com •
TISK: CALAMARUS, S. R. O. • ILUSTRACE
NA TITULU: Zdeněk Platl, Studio.eListing.cz
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UNIKÁTNÍ SYSTÉM REGENERACE A DETOXIKACE ORGANIZMU
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Intocel

2

Detoxin

3

Diocel

4

Astomin

Sféra, plexus solaris
Játra, žlučník

Ledviny, močový měchýř
Žaludek, slezina, slinivka

10

IN LE

11
12

MI
VA N

M

1

ES T
N

R
ND O

N

Z
RO I

ZI

5

Astofresh

9

Androzin

6

Baktevir

10

Estrozin

7

Venisfér

11

Levamin

8

Gerocel

12

Nervamin

Aktivátor, harmonizátor
Plíce, tlusté střevo
Srdce, tenké střevo
Tři zářiče, osrdečník + buňky

Mužská hormonální sféra
Ženská hormonální sféra
Tonikum, afrodiziakum
Trankvilizer

Představte si model „Regenerace ve Sféře” jako člověka a vyberte si vhodný přípravek!

UNIKÁTNÍ SYSTÉM

KOMPLETNÍ REGENERACE
A DETOXIKACE ORGANIZMU
BĚHEM 12 MĚSÍCŮ

Trápí vás zdravotní
problémy? Dlouhodobá
únava, nadváha, problémy
se zažíváním a různá častá
onemocnění nám zbytečně
ubírají radost ze života.

T

o vše může mít základ
v nevhodné stravě a souvisejícím požívání toxinů,
které se ukládají v našem těle.
K tomu všemu se přidává nedostatek pohybu, znečištěné ovzduší
a také stres, který se stal nedílnou
zatěžující součástí našeho života.
Pravidelná detoxikace je pro
člověka žijícího v moderní
společnosti nutnou součástí
zdravého životního stylu.

Zbavíte-li se všech uložených toxinů v těle pomocí
Regenerace ve Sféře, celkově
oživíte svoje tělo. Omládnete. Vyladíte svoji psychiku.
Odměnou vám bude harmonicky fungující organizmus.
Pokud vyčistíme tělo zevnitř,
bude krásnější i zvenku.
PROČ REGENERACE
VE SFÉŘE FUNGUJE?
Všechny přípravky jsou navrženy bioterapeutem Vladimírem Ďurinou, který do nich
vložil své více než dvacetileté
zkušenosti s regenerací těla.

Regenerace ve Sféře obsahuje
12 základních bioinformačních
přípravků. Každý přípravek představuje důmyslně vyvážené kompozice bylin z celého světa, které jsou
obohaceny o homeopaticky připravené informace minerálů, rostlin
a dalších látek, zesilující účinek
bylinného extraktu. Tím se výrazně
rozšiřuje jejich indikační spektrum, selže-li jeden způsob léčby,
je připraven v jednom přípravku
druhý, nebo se oba způsoby násobí,
a tím dosahují rychlejšího účinku.
Vyzkoušejte bylinné
bioinformační
přípravky Diochi!

REGENERACE VE SFÉŘE
Představte si sebe plné svěží
energie, radosti a chuti do života. Všech 12 bioinformačních
přípravků, složených do unikátního systému Regenerace
ve Sféře, vám po celý rok
bude skvělými pomocníky.
Orgány v těle musí být
všechny zdravé a vyladěné
tak, aby dohromady mohly
bezchybně fungovat a podávat
maximální výkon.
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Jak si vybrat vhodný přípravek
Základní informace
o bioinformačním
přípravku Diochi.

Příznivé působení přípravku
na konkrétní oblast.

Intocel kapky
Složení: croton lechleri, len setý,
ptačí zob lesklý, korkovník amurský,
boryt barvířský, baphicacanthus
cusia, anona ostnitá, maytenus
macrocarpa, dub letní, rdesno hadí
kořen, krvavec toten, kadidlovník
pravý, myrhovník abescínský

Na trávení
a překyselení

1

Použití
•
•
•
•
•
•

Barva přípravku
stanovující pozici
v systému Regenerace
ve Sféře. Určuje
působení na danou
část těla a meridián.

zklidňuje zažívání
chrání dutinu ústní, jícen, žaludek,
tenké a tlusté střevo
omezuje překyselení organismu
pozitivně působí jako prevence
rakoviny střev a alergií
pomáhá čistit krev
antimikrobiální,
antibakteriální, antivirový
a antimykotický účinek

Dávkování
Dospělí 3x denně 20 kapek.
Informační kartuše
jednotlivých
pozic Regenerace
ve Sféře slouží
k přehledu, na jaké
meridiány přípravek
pozitivně působí.

Upozornění
Intocel užívejte vždy po jídle!
50 ml

V takovém balení se se
mnou můžete setkat.

Obsah přípravku
v jednom balení.

Oblast působení ve Sféře

6

Sféra 1

plexus solaris

Sféra 8

tři zářiče, osrdečník, buňky

Sféra 2

játra, žlučník

Sféra 9

mužská hormonální sféra

Sféra 3

ledviny, močový měchýř

Sféra 10

ženská hormonální sféra

Sféra 4

žaludek, slezina, slinivka

Sféra 11

tonikum, afrodiziakum

Sféra 5

aktivátor, harmonizátor

Sféra 12

trankvilizér

Sféra 6

plíce, tlusté střevo

Všech 12 pozic Regenerace ve Sféře

Sféra 7

srdce, tenké střevo

Katalog produktů | www.diochi.cz

Přípravky k regeneraci ve sféře
Intocel kapky
Složení: voda, líh kvasný 22,5%,
fruktóza, croton lechleri, len setý,
ptačí zob lesklý, korkovník amurský,
boryt barvířský, baphicacanthus cusia,
anona ostnitá, maytenus macrocarpa,
dub letní, rdesno hadí kořen, krvavec toten,
kadidlovník pravý, myrhovník abescínský

Na trávení
a překyselení

1

Použití
•
•
•
•
•
•

Detoxin kapky
Složení: voda, líh kvasný 22,5%,
fruktóza, mochna nátržník, prorostlík
čínský, šišák bajkalský, gardenia
jasmínová, phyllanthus niruri, ptačí zob
lesklý, smil písečný, rdesno mnohokvěté,
smetanka lékařská, ostropestřec mariánský,
řepík lékařský, pelyněk brotan, jablečník
obecný, rozrazil lékařský, jitrocel kopinatý

•
•
•
•
•
•
•
•

zlepšuje funkci jater a žlučníku
napomáhá lepšímu trávení
snižuje hladinu cholesterolu
eliminuje nejrůznější alergie a ekzémy
zbavuje tělo toxinů
pomáhá zlepšit zrak a stav šlach, kloubů
zlepšuje stav pokožky
detoxikuje a regeneruje
organismus

Dávkování
Dospělí 3x denně 20 kapek.
Děti od 6 let
2x denně 10 kapek.

Dávkování
Dospělí 3x denně 20 kapek.

Upozornění
Intocel užívejte vždy po jídle!

50 ml

50 ml

Složení: voda, líh kvasný 22,5%, fruktóza,
pyrrosia ligua, lopuch větší, zlatobýl
obecný, tužebník jilmový, vrbovka
malokvětá, turan kanadský, medvědice
lékařská, vřes obecný, vrba bílá, kopřiva
dvoudomá, kakost smrdutý, lnice obecná,
jehlice trnitá, chrpa polní, svízel syřišťový

Ledviny
a močové
cesty

Použití
•
•
•
•
•
•

napomáhá léčit onemocnění
ledvin a močového měchýře
působí protizánětlivě, tlumí bolest,
pomáhá s látkovou výměnou
pomáhá s čistěním krve a posiluje cévy
pozitivně působí na prostatu
zlepšuje stav kostí, kloubů, vlasů,
nehtů a kůže
eliminuje pocity strachu,
fóbie, zlepšuje psychiku

Dávkování
Dospělí 3x denně 20 kapek.
Děti od 6 let
2x denně 5 kapek.
50 ml

2

Použití

chrání dutinu ústní, jícen, žaludek,
tenké a tlusté střevo
pozitivně působí jako prevence
rakoviny střev a alergií
antimikrobiální, antibakteriální,
antivirový a antimykotický účinek
omezuje překyselení
organismu
zklidňuje zažívání
pomáhá čistit krev

Diocel kapky

Detoxikace
a alergie

Astomin kapky
3

Zažívání,
trávení,
překyselení,
paraziti

Složení: voda, líh kvasný 22,5%,
fruktóza, galgán lékařský,
zanthoxylum piperitum, atraktylis
velkoúborný, kosatec německý,
koprníček čínský, puškvorec obecný,
koptis čínský, lékořice uralská,
momordica charantia, bedrník větší,
levandule lékařská, kopretina řimbaba,
uncaria tomentosa, děhel dahurský, hořec žlutý

4

Použití
•
•
•
•
•

řeší problémy se zažíváním a trávením
působí jako účinné digestivum
odstraňuje překyselení organismu
zlepšuje metabolismus organismu
obsažené fytolátky mají
eliminační vliv
na řadu parazitů

Dávkování
Dospělí
3x denně 20 kapek.
Děti od 6 let
2x denně 10 kapek.
50 ml

www.diochi.cz | Katalog produktů
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Astofresh
kapky

Složení: směs silic - eukalyptová
globulus, kardamomová,
badyánová, citronová, mátová
peprná, anýzová, fenyklová, grepová

Dýchání,
kašel, bolest
v krku,
imunita

5

Použití
•
•
•
•
•
•

Baktevir kapky
Složení: voda, líh kvasný 22,5%,
fruktóza, lišejník islandský, zvonovec
čtyřlistý, houtuynie srdčitá,
belamkanda čínská, růže stolistá,
třapatka nachová, citroník rajský, sléz
lesní, zimolez japonský, lékořice lysá, bez
černý, slunečnice roční, čubet benedikt,
chininovník lékařský, proskurník lékařský

•
•
•

Dávkování
Dospělí a děti od 6 let
3x denně 1–5 kapek.
Děti od 3 let
3x denně 1 kapka.

•
•
•

působí jako prevence proti
chřipce a nachlazení
napomáhá likvidovat viry a bakterie
příznivě působí na rychlé zotavení
při propuknutí nemoci
detoxikuje a regeneruje organismus
má blahodárný vliv na psychiku
chrání dýchací cesty

Dávkování
Dospělí 3x denně 20 kapek.
Děti od 6 let
2x denně 10 kapek.

Přípravek nakapejte do vody, na
lžičku s medem, či kostku cukru.

23 ml

Použití
posiluje srdce a cévy
čistí krev
normalizuje krevní tlak
podporuje krvetvorbu
pozitivně působí na činnost mozku
přispívá k zlepšení paměti
zlepšuje prokrvení
snižuje srážlivost krve

Dávkování
Dospělí
3x denně 20 kapek.

50 ml

Gerocel kapky

Krvetvorba,
paměť

Složení: voda, líh kvasný 22,5%,
fruktóza, jinan dvoulaločný, kurkuma
zedoaria, zázvorník lékařský,
kurkuma dlouhá, lapačo červené,
škornice šípolistá, ofiopogon japonský,
maytenus macrocarpa, kaštan koňský,
jmelí bílé, šalvěj červenokořenná, jerlín
japonský, pornatka kokosová, srdečník sibiřský,
světlice barvířská, pivoňka lékařská, bukvice lékařská

•
•
•
•
•
•
•
•

7

Záněty,
ochrana DNA,
hojení

Složení: voda, líh kvasný 22,5%,
fruktóza, černucha setá, maytenus
ilicifolia, withania spavá, selaginnella
doederleinii, achyrocline satureioides,
mochna drobnoplodá, pornatka
kokosová, lapačo červené, curcuma
zedoaria, uncaria tomentosa, anona ostnitá

Použití
•
•
•
•
•

ochraňuje DNA buněk
působí jako prevence vzniku rakoviny
odstraňuje z těla volné radikály
posiluje slinivku
vysoce energeticky
působí na buňky
a celkovou detoxikaci těla

Dávkování
Dospělí
3x denně 20 kapek.
50 ml

50 ml

6

Použití

tlumí kašel
zklidňuje bolesti v krku
pomáhá s lepším trávením
usnadňuje dýchání
celkově osvěžuje organismus
životabudič pro žaludek, plíce a mozek

Venisfér kapky

Chřipka,
nachlazení,
dýchací cesty

8

Močové
ústrojí,
erekce,
hormonální
systém

Androzin
kapky

Složení: voda, líh kvasný 22,5%,
fruktóza, sarsaparilla veracruz,
dioscorea batata, maytenus
macrocarpa, psoralea corylifolia,
ophiophogon japonicus, tribulus
terrestris, achyrantes bidentata, lycium
chinense, slunečnice roční, máčka ladní, panax
ginseng, epimedium sagitatum, codonopsis pilosula

Estrozin kapky
9

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

harmonizuje hormonální
systém zejména u mužů
řeší problémy s erekcí
podporuje správnou funkci
močového ústrojí
působí jako
afrodiziakum
a životabudič pro muže
zvyšuje libido

harmonizuje hormonální systém
upravuje menstruační cyklus
řeší problém potíží spojených s přechodem
chrání svaly a kosti před degenerací
navrací tělu sílu a svěžest
působí jako afrodiziakum
a životabudič pro ženy

Dávkování
Dospělí
3x denně 20 kapek.
Děti od 6 let
2x denně 10 kapek.

Dávkování
Dospělí 3x denně 20 kapek.
50 ml

Levamin kapky
Složení: voda, líh kvasný 22,5%,
fruktóza, rozchodnice růžová,
boldovník vonný, vítod tenkolistý,
pupečník asijský, maytenus
macrocarpa, kručinka barvířská,
eleuterokok ostnitý, lotos indický, srdečník
sibiřský, muira puama, škornice šípolistá,
arálie mandžuská, schizandra chinensis

50 ml

Paměť,
metabolismus,
únava

Použití
•
•
•
•
•
•
•
•

podporuje paměť
dodává sílu, bystří smysly, vnímání
pozitivně působí na paměť
zlepšuje metabolismus tuků v těle
při redukčních dietách
působí jako energizér,
stimulant a životabudič
navozuje příjemný
energický stav
zlepšuje metabolismus
harmonizuje duši

Dávkování
Dospělí 3x denně 20 kapek.
50 ml

10

Použití

Použití
•

Složení: voda, líh kvasný 22,5%,
fruktóza, kozinec blanitý, konopice
bledožlutá, kontryhel žlutozelený,
srdečník sibiřský, mochna husí,
pískavice řecké seno, topolovka růžová,
měsíček lékařský, jetel luční, trnovník bílý,
popenec břečtanovitý, jestřabina lékařská,
hluchavka bílá, fenykl obecný, lékořice lysá

Menstruační
cyklus,
klimakterium

11

Nervamin kapky
Složení: směs silic - nardová,
kardamomová, bazalková, afrikánová,
gerániová, meduňková, vetivérová

Použití
•
•
•
•
•
•

Stres,
napětí,
spánek,
menstruační
bolesti

napomáhá zbavit
se stresu a napětí
navozuje příjemný spánek (není návykový)
příznivě působí na zklidnění kašle
zklidňuje menstruační bolesti
podporuje dobré trávení
působí antibakteriálně,
antivirově a antimykoticky

Dávkování
Dospělí a děti od 6 let
3x denně 1–5 kapek.
Děti od 3 let
3x denně 1 kapka.
Přípravek nakapejte
do vody, na lžičku s medem,
či kostku cukru.
23 ml

12

Bioinformační speciality
Intocel kapsle

Toxiny
a redukční
diety

Složení: humát draselný, croton
lechreri, len setý, ptačí zob lesklý,
boryt barvířský, baphicacanthus
cusia, korkovník amurský, dub
letní, anona ostnitá, maytenus
macrocarpa, ostropestřec mariánský,
krvavec toten, rdesno hadí kořen,
kadidlovník pravý, myrhovník abescínský,
maltodextrin, směs silic - meduňková, badyánová, fenyklová,
grepová, kafrová, kardamomová, kasiová, litseová, vetiverová,
majoránková, želatina, protispékavá látka: stearan hořečnatý

Sagradin kapky
Složení: voda, líh kvasný 20%,
croton lechreri

Použití

1a

•
•
•
•
•
•
•
•

Použití
•
•

napomáhá k lepšímu průtoku krve
odstraňuje z těla škodlivé látky,
toxiny a zplodiny metabolismu
•
přispívá k lepšímu stavu cév, šlach,
kloubů, pokožky, vlasů, nehtů
•
podporuje regeneraci
jater a žlučníku
Dávkování
Dospělí 1–3x denně 1 kapsle.

silné antibakteriální
a antivirové účinky
působí jako
přírodní antibiotikum
napomáhá při herpesvirech
hojí střevní a žaludeční onemocnění
má pozitivní vliv na snižování horečky
zastavuje krvácení
pozitivně působí proti bolesti
podporuje přirozenou
obranyschopnost
organismu

Upozornění
Sagradin užívejte
vždy po jídle!

Intocel užívejte vždy po jídle!
90 kps

kapsle

Složení: houževantec jedlý, trsnatec
lupenitý, housenice čínská, lesklokorka
lesklá, arginín, bazalka pravá, maltodextrin,
želatina, protispékavá látka: stearan hořečnatý

50 ml

Imunita,
hydratace
pokožky

Použití
•

•
•
•
•
•

díky obsaženým betaglukanům
z hub pomáhá k aktivaci a stimulaci
imunitního systému
podporuje produkci mazových žláz
a působí na suchou pokožku
pozitivně působí na lymfatický systém
antibakteriální
a antimykotické účinky
detoxikuje a regeneruje
celý organismus
pozitivní vliv
na psychiku

Dávkování
Dospělí
1–3x denně 1–2 kapsle.
80 kps
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1b

Dávkování
Dospělí 3x denně 5 kapek.

Upozornění

Viraimun

Přírodní
antibiotikum,
hojení
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Imunita,
CNS,
soustředění

T CD4
Imuserol
kapsle

1c

Složení: kozí kolostrum, beta glukan
ovesný: ẞ-1,3 a ẞ-1,4, koriandrová silice,
želatina, přídatná látka: sorbitol - emulgátor

Použití
•

•
•
•
•

díky obsaženému kozímu kolostru
a betaglukanům z ovsa pomáhá k aktivaci
a stimulaci imunitního systému
příznivě působí na střevní mikroflóru
detoxikuje a regeneruje celý organismus
napomáhá snižovat hladinu
LDL cholesterolu
podporuje činnost
CNS a soustředění

Dávkování
Dospělí
1–3x denně 1–2 kapsle.
Děti od 6 let
1x denně 1 kapsle.
80 kps

1d

Vista Clear
kapsle

Složení: brusnice borůvka, vilín
virginský, kaštan koňský, meduňka
lékařská, harpagofyt ležatý, protispékavá
látka - stearan hořečnatý, želatina

Zrak,
cholesterol,
infekce

2b

Použití
•
•
•
•
•

kapky

Složení: červený vinný ocet 5%,
směs organických kyselin,
macerát karbonsilikátové drti

•
•
•

•

přispívá ke správné funkci ledvin, močového
měchýře, tlustého a tenkého střeva
zlepšuje stav kostí, kloubů, vlasů a nehtů
pomáhá snížit riziko vzniku osteoporózy,
artróz, diabetu, alergií, kožních chorob,
chudokrevnosti a nedostatečné
minerální výživy tkání
doplňuje řadu koloidních minerálů

Dávkování
Dospělí 3x denně 10–20 kapek.
Děti od 6 let
3x denně 7 kapek.
Děti od 3 let
3x denně 5 kapek.

60 kps

50 ml

Zažívání,
Diocel
Supracid kapsle trávení, plísně,
Složení: sépiová kost, pískavice řecké
seno, rdesno mnohokvěté, kadidlovník
pilovitý, hydrogenuhličitan sodný,
astofresh směs silic, maltodextrin, želatina

překyselení

Použití

•
•

3b

Použití

podporuje funkci jater, žlučníku a ledvin
napomáhá snižovat hladinu
LDL cholesterolu
podporuje organismus při zánětech,
bakteriálních, virových infektech a alergiích
pozitivně působí na zlepšení zraku
navrací tělu svěžest a vitalitu

Dávkování
Dospělí 3x denně 2 kapsle.
Děti od 6 let 3x denně 1 kapsle.
Děti od 3 let
1 kapsle 1x denně.

•
•
•
•

Koloidní
minerály,
kosti, klouby,
vlasy, nehty

Diocel
Biominerál

řeší problémy se zažíváním
odstraňuje překyselení organismu
pozitivně ovlivňuje hormonální systém
dodává tělu řadu minerálů
a stopových prvků
napomáhá udržet rovnováhu mezi
kyselinami a zásadami v těle
podporuje vitalitu a přirozenou
obranyschopnost organismu

Dávkování
Dospělí
1–3x denně 1–2 kapsle.
Děti od 15 let
1–3x denně
1 kapsle.

60 kps

3c

CDF kapsle
Složení: vitamín C (L-askorbová
kyselina), ester vitamínu C (askorbát
vápenatý), vinné hrozny - extrakt,
černý bez - extrakt, vitamín B2
(riboflavin), vitamín D (cholekalciferol),
maltodextrin, želatina, směs silic: tea
tree, vavřín, myrta

Dlouhověkost,
krása, únava

Použití
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3d

má antivirové, antibakteriální, antimykotické
účinky a antiparazitární účinky
preventivně posiluje imunitu
a energetický metabolismus
zháší volné radikály, urychluje léčbu zánětů
a chorob, regeneraci po operacích
zlepšuje stav CNS, tkání, svalů, kostí,
vazů, chrupavek, cév, kůže a vlasů
příznivě ovlivňuje hladinu cukru v krvi
snižuje hladinu LDL cholesterolu
má analgetické účinky při bolestech
napomáhá při migrénách
zpomaluje stárnutí

Dávkování
Dospělí 1–2x denně 1–2 kapsle.
Děti od 6 let
1–2x denně 1 kapsle.
80 kps
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Lipodestron
kapsle

Složení: galgán lékařský,
cesmína paraguayská, aristotelie
čilská, sedmikráska chudobka,
růže šípková, višeň obecná,
afromum rajské zrno, skořicová silice,
kardamomová silice, maltodextrin, želatina

Únava,
redukce
váhy, CNS

Použití
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

silný antioxidant, ochraňuje DNA
buňky, zpomaluje stárnutí
příznivě působí na lymfatický systém
pomáhá stimulovat tělo k vyšší
fyzické a psychické aktivitě
pozitivně působí na zlepšení paměti
přispívá k normální funkci srdce, cév, CNS
podporuje zvýšení vylučování žluči,
správnou činnost žaludku, slinivky a trávení
příznivě působí při odbourávání
tuků, snižuje chuť k jídlu
napomáhá k normálnímu stavu cukru
v krvi, triglyceridů a cholesterolu
urychluje regeneraci svalů a kostí
udržuje dobrý stav vlasové pokožky
a správnou pigmentaci pleti
pozitivně zvyšuje libido
celkově působí jako
životabudič, energizér
a stimulant

Dávkování
Dospělí
1–3x denně 1–2 kapsle.
Děti od 6 let
1–3x denně 1 kapsle.
80 kps

Astofresh

Kašel, bolest
v krku, dýchání

tablety

4b

Složení: Blahovičník kulatoplodý,
kardamom pravý, citroník limonový,
máta peprná, badyáník pravý,
anýz vonný, fenykl obecný, citroník
rajský, sorbitol, stearan hořečnatý

5a

Použití
•
•
•
•
•
•

zvyšuje obranyschopnost organismu
zklidňuje bolesti v krku
podporuje přirozenou
obranyschopnost organismu
pozitivně působí proti množení virů,
bakteriím, mikrobům a plísním
přispívá k dobrému trávení
rychle se vstřebává, navrací
tělu svěžest a vitalitu

Dávkování
Dospělí a děti od 3 let
1–3x denně 1–2 kapsle.
Děti do 3 let
1–3x denně 1 kapsle
100 tbl

Deviral plus
kapsle

Složení: řepík lékařský, kuklík
městský, hřebíčkovec kořenný,
stearan hořečnatý, želatina

Chřipka,
nachlazení,
horečka, viry

Použití
•
•
•
•
•
•
•

výrazné antivirové účinky
napomáhá ke snižování horečky
pozitivně působí na lepší dýchání
posiluje játra při hepatitidách
prevence proti chřipce a nachlazení
pomáhá ke snižování vzniku
alergických reakcí
posiluje organismus při
průjmových a trávicích
onemocněních

Dávkování
Dospělí 1–3x denně 1–2 kapsle.
Děti od 6 let
3x denně 1 kapsle.

60 kps

6c

DiNAvir kapky
Složení: voda, líh kvasný 22,5%,
fruktóza, yzop lékařský, černohlávek
obecný, šalvěj červenokořenná, růže
damascénská, ptačí zob lesklý, pukléřka
islandská, koptis čínský, kozinec blanitý,
citroník rajský, bukvice lékařská, meduňka
lékařská, popenec břečťanovitý, jablečník
obecný, konopice bledožlutá, směs silic

Viry, chřipka,
nachlazení

6d

Použití
•
•
•
•

prevence proti chřipce a nachlazení
podporuje přirozenou
obranyschopnost organismu
pozitivně působí při likvidaci virů, retrovirů
a bakterií
podporuje
obranyschopnost
organismu

Tromboserin
multivitamín
kapsle

Složení: lapačo červené, pampeliška
lékařská, butyrát sodný, červená
řepa, fruitflow, citronela, paba – kyselina
paraaminobenzoová, rezavec šikmý, koenzym Q,
vitamín B3 (niacin), vitamín E (DL-alfa tokoferylacetát), vitamín
B5 (kyselina pantotenová), vitamín B6 (pyridoxin-hydrochlorid),
vitamín B2 (riboflavin), vitamín B1 (thiamin-mononitrát), vitamín A,
kyselina listová, vitamín - H - biotin, vitamín D3 (cholekalciferol),
vitamín B12 (kyanokobalamin), maltodextrin, želatina

•
•
•

podporuje detoxikaci a regeneraci krve
energeticky vyživuje buňky v organismu
napomáhá udržovat správnou agregaci
krevních destiček
•
přispívá ke zdravému
průtoku krve
Dávkování
Dospělí 1–3x denně 1 kapsle,
1–2x denně 2 kapsle.
Děti od 6 let 1x denně 1 kapsle.

50 ml

80 kps

Ochrana
DNA buněk,
záněty

kapsle

Složení: selaginella doederlinii,
humát draselný, esenin sušený,
směs éterických olejů, želatina

Použití
•
•
•
•
•
•

ochraňuje DNA buněk
silný antioxidant
navrací tělu svěžest a vitalitu
pozitivní vliv na funkci slinivky
a snižování cukru v krvi
má antivirové účinky
pomáhá harmonizovat hormonální systém

Dávkování
Dospělí
1–3x denně 1 kapsle.
Děti od 6 let
1x denně 1 kapsle.

7c

Použití

Dávkování
Dospělí
1–3x denně 20 kapek.
Děti od 6 let
2x denně 10 kapek.

Gerocel
Bioenzym

Krvetvorba,
nachlazení,
imunita

8a

Cytonic kapsle
Složení: 100% maytenus
ilicifolia, želatina

Použití
•
•
•
•
•
•
•
•

Hormonální
systém,
obranyschopnost,
menstruace

harmonizuje
hormonální systém
má širokospektrální účinky
napomáhá upravovat menstruační cyklus
odstraňuje z těla volné radikály
omezuje vznik přechodových návalů
podporuje obranyschopnost organismu
pozitivně působí na srdce
působí jako afrodiziakum

10b

Dávkování
Dospělí 1–3x denně 2 kapsle.

Upozornění
Pro silné působení na oblast
dělohy jej neužívejte
v době těhotenství.
Nepoužívejte jej rovněž
při mužské neplodnosti.
90 kps

90 kps
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Bylinné čaje
Ledviny,
močový
měchýř,
erekce

Smilax
Menstruační
cyklus,
klimakterium

Maytenus

ilicifolia
Cangorosa
Použití
•

•
•
•
•

pomáhá s úpravou
menstruačního cyklu a s potížemi
spojenými s přechodem
harmonizuje zažívací trakt
odstraňuje napětí a stres
posiluje obranyschopnost
detoxikuje a regeneruje

Dávkování a příprava
2–3 čajové lžičky listů Maytenus
smíchejte se 3/4 litru vody,
povařte 3 minuty a sceďte.
Popíjejte v průběhu dne
do 17 hodin. Čaj je možné
lehce přisladit medem.
150 g

officinalis

– Smilax

lékařský
Použití
•
•
•
•
•

•

harmonizuje hormonální systém
pomáhá řešit problémy s erekcí
napomáhá léčit záněty ledvin
a močového měchýře
podporuje správnou funkci
močového ústrojí
pozitivně působí proti vzniku artróz,
revmatismu, revmatoidní artritidy, bolesti
kloubů, astmatu, různých zánětů
pomáhá snižovat vznik
alergií, ekzémů, močových
a ledvinových kamenů,
písku a snižuje zatížení
těla těžkými kovy

Dávkování a příprava
2−3 čajové lžičky kořene
Smilaxu smíchejte se 3/4 litru
vody, povařte 3 minuty
a sceďte. Popíjejte v průběhu
dne do 17 hodin. Čaj můžete
lehce přisladit medem.

150 g

Helichrysum
arenarium –
Smil písečný

Detoxikace,
trávení, alergie

Použití
•

•
•
•
•

pomáhá zlepšit funkci
jater a žlučníku, a to i při
virových a chronických zánětech
pozitivně působí na snížení hladiny
cholesterolu
eliminuje nejrůznější alergie
příznivě přispívá
k lepšímu trávení
detoxikuje a regeneruje

Dávkování a příprava
2−3 čajové lžičky kůry
Helichrysum smíchejte se
3/4 litru vody, povařte 3 minuty
a sceďte. Popíjejte v průběhu
dne do 17 hodin. Čaj můžete
lehce přisladit medem.
60 g

Achyrocline

satureioides
Macela

Stres, napětí,
spánek

–

Použití
•
•
•
•
•

napomáhá zbavit se
stresu a napětí
navozuje příjemný spánek
zklidňuje menstruační
bolesti
upravuje krevní tlak
používá se jako digestivum

Dávkování a příprava
2−3 čajové lžičky Achyrocline
smíchejte se 3/4 litru vody,
povařte 3 minuty a sceďte.
Popíjejte v průběhu dne
do 17 hodin. Lze přisladit medem.
80 g
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Chřipka,
nachlazení,
dýchací cesty

Prunella
vulgaris –
Černohlávek
obecný

•
•
•

centifolia –
Růže stolistá
Použití

Použití
•
•

prevence proti chřipce a nachlazení
pomáhá při infektech jater, močového
měchýře a plic
chrání dýchací cesty
harmonizuje
hormonální systém
napomáhá likvidovat
viry, bakterie a plísně

Dávkování a příprava
2−3 čajové lžičky Prunelly
smíchejte se 3/4 litru vody,
povařte 3 minuty a sceďte.
Popíjejte v průběhu dne
do 17 hodin. Čaj můžete
lehce přisladit medem.

•
•
•
•
•
•
•
•

výrazné antivirové účinky
napomáhá
ke snižování horečky
prevence proti chřipce a nachlazení
harmonizuje CNS
tonizuje organismus
napomáhá omezení
vzniku smutku a deprese
zlepšuje potíže
s trávicím ústrojím
působí na nespavost

Dávkování a příprava
2−3 čajové lžičky Růže smíchejte
se 3/4 litru vody, povařte
3 minuty a sceďte. Popíjejte
v průběhu dne do 17 hodin. Čaj
můžete lehce přisladit medem.
100 g

60 g

Trávení,
nadýmání,
CNS

Aloysia

triphylla
– Aloisie
trojlistá

Cymbopogon
citratus –
Citronela

Detoxikace,
plísně, trávení

Použití

Použití

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Chřipka,
nachlazení,
horečka

Rosa

podporuje paměť
zlepšuje metabolismus
působí jako životabudič
má pozitivní vliv na CNS
zklidňuje psychiku
a odstraňuje stres
má pozitivní vliv na parazity
pomáhá upravovat činnost
plic, žaludku a zažívání

Dávkování a příprava
2−3 čajové lžičky Aloisie smíchejte
se 3/4 litru vody, povařte 3
minuty a sceďte. Popíjejte
v průběhu dne do 17 hodin. Čaj
můžete lehce přisladit medem.
80 g

•

•

podporuje funkci
jater a žlučníku
upravuje hladinu cholesterolu
pomáhá omezit růst plísní
harmonizuje CNS
a gastrointestinální trakt
podporuje přirozenou
obranyschopnost
organismu
antivirové a antioxidační
účinky

Dávkování a příprava
2–3 čajové lžičky čaje smíchejte
se 3/4 litru vody, povařte
3 minuty a sceďte. Popíjejte
v průběhu dne do 17 hodin. Čaj
můžete lehce přisladit medem.
100 g
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Antioxidant,
cholesterol,
zrak

Lycium
čínská

tomentosa –
Kočičí dráp,
Vilcacora

Použití

Použití

•
•

•
•
•
•

chinense –
Kustovnice

•
•
•
•
•

podporuje správnou funkci jater
přírodní zdroj vitamínů B1,
B2, C a provitamínu A
zvlhčuje plíce
ovlivňuje hladinu cholesterolu a cukru v krvi
působí jako silný antioxidant
přirozený zdroj energie
celkově podporuje dlouhověkost

Dávkování a příprava
2−3 čajové lžičky plodů Lycium
chinense smíchejte se 3/4
litru vody, povařte 3 minuty
a sceďte. Popíjejte v průběhu
dne do 17 hodin. Čaj můžete
lehce přisladit medem.

Kandidózy,
alergie, revma,
cholesterol

Uncaria

harmonizuje hormonální systém
upravuje krevní tlak
podporuje obranyschopnost organismu
pomáhá omezit vznik zánětů

Dávkování a příprava
Lehké pro stimulaci: 2−3 čajové lžičky čaje
smíchejte se 3/4 litru vody, povařte 3 minuty
a sceďte. Popíjejte v průběhu
dne do 17 hodin.
Silnější pro eliminaci: příprava
je stejná, pouze doba vaření
je 5 minut a doba macerace
je 15–20 minut. Čaj můžete
lehce přisladit medem.

Pro svoji příjemnou chuť
se plody dají jíst i syrové
jako rozinky. Plody můžete
například vylepšit rýžovou nebo
krupičnou kaši, případně je
přidat do různých ovocných
knedlíků a jablečného štrůdlu.

Kontraindikace
Neměli by ji užívat ženy,
které plánují těhotenství,
těhotné ženy, lidé s implantáty
a po transplantacích orgánů.
80 g

250 g

Novinka
Carica papaya –
papája obecná
Použití
•
•

•
•

napomáhá zhášet
volné radikály
antibakteriální,
antiparazitické,
antiaflamatorní účinky
zlepšuje trávení
a snižuje nadýmání
zdroj vitaminů A, B, C, K

Dávkování a příprava
2–3 čajové lžičky Carica
papaya smíchejte se 3/4
litru vody, povařte 3 minuty
a sceďte. Popíjejte v průběhu
dne do 17 hodin. Čaj můžete
lehce přisladit medem.
80 g

Trávení,
imunita,
protizánětlivé
účinky

Wendita

calysina
Burrito

Trávení,
překyselení

–

Použití
•
•
•
•
•
•
•

zklidňuje zažívání
omezuje překyselení organismu
harmonizuje hormonální systém
flavonoidy mají silné
antioxidační účinky
prevence rakoviny střev
pomáhá snížit vnitřní napětí
působí na CNS

Dávkování a příprava
2–3 čajové lžičky Wendita
calysina smíchejte se 3/4
litru vody, povařte 3 minuty
a sceďte. Popíjejte v průběhu
dne do 17 hodin. Čaj můžete
lehce přisladit medem.
80 g

Krvetvorba,
psychika,
CNS

Tabebuia

impetiginosa –
Lapačo červené

aurantium

– Divoký

pomeranč

Použití
•
•
•
•
•
•
•

Nachlazení,
horečka,
redukce váhy

Citrus

posiluje srdce a cévy
normalizuje krevní tlak
podporuje krvetvorbu
zlepšuje obranyschopnost organismu
zklidňuje psychiku
zlepšuje odolnost CNS
pomáhá s omezením
vzniku psoriáz a ekzémů

Použití
•
•
•
•
•
•

Dávkování a příprava
Lehké pro stimulaci: 2−3
čajové lžičky čaje smíchejte
se 3/4 litru vody, povařte
3 minuty a sceďte. Popíjejte
v průběhu dne do 17 hodin.

•

silné antibakteriální a antivirové účinky
působí jako přírodní antibiotikum
pomáhá s lepším odkašláváním
hojí střevní a žaludeční onemocnění
detoxikuje a posiluje celý organismus
pomáhá při odbourávání
tuků a vody z těla při
redukčních dietách
napomáhá s normalizací
krevního tlaku
a srdeční činnosti

Dávkování a příprava
2−3 čajové lžičky čaje smíchejte
se 3/4 litru vody, povařte
3 minuty a sceďte. Popíjejte
v průběhu dne do 17 hodin. Čaj
můžete lehce přisladit medem.

Silnější pro eliminaci: příprava
je stejná, čas vaření je
5 minut a doba macerace
je 15–20 minut. Čaj můžete
lehce přisladit medem.

100 g

150 g

Novinka

Novinka

Diochi® Tropic
šumivé tablety

Složení: moruše bílá, vitamín
C, Camu Camu, xylitol, sorbitol,
přírodní aroma (grapefruit a citron),
kyselina citronová, hydrogenuhličitan
sodný, polyethylenglykol, sukralóza

Imunitní
systém,
dlouhověkost

Použití
•
•

pomáhá osvěžit každou buňku v těle
přispívá ke zlepšení stavu očí, cévního
systému, pankreatu a tlustého střeva
•
má antioxidační účinky
•
vitamin C přispívá
k normální funkci
imunitního systému
•
napomáhá k udržení
rovnováhy cukru v těle
Dávkování a příprava
Dospělí a děti od 12 let 1-2
tablety denně. Rozpusťte
jednu tabletu v 200ml vody.
20 tbl

6a

Diochi® Citrus
šumivé tablety

Složení: Vitamín C: 300 ml, Amla
suchý extrakt z bobulí: 300 mg, sorbitol,
přírodní aroma grapefruit a citron,
kyselina citronová, hydrogenuhličitan
sodný, polyethylenglykol, sukraloza

Močový
měchýř,
stres

Použití

2a

•

pomáhají chránit buňky a tkáně
před oxidačním poškozením
•
podporují trávení, srdeční činnost,
reprodukční a močové cesty
•
zlepšuje odolnost
těla před stresem
•
přispívá k udržování zdravé
hladiny cholesterolu
Dávkování a příprava
Dospělí a děti od 12 let 1-2
tablety denně. Rozpusťte
jednu tabletu v 200ml vody.
20 tbl
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Bioinformační kosmetika
Detoxin krém

Akné,
ekzémy,
hydratace

Složení: Aqua, steareth 2, Squalane,
Ozonized simmondsia chinensis
oil, Ozonized macadamia Ternifolia
oil, Butyrospermum parkii, Nigella
sativa oil, Rosa rubiginosa oil, Rryza
sativa oil, Cetyl alkohol, Clycerin,
Steareth 21, Adansonia Digital olil,
Palmitic acid and Stearic acid, dimetr sulfone,
Acantospermum australes ext., Herbs ext. (impatiens parviflora,
liguritiae radix, rubia tinctorum, viola trikolor, fumaria officinalils,
linum usitatissimum, sophora Japonka, isatis tinctoria indigotica,
phellodendron Amiense, tabebuia impetiginosa), capryloyl
glycine, undecylenoly glycin, caprylyl glykol, acetic acid (and)
carbonsilicate extract, sodium hydroxide, eissenia andrei ext.,
xantham gum, Nigella sativa ext., Potassium humate, kigellia
Africana, azelaic acid, caffeic acid, thioctic acid, amonium
glycyrrhizate, succinic acid, ascorbyl palmitate, oleanolic
acid, centella Asiatka ext. Aloe barbadesis ext., Parfum

Použití
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pomáhá při kožních plísních, vyrážkách,
hemoroidech, bolestech a regeneraci svalů
zklidňuje podrážděnou pokožku
hojí popáleniny, akné, opary, ekzémy a vředy
hloubkově čistí a regeneruje
urychluje regeneraci poškozené tkáně
regeneruje kolagenová a elastinová vlákna
obsahuje kyslík
pokožka získává svěžest a mladistvý vzhled
silně hydratuje
podporuje periferní prokrvení

Způsob užití
Místo, které chceme masírovat, natřeme
1x krémem Detoxin. Pak si namočíme ruce
do vody a můžeme masírovat. Díky vodě se
natřené místo stává kluzkým. Jakmile nám
voda vyschne, opět namočíme ruce do vody
a zase můžeme masírovat, bez
další aplikace krému. Tak
vše můžeme opakovat
několikrát za sebou. Krém
je velice úsporný, můžeme
jej používat na celé tělo
a při reflexní terapii.
50 ml

Otoky,
výrony, bolavé
klouby

Diocel
Artrizone
krém

2

Složení: Aqua, Ozonized Simmondsia
chinensis oil, Steareth 2, Ricinus
communic oil, Helianthus annuus oil,
Decyl oleate, Ozonized Macadamia ternifolia
oil, Glycerine, Cetyl alcohol, Squalane, Nigella sativa oil, Brassica
alba oil, Glyceryl stearate, Butyrospermum parkii, Steareth 21,
Aloe Barbadensis ext.(and) Capryl/ Caprin triglyceride, Boswelia
Serrata ext. (and) Dipropylene glycol, Dimethyl sulfone, Herbs
extract (Petasites hybridus, Zanthoxyllum piperitum, Symphytum
officinale, Salix alba, Filipendula ulmaria, Aesculus hippocastanea,
Boswellia serrata, Paullinia cupana, Zingiber officinale, Peumus
boldus, Heisteria pallida, Xylopia aethiopica, Petiveria alliaticea),
Acetic acid – carbonsilicate ext., Capryloyl glycine, Undecylenoly
Glycin, Caprylyl glycol, Carapa guianensis oil, Sodium hydroxide,
Eisenia andrei ext., Latex Croton lechleri, Xanthan gum, Caffeic
acid, Thioctic acid, Oleanolic acid, Succinic acid, Ammonium
glycyrrhizate, Nigella sativa ext., Ascorbyl palmitate, Parfum

Použití
•
•
•
•
•

spasmy, křeče, otoky, výrony
unavené a bolavé klouby a šlachy
naražené kosti
pozitivně působí na lymfatický
systém a při celkové únavě
podporuje krevní oběh a periferní prokrvení

Způsob užití
Místo, které chceme masírovat, natřeme
1x krémem Diocel Artrizone. Pak si namočíme
ruce do vody a můžeme masírovat. Díky vodě
se natřené místo stává kluzkým. Jakmile nám
voda vyschne, opět namočíme ruce do vody
a zase můžeme masírovat, bez
další aplikace krému. Tak
vše můžeme opakovat
několikrát za sebou. Krém
je velice úsporný, můžeme
jej používat na celé tělo
a při reflexní terapii.
50 ml

3

Venisfér krém

Křeče,
modřiny,
prokrvení

Složení: Aqua, Cetyl alcohol, Steareth
21, Glycine soja oil, Ozonized
Simmondsia chinensis oil, Ozonized
Macadamia ternifolia oil, Steareth 2,
Glycerine, Butyrospermum parkii, Linum
usitatissimum oil, Palmitic acid(and)Stearic
acid, Nigella sativa oil, Dimethyl sulfone,
Herbs ext.( Arnica montana , Hammamelis
virginiana, Paeonia officinalis, Aesculus hypocastanum,
Convallaria majalis, Agrapyrum repens, Sophora japonica, Salvia
miltiorhiza, Leonorus sibiricus, Gastrodia elata, Commiphora
abyssinica ), Kigelia africana ext., Armillaria melta ext., Aesculus
hippocastanea ext., Ricinus communis oil, Eisenia andrei ext.,
Capryloyl glycine, Undecylenoly glycin, Caprylyl glycol, Xantham
gum, Acetic acid(and) carbonsilicate ext., Calendula officinalis
ext., Sodium hydroxide, Centella asiatica ext., Nigella sativa
ext., Potassium humate, Tocopheryl acetate, Retinyl palmitate,
Azelaic acid, Caffeic acid, Oleanolic acid, Ascorbyl palmitate,
Ammonium glycyrrhizate, Succinic acid, Hippophae rhamnoides
ext., Sodium tetraborate, Thioctic acid, Hypericum perforatum
ext., Aloe barbadensis ext., Daemonorops draco ext., Parfum

Estrozin krém
7

Použití
•
•
•
•
•
•
•

zlepšuje strukturu praskající
a křehké pokožky
zesiluje a podporuje elasticitu pokožky
vyhlazuje vrásky a eliminuje drobné vrásky
podporuje periferní prokrvení
má protikřečové účinky
pozitivně působí na popraskané
žilky v obličeji
napomáhá omezit tvorbu modřin,
výronů a křečových žil

Způsob užití
Místo, které chceme masírovat, natřeme
1x krémem Venisfér. Pak si namočíme ruce
do vody a můžeme masírovat. Díky vodě se
natřené místo stává kluzkým. Jakmile nám
voda vyschne, opět namočíme ruce do vody
a zase můžeme masírovat, bez
další aplikace krému. Tak
vše můžeme opakovat
několikrát za sebou. Krém
je velice úsporný, můžeme
jej používat na celé tělo
a při reflexní terapii.

Použití
•
•
•
•

navrací do pokožky život a elasticitu
omezuje tvorbu vrásek a stárnutí pokožky
zpevňuje pokožku, vyplňuje
strie a jemné vrásky
projasňuje pleť

Způsob užití
Místo, které chceme masírovat, natřeme
1x krémem Estrozin. Pak si namočíme ruce do vody
a můžeme masírovat. Díky vodě se natřené
místo stává kluzkým. Jakmile nám voda vyschne,
opět namočíme ruce do vody a zase můžeme
masírovat, bez další aplikace krému.
Tak vše můžeme opakovat
několikrát za sebou. Krém
je velice úsporný, můžeme
jej používat na celé tělo
a při reflexní terapii.
50 ml

Dotekem
prohlubujeme
lásku k sobě
a druhým.

50 ml

Masírujte se,
harmonizujte se,
hlaďte se!

Tip

Vrásky, strie,
projasnění pleti

Složení: Aqua, Steareth 21,
Steareth 2, Ozonized Simmondsia
chinensis oil, Ozonized Macadamia
ternifolia oil, Squalane, Cetyl
alcohol, Glycerine, Glycine Soja
(Soybean) Oil, Butyrospermum parkii,
Rosa rubiginosa oil, Glyceryl stearate,
Capryloyl glycine, Undecylenoly Glycin,
Nigella sativa oil, Aloe Barbadensis ext.(and) Capryl/
Caprin Triglyceride, Eisenia andrei ext., Herbs ext. (Achillea
millefolium L., Althea rosea, Maytenus ilicifolia, Glycyrrhiza glabra,
Capsella bursa pastoris, Dioscorea batata, Leonurus sibiricus,
Astragalus membranaceus, Trigonella foenum – graecum,
Linum usitatissimum, Carbonsilikate), Alaria esculenta ext.(and)
Caprylic/Capric Triglyceride, Kigelia africana ext., Dimethyl
sulfone, Caprylyl glycol, Acetic acid(and)carbonsilicate ext.,
Sodium hydroxide, Xanthan gum, Centella asiatica ext., Nigella
sativa ext., Retinyl palmitate, Tocopheryl acetate, Ascorbyl
palmitate, Azelaic acid, Caffeic acid, Thioctic acid, Ammonium
glycyrrhizate, Succinic acid, Oleanolic acid, Parfum

Jemné hlazení
pokožky působí
na hormonální
žlázy a stimuluje jak
vegetativní nervový
systém, tak i funkci
orgánů.

Pohlazení působí
pozitivně na psychiku
člověka. Hlazení bychom
neměli vidět jen materiálně,
fyzicky, ale rovněž jako gesto
odevzdání se, náklonnosti.
Měli bychom vědět, jak
důležitá je tato náklonnost
pro zachování zdraví
a pro uzdravení.

Dotýkejme
se, hlaďme
se a mějme
se rádi!
Pocit být
milován, být
v bezpečí, moci
se spolehnout,
odevzdat se, to je
základ našeho
lidského života.

10

Diozon clear
krém

Složení: Olea europaea oil, Ozon

Použití
•
•
•
•

Opary,
vředy,
popáleniny,
hydratace

zklidňuje podrážděnou
pokožku
hojí popáleniny, akné, opary, ekzémy a vředy
hloubkově čistí a regeneruje
má dezinfekční účinky

Způsob užití
Naneste tenkou vrstvu krému na pokožku a lehce
rozetřete. Používejte 1–2x denně. Skladujte
v chladu do 25 °C. Při vyšší teplotě se krém stává
tekutým. Po vložení na chladné
místo krém opět ztuhne bez toho,
aby mu krátkodobé rozehřátí
uškodilo na kvalitě.
30 ml

Panaderm krém
Složení: Ozonized Simmondsia
chinensis seed oil, Ozonized
Macadamia ternifolia seed
oil, Cyclopentasiloxane, Silica,
Boswellia serrata extract, Glycine
soja sterols purified, Ascorbyl
palmitate, Tocoferol acetate, Perfume

Akné,
stárnutí
pokožky,
hydratace

Použití
•
•
•
•
•

účinně odstraňuje a předchází akné
dokonale čistí a regeneruje
zpomaluje stárnutí pleti
vyživuje pokožku
účinně hojí akné a je vhodný
pro problematickou pleť

Způsob užití
Naneste tenkou vrstvu krému na pokožku
a lehce rozetřete. Pro čistění pleti používejte
krém 1x až 3x denně. Je možné jej také využít
jako masážní krém pro reflexní
masáže energetických
bodů a zón těla.

50 ml

Diaflex

biobalzám
Složení: Aqua, Stevia rebaudiana
extract, Carbonsilicate (shungit)
extract, Potassium sorbate

Regenerace,
hydratace

Použití
•
•
•

čistí a vyživuje pleť
regeneruje pokožku
zpomaluje stárnutí pleti

Způsob užití
Regenerační pleťová maska: Po vyčištění
pleti naneste na obličej 1–2 dávky Diaflexu.
Důkladně rozetřete, nechte působit
15–20 minut, poté opláchněte vodou
a naneste denní nebo noční krém.
Rychlé vytažení pleti: Na vlhkou pleť
nebo do mokrých rukou naneste malé
množství Diaflexu (1/4 dávky) a následně
jej důkladně rozetřete na obličej.
Ošetření nečisté pleti: Tam, kde máte nějaký
kožní problém, nečistou pleť, sklon k ekzému,
psoriáze, postupujete stejným způsobem.
Nejdříve místo silně navlhčete, do mokré ruky
stříkněte poloviční dávku Diaflexu a rozetřete jej.
Koupel: Diaflex biobalzám je možné
použít i jako přísadu do koupele.
Vlasová pokožka: Do mokrých vlasů aplikujte
1–2 dávky Diaflexu ke kořínkům a důkladně jej
rozetřete. Diaflex obsahuje celou škálu minerálů
a antibakteriálních a protiplísňových fytolátek,
které zlepší stav a kvalitu vlasové pokožky.
Ochrana dutiny ústní: Po vyčištění zubů užijte
1 dávku Diaflexu do úst a nechte působit.
Diaflex biobalzám je koncentrovaný
bioinformační biobalzám s vysokým obsahem
výtažků indiánské rostliny Stevia rebaudiana,
která má silné antibakteriální, antivirové
a antioxidační účinky. Obsažený organický
křemík a řada minerálů mají oživující vliv
na pokožku v jakémkoli věku.
Předností balzámu je přispívání
k regeneraci a zpomalení
projevů stárnutí pokožky.
Celkově urychluje čištění pleti
a má hydratační účinky. Diaflex
biobalzám má také vliv na výživu
vlasových kořínků a ochranu
dutiny ústní před zubním kazem.
23 ml

20
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Diolift

hydrogel
Složení: Aqua, Acetyl hexapeptide,
Glycerine, Aesculushippocatanum,
Xantam gum, Lilium candidum extr.,
Dimethyl sulfone, Sodium hyaluronate,
Parfum aquagel, Aloe barbadensis, Centella
asiatica, Dehydroacetic acid, Benzylalkohol

Omlazení,
vrásky,
ekzémy,
hydratace

Použití
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

omlazuje pleť
maximálně hydratuje
stimuluje podkožní vazivo
poskytuje rychlý „botox efekt“
brání tvorbě jizev
vyživuje pokožku
pomáhá při ekzémech
regeneruje pokožku po spálení sluncem
redukuje hluboké vrásky
účinně hojí akné a je vhodný i pro
citlivou a problematickou pleť
nezanáší póry
pozitivně ovlivňuje psychiku

Způsob užití
Nejprve si navlhčíme obličej vlažnou vodou.
Rozetřeme malé množství Diolift hydrogelu
po celém obličeji a necháme vstřebat. Pro
maximální hydrataci přidáváme
vodu do té doby, dokud pokožka
„pije“. Přípravek Diolift hydrogel
je vhodný k liftingové masáži.
Návod na liftingovou masáž
v domácích podmínkách
na www.diochi.cz

Diochi DioSol

Léto,
sluníčko,
opalování

Složení: Aqua, Methylene
Bis-Benzotriazolyl
Tetramethylbutylphenol(and)
Aqua (and)Polyglucoside(and)
Propylene Glycol(and)Xantham
gum, Octyl Methoxycinnamate,
C 12-15 Alkyl Benzoate, Octyl
Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride,
Glycerin, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Butyl
Methoxydibenzoylmethane , Cetylalcohol, Triacontanyl PVP,
Capryloyl glycine, Undecylenoly glycin, Caprylyl Glycol,
Steareth-10 Allyl Ether/Acrylates Copolymer, Tocopheryl Acetate,
Dimethicone, Sodium hydroxide q.s.,Citric acid q.s.,Parfum

Použití
•
•
•
•
•

•

•

jedinečné opalovací mléko
s bioinformacemi
vysoký ochranný faktor SPF 30
maximální účinek proti UV A a UV B záření
odolné proti smývání vodou
obsahuje vitamín E – má antioxidační
účinek, vychytává volné radikály, a tím
brání předčasnému stárnutí pokožky
obsahuje fytolátky,
které zabraňují stárnutí
a poškozování buněk
slunečním zářením
parfém umocňující vaše
dokonalé opálení s vůní,
kterou si zamilujete

Způsob užití
Nanášejte před zahájením
slunění a dle potřeby opakujte.
Nevystavujte kojence a malé
děti přímému slunci.
150 ml

10 ml

30 ml
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Tiskoviny
Meridiány a reflexní zóny
Autor: Diochi spol. s r.o., Rozsah 36 stran, formát A4
V brožuře se dozvíte, že základem všech
aktivit v člověku i přírodě je energie.
Podle tradiční čínské medicíny energie proudí v přesně daných
dráhách lidského těla. Tyto dráhy nazýváme „meridiány“ a tvoří
dohromady ucelenou a logicky propojenou síť od orgánu k orgánu.
Dráhy probíhají 3 až 5mm pod kůží člověka a v určitých bodech vystupují na povrch v tzv. akupunkturních bodech. Za základ energetického komplexu považujeme 12 „řádných“ párových drah, které nesou
název určité funkční skupiny a jsou představovány buď jangovým
(dutým), nebo jinovým (plným) vnitřním orgánem. Tyto dráhy vzájemně propojuje dalších 8 „zvláštních“ meridiánů. Energie prochází všemi
uvedenými dráhami a její harmonický průtok je základem lidského
zdraví. Případná disharmonie v energetickém systému meridiánů má
za následek jak fyzické nemoci, tak poruchy psychického stavu.
Při řešení zdravotních komplikací je důležité věnovat
pozornost celému systému, ne pouze jedinému orgánu.
Neméně důležitou roli hrají reflexní zóny orgánů, které se
nacházejí na periferiích těla. Nalezneme je především na rukou,
nohou, uchu, ale také
na obličeji, zádech a břichu.
V jednotlivých kapitolách brožury
Meridiány a reflexní zóny se dozvíte více o jednotlivých meridiánech
a reflexních zónách. Dále o tom,
jak můžete jednoduchými léčebnými postupy ovlivnit funkci daných
orgánů a být tak nejenom zdravý,
ale také výkonný a radostný, zkrátka
se dozvíte, jak se opět cítit dobře.

Časopis

sféra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ PREPARÁTŮ DIOCHI
Druhé, rozšířené vydání, obsahující zcela nové informace.
Autor: MUDr. Lenka Hodková, Rozsah: 66 stran
Pokračování oblíbené brožury Praktické využití preparátů Diochi I.,
jehož autorkou je MUDr. Lenka Hodková, VIP lektorka Diochi.
MUDr. Hodková přistupuje s rozvahou a lékařskou obezřetností k radám, jež
jsou sestaveny v této příručce. V brožuře předkládá taková doporučení, která
se opírají o její medicínské postupy odzkoušené během profesní praxe a která
shledala jako velmi přínosná. Tato brožura je velmi unikátní, neboť její autorka
se nebojí jako lékařka zdůrazňovat přednosti alternativní medicíny, aniž by se
vyhýbala označení hranic jejich možností. Věříme, že publikace je užitečnou rádkyní všem příznivcům alternativního přístupu ke zdraví fyzickému i psychickému.
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Poznání
Vychází
Rozhovory
každé
Psychologie
2 měsíce
Zdraví a krása
Osobní rozvoj
Zajímavé soutěže
Celostní medicína
Originální horoskopy
Inspirace pro
volný čas…
Speciál
Krása začíná uvnitř

Ostatní produkty
Diotester
– diagnostická
pomůcka
Pomůže odhalit vaše skryté schopnosti. Slouží k výuce psychotronických schopností. Díky němu odhalíte dosud
vám neznámé možnosti svého podvědomí.

Jak s Diotesterem zacházet?
Princip
Principem je kladení jednoduchých otázek a odpovídání při plné koncentraci vědomí na danou otázku.
Stylem: Otázka? Odpověď – Ano, Ne. Při biotestu
se musíte úplně oprostit od zavádějících myšlenek
a sklouzávání myšlení jinam. Tím vnímání zkreslujete a výběr nebo správná odpověď na otázku nejsou
tak přesné. Otázky tvořte konkrétní a jednoduché.

Chraňte si své biopole
pomocí bioinformačního
šperku v podobě Diochi

Test výběru vhodného přípravku
1. Postavte vedle sebe několik přípravků, ze
kterých chcete vybrat ten pro sebe nejvhodnější.
2. Uchopte Diotester mezi palec a ukazováček
těsně nad spodní tyčinkou. Přibližte se
s horní zaoblenou částí tak na dva centimetry
k přípravku ve sklonu asi 45 stupňů.
3. Zeptejte se: Je tento přípravek pro
mne vhodný? Nebo: Do jaké míry je
tento přípravek pro mne vhodný?
4. Vyčkejte malou chvíli a pozorujte, jestli se Diotester začne pohybovat směrem nahoru a dolů.
5. Jestliže se Diotester nehýbe, přejděte
k dalšímu přípravku a otázku zopakujte.
6. Diotester se pohybuje jen lehce, je to odpověď,
že nějaká prospěšnost pro vaše tělo by tam byla,
ale otestujte si všechny připravené produkty.
7. Vyberte si ten produkt, kde se Diotester pohyboval nejvíce. Ten by měl být pro vás nejvhodnější.

Ochranný bioinformační šperk
v podobě loga Diochi

Jak vyhledat oslabení orgánů?
Vyhledejte nejoslabenější místo na těle. Znáte-li anatomii, můžete na těle přibližně určit
oblast, která nejvíce vyzařuje. Právě zvýšeným
vyzařováním se projevují oslabení a poruchy
orgánů, opotřebované klouby, místa, kde jsou
infekty, implantáty a tak dále. Po každém testu
na člověku si opláchněte ruce až po předloktí.

Podle provedených testů je nejlepší nosit
bioinformační šperk na čtvrté čakře. To je
energetické centrum, které je v horní části
prsní kosti, přibližně v místě uložení brzlíku.

UPOZORNĚNÍ: Diotester je pouze pomůcka, nikdy si
s ním nehrajte na lékaře! Nedávejte Diotester dětem
na hraní! Je z elektricky vodivého materiálu a mohly
by jej strčit do nechráněné elektrické zásuvky!!!

Šperk je mezinárodně
patentován a jde o tvarový
zářič. Jeho úkolem je
chránit naše ochranné,
vitální a psychické
biopole před nežádoucím
průnikem cizí energie.

Zvyšuje
vitalitu, rozhodnost,
energetické jednání
a podporuje realizaci
vašich myšlenek.

Při vzniku loga bylo přihlédnuto
i k jeho užitným vlastnostem, a tak vznikl tvar
tří elipsoidních parabol s kruhem, který má
schopnost odrážet energetické útoky druhých
ve sféře duchovní, psychické a fyzické.
Šperk je vyráběn ze stříbra ve dvou
velikostech a provedeních.

Jak šperk správně nosit?

Pokud máte šperk již s řetízkem Diochi, stačí si
jej zapnout kolem krku. Délka řetízku je asi 0,5m.
Harmonizuje a energeticky posiluje tyto
meridiány: ledvin a močového měchýře,
sleziny, tří zářičů, jangový a jinový patní,
osrdečníku. Zvyšuje vitalitu, rozhodnost, jednání
a podporuje realizaci vašich myšlenek.
Chraňte si své biopole pomocí šperku Diochi!
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PRODEJNY A PORADENSKÁ CENTRA DIOCHI

NAKUPUJTE Z POHODLÍ
VAŠEHO DOMOVA
www.diochi.cz
Síla
přírody pro vaši krásu,
zdraví, tělo i mysl
Boskovice, Zdeňka Kostíková, restaurace Zlatá Růže (vchod
z letní zahrádky), Kpt. Jaroše 3, boskovice@diochi.cz,
Po, Čt 8.15–16, v jinou dobu dle tel. dohody, tel.: 721 236 816
Brno, Ing. Radka Moudrá, Centrum Via Lucis, Cejl 858/7
– Dvorní trakt, brno@diochi.cz, Po 14–18, Út 14–18,
St 10–14, Čt 15–18, tel.: 775 187 079
České Budějovice, Alena Mitter, U Tří lvů 4 (2. patro),
budejovice@diochi.cz, Po 10–17, Út 9–16.30, St 12–16.30,
nebo dle tel. dohody, tel.: 775 622 006
Český Těšín, Marek Liška, Mezi lány 271, tesin@diochi.cz,
Po 8–20, Út–Ne dle tel. dohody, tel.: 608 278 573, 608 827 791
Karlovy Vary, Naděžda Jandová, Brigádníků 18 (naproti Penny),
karlovy.vary@diochi.cz, dle tel. dohody, tel.: 776 676 898
Liberec, Dagmar Šlechtová, Ruprechtická 533/15,
liberec@diochi.cz, Po–Čt 9–17, Pá 9–15 nebo dle tel. dohody,
tel.: 602 295 795

Pardubice, Zdeňka Heváková, budova T-String, Masarykovo
nám. 1484 (6. patro), č. dv. 646, 532 30, pardubice@diochi.
cz, Po 16-19, St 11.30–16, Čt 9–14, nebo dle tel. dohody,
tel.: 605 280 499
Písek, Hana Grasslová, tř. Národní svobody 21,
pisek@diochi.cz, tel.: 737 484 081
Plzeň, Prodejna od 1. 10. 2017 zrušená,
objednávky přes e-shop na www.diochi.cz
Praha 1, Alena Čermáková, Politických vězňů 15 (1. patro),
praha@diochi.cz, Po, St 14–18, Út, Čt, Pá 9–13, tel.: 224 091 330
Prostějov, Mgr. Martina Bedřichová, Bylinková apatyka,
Žižkovo náměstí 21, prostejov@diochi.cz, Po–Pá 9–17,
So 9–12, tel.: 728 036 738
Strážnice, Hana Mikulenčáková, nám. 17. listopadu 1545,
straznice@diochi.cz, Út, Čt 10–17, tel.: 608 811 708

Mělník, Prodejna od 1. 7. 2017 zrušená,
objednávky přes e-shop na www.diochi.cz

Tábor, Iveta Vrtišková, Koželužská 140, tabor@diochi.cz,
Po–Čt 9–17, Pá 9–13, 1. So v měsíci 9.30–11.30,
tel.: 381 258 109

Neratovice, Miroslav Svoboda, Salon Rege, Kojetická 1023,
neratovice@diochi.cz, dle tel. dohody, tel.: 602 186 630

Třebíč, Leoš Poskočil, Luční 877, trebic@diochi.cz,
Út–Pá 9–12 nebo dle tel. dohody, tel.: 777 066 566

Olomouc, Mgr. Petra Konečná, ZdravoTÉKA, 28. října 11
(pěší zóna naproti OD Prior), olomouc@diochi.cz,
Po, Čt 10–17, Út, St 10–18, Pá 10–16, tel.: 608 711 410

Ústí nad Labem, Eva Krčilová, Revoluční 6 (naproti O2
prodejně), Ústí nad Labem, usti@diochi.cz, Čt 13–17,
nebo dle telefonické dohody, tel: 604 193 161

Ostrava, Mgr. Helena Zvaríková, Lékárna Apavar, Jurečkova 16,
ostrava@diochi.cz, Po–Pá 7.30–18, tel.: 724 484 812

Zlín, Dagmar Buráňová, ZDRAVOtéka, Kvítkova 80 (budova
bývalého Čedoku), zlin@diochi.cz, Po–Čt 10–13, 13.30–18,
Pá 10–16, tel.: 603 562 584
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VÁŠ PORADCE

Diochi spol. s r. o., Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10,
tel.: +420 222 764 004, info@diochi.cz, www.diochi.cz

POSKYTOVANÉ SLUŽBY PORADCE

KRÁSA ZAČÍNÁ UVNITŘ

