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Spálená kůže

Milí přátelé zdravého životního stylu,

volný čas většina z nás využívá ke sportování, výletům do přírody
a poznávání nepoznaného. Hurá na výlety, ať je slunce nebo sníh!
S plnou vervou se položme do výšlapů na co nejvyšší kopce, do
co nejdelších cyklistických tras, objevování co nejvzdálenějších
cizokrajných končin.
Naše zvýšené aktivity nám přinášejí radost a někdy také starost.
Tu si podvrkneme kotník, natáhneme sval, přivodíme modřinu.
Lákavé stoly s neznámými pochoutkami volají, abychom ochutnávali
a ochutnávali, dokud nás nezačne ukrutně bolet břicho. A plánovaný
výlet na druhý den, na který se všichni účastníci zájezdu tolik těší,
se může najednou vzhledem ke zdravotním komplikacím jevit jako
naprosto nereálný. Nálada v týmu klesne na historické minimum…
Ale na to je snadná pomoc! Přibalte si na cesty „KáPéZetku“,
rozuměj Krabičku poslední záchrany, známou už z dob Rychlých
šípů. Co v ní bude? Knoflík, provázek, sirky na rozdělání ohně, jehla
a niť a také přípravky Diochi.
Na bolavé kotníky, kolena, ramena je báječný Diocel Artrizone krém.
Vzbouřenému žaludku uleví takřka zázračně Astomin kapky. A jestliže
nás třeba ožehne trochu víc sluníčko a nechceme vypadat jako
dozrálé rajče, pomůže krém Estrozin. Klíště? Zakápnout Sagradinem!
Přípravků první pomoci pro upevnění vašeho zdraví máme pro vás,
milí přátelé, dost. Jen mějte prosím na paměti, že prevence je lepší
než kůra. Buďte na sebe opatrní a s láskou se po celý rok hýčkejte.
A kdyby vás přece jen něco postihlo, jsme tu pro vás.
Přejeme báječné cestování!
Vaše Diochi

S produkty Diochi
kamkoliv na cesty
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kůže

Drobné poranění kůže

kúže

Odřeninu kůže si nejčastěji přivodíme pádem z kola nebo
při sportovních aktivitách. Děti často jednoduše zakopnou
a sedřou si kůži na koleně či lokti.
Ránu nejdříve vymyjeme pod tekoucí vodou, aby v ní nezůstaly
zadřené drobné kamínky, písek a jiné nečistoty.
Menší odřeniny se nejlépe hojí na vzduchu, rány nemažeme
mastmi ani je nezasypáváme. Pokud to není nutné,
nepřekrýváme. Vytvoří se strup, který ránu chrání, a pod ním
se postupně tvoří nová kůže. Strup nestrháváme, až bude nová
pokožka pod ním dostatečně odolná, odloučí se přirozeně sám.
Pomoc Diochi: očištěný povrch odřeniny zakapeme 3 kapkami
Sagradinu.
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Říznutí – ránu očistíme vodou. Jestliže krvácí, přelepíme
náplastí. Je vhodné držet poraněnou
končetinu nad úrovní srdce, abychom zastavili krvácení.
Pomoc Diochi: Očištěný povrch odřeniny zakapeme 3 kapkami
Sagradinu.
Puchýře

hodí se vědět
Sagradin kapky mají
vysoký dezinfekční
i analgetický účinek.

Nové boty, ale i déletrvající túra nám může způsobit puchýře na
nohou. Puchýř je dutina, vyplněná větším či menším množstvím
sterilní tekutiny. Po 48 hodinách se začnou vytvářet na poškozeném místě nové vrstvy kůže a bolestivost ustupuje. Před ošetřením si důkladně omyjte ruce, puchýře se velmi snadno infikují.
Puchýř nikdy nepropichujte ani nestrhávejte. Pokud možno, nechte jej volně odkrytý, pokud se netře o oděv či boty. Do úplného
zahojení nenoste boty, které vám puchýře způsobily.
Pomoc Diochi: puchýř zakápneme 3 kapkami Sagradinu.

Opar umí velmi znepříjemnit život. Infekce se začne projevovat
svěděním a pálením postiženého místa, nejčastěji na rtu. To
poté zrudne a začnou se na něm objevovat drobné puchýřky,
které se plní vodou. Voda se později zakalí, puchýřek praskne,
začne vysychat a objeví se strup. Celý proces trvá 7 až 10
dní. Virus se přenáší buď přímým kontaktem, nebo vzduchem
kapénkovou formou. Nejnakažlivější bývá těsně předtím, než se
puchýřek objeví, až do doby, než zaschne.
Pomoc Diochi: Opar potíráme Sagradinem, mažeme krémem
Diozon Clear nebo Panaderm, podle vlastní snášenlivosti. Vnitřně užíváme Deviral Plus, 3x denně 2 kapsle.

Afty

Afty na rozdíl od oparů sice nejsou vidět, ale nepříjemné jsou
stejně. Drobné bělavé vřídky se vytvářejí v ústech na jazyku,
dásních, měkkém patře. Jsou při jídle velmi bolestivé, někdy
i při mluvení. Obvykle jsou velké asi jako špendlíková hlavička,
ale bývají i větší. Afty může způsobit nepatrné poranění, když
se například omylem kousneme při jídle do tváře nebo při čištění zubů kartáčkem s tvrdými štětinkami. Často vznikají afty při
snížené imunitě, nedostatku vitamínů skupiny B nebo ze stresu.
Pomoc Diochi: Lokálně afty potíráme vatovou tyčinkou, navlhčenou
v Sagradinu. Lze použít i krém Diozon Clear nebo Panaderm.
hodí se vědět

Panaderm krém obsahuje ozón, který účinně hojí poškozenou
pokožku, dokonale čistí a regeneruje.
Sagradin obsahuje velmi čistý a kvalitní latex jihoamerického stromu Crotonu lechleri, který zastavuje krvácení, stimuluje zacelení
ran, podporuje tvorbu krusty na ráně, urychluje regeneraci kůže
a napomáhá tvorbě nového kolagenu.

kůže

Opar
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Úrazy

Pohmoždění svalů nebo také modřinu si snadno
přivodíme při sportu, hrách ale i domácích pracích.
Nárazem na nějaký předmět dojde k poškození
cév, krev se pod kůží rozlije a modřina je na světě.
Pohmoždění se zahojí většinou za 2 až 4 týdny,
přičemž hojení na noze trvá zpravidla delší dobu než
na obličeji nebo rukou. Pokud je modřina na nějakém
viditelném místě, rádi se jí co nejdříve zbavíme
urychlením vstřebání sražené krve.
Pomoc Diochi: modřinu mažeme několikrát denně
Venisfér krémem.

Pohmoždění kloubů

Pohmoždění kloubů je také časté zranění při sportu
nebo na rekreaci. Často si natáhneme kotník neboli
způsobíme výron. Obvykle to je malé poranění, i když
zhojení může trvat několik týdnů. Vznikne otok, který
je bolestivý. Oteklý kotník vyžaduje klid, ale obvykle se
dobře zahojí.
Pomoc Diochi: zmírnit bolest a zánět pomůže Diocel
Artrizone krém.

hodí se vědět

Venisfér krém napomáhá omezit tvorbu modřin, výronů a křečových žil, podporuje periferní prokrvení, pozitivně působí na
popraskané žilky v obličeji.
Diocel Artrizone krém napomáhá od křečí, otoků, výronů, uleví
bolavým kloubům a šlachám, naraženým kostem, pozitivně
působí na lymfatický systém.

Úrazy

Pohmoždění svalů
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Napadení hmyzem

Bodne-li nás komár, ovád, vosa nebo včela, nejprve
pokapeme postižené místo 3 kapkami Sagradinu,
který vytáhne hmyzí „jed“ a poté namažeme
krémem Diozon Clear. Oteklé místo přestane brzy
svědit.

Napadení klíštětem

Přisáté klíště nejdříve zakápneme Sagradinem, po
vytočení napadené místo potřeme krémem Diozon
clear.
Začneme užívat 3x denně 20 kapek Sagradinu po
dobu 3 týdnů jako prevenci proti borelióze.

hodí se vědět
Po přisátí infikovaného klíštěte boreliózou
se na místě průniku borelií do těla vytvoří
typická červená skvrna, která se šíří do
okolí a její střed postupně bledne. Toto
stadium může být doplněno chřipkovitými
příznaky (únava, bolest hlavy, zvýšená
teplota). Je nutné neprodleně vyhledat
lékaře a poznamenat si datum napadení
klíštětem.

Napadení hmyzem

Bodnutí hmyzem
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alergie

Pokud se nám vytvoří na kůži drobné svědivé pupínky,
jakoby z ničeho nic, může se jednat o alergii na
nějaký druh potraviny, např. na cizokrajné ovoce,
chemikálie z čistících či pracích prostředků, někdy
i z kosmetických přípravků. Snažíme se zpětně
vypátrat zdroj, co jsme jedli či měli na sobě v poslední
době, čím jsme se zabývali…
Pomoc Diochi: postižené místo potíráme krémem
Detoxin krém, užíváme kapsle Deviral Plus, 3 x denně
1 kapsli.

Pylová alergie

A je to tady! Začne nás svědit v nose, kýcháme,
huhňáme, teče nám z nosu a někdy se i zhorší čich.
Často, i když ne vždy, zrudnou oči, pálí, slzí a otékají
víčka. Ve vzduchu se vznášejí pylová zrnka. Příčinou je
alergická reakce, která postihne buňky sliznice dutiny
nosní. Klasickými alergeny způsobujícími alergickou
rýmu jsou pyly nejrůznějších rostlin (květiny, trávy, keře
i stromy), prach a roztoči. Pokud člověk ví, na jaký
pyl je alergický, měl by si zjistit, v jakém období daná
rostlina kvete a v této době, pokud možno, omezit
vycházky do přírody.
Pomoc Diochi: Užíváme společně přípravky Deviral
Plus 3 x denně 2 kapsle a Vista Clear 3 x denně
2 kapsle.
hodí se vědět

Detoxin krém obsahuje výtažek z vynikající indiánské léčivé rostliny „tapeque“ kterou Indiáni používají jako unikátní
čisticí bylinu při kožních plísních, vyrážkách, hemoroidech,
bolestech a regeneraci svalů

alergie

Kožní alergie
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Sluneční alergie

alergie

Sluneční alergie je nepříjemná kožní reakce kůže na sluneční záření, a to již při prvním pobytu na slunci koncem dubna
či v květnu, nebo při pobytu u moře hned první nebo druhý
den. V reakci na sluneční záření v těle vznikají látky, které
již samotným působením slunečního záření u citlivějších lidí
vyvolávají změny na pokožce podobné alergické reakci. Na
pokožce se objeví svědící červené, flekaté mapy podobné
slunečnímu úžehu. Takto alergie většinou začíná a za pár
hodin přechází v pupínky, puchýře a zduřeniny především
ve výstřihu, na krku, ramenou, pažích, nohách i nártech.
Výjimkou bývá obličej, neboť pleť je po celý rok vystavena
světlu i slunečnímu záření, a tudíž je tzv. otužilá.
Postiženou pleť chráníme proti slunečním paprskům oblečením do vymizení příznaků.
Omezíme pobyt na slunci mezi 11 až 15 h.
Pomoc Diochi: Postižená místa mažeme krémem Diolift
Hydrogel.
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hodí se vědět
Diolift hydrogel obsahuje kromě
jiných bylin také účinný výtažek z Aloe
vera, který pokožku regeneruje, zklidní
a zmírní alergickou reakci.

Na slunci

Na slunci

Ochrana Při opalování
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Při opalování zvláště v mořských či vysokohorských
oblastech je nutné používat opalovací krémy s vysokým
UVA a UVB filtrem. Nevystavujeme se slunci mezi 11. –
14. hodinou. Dbáme na svůj fototyp, lidé se světlou pletí
a světlými vlasy jsou mnohem citlivější na spálení než lidé
tmavovlasí. Sluneční paprsky působí i ve stínu, odráží se od
vodní hladiny nebo sněhu.
Pomoc Diochi:
Používejte opalovací mléko DioSol s vysokým stupněm
ochrany proti UVB i UVA záření (30+).
Po opalování používejte Estrozin krém, který pokožku
důkladně hydratuje, vyživí a zklidní. Vaše pokožka bude i dříve
hnědá.
Při případném zčervenání pokožky z opalování si udělejte
obklad z čaje Maytenus ilicifolia.
Zčervenalou pokožku potírejte krémem Diozon Clear. Zarudlá
a popálená pokožka se bude hojit několikanásobně rychleji.
Na spálenou pokožku lze aplikovat i Diolift Hydrogel, který
obsahuje Aloe vera k urychlení regenerace.
.
hodí se vědět

Ochranný sluneční faktor (SPF = Sun Protection
Factor)
Udává, kolikrát déle, než je doporučená doba našeho
typu pleti můžeme být na slunci bez rizika poškození,
než kdybychom ochranný přípravek nepoužili. Čím
větší ochranný faktor použijeme, tím déle můžeme
trávit na slunci. Ale déle už nesmíme na slunci pobývat,
ani když se během dne znovu namažeme opalovacím
prostředkem se stejným faktorem.

Patří mezi ně bolest hlavy, zvracení, pocení, zčervenání
kůže, horečka, vyčerpání, závratě, zvýšení srdeční akce,
rychlejší povrchní dýchání, kolapsy, nedotažení šíje na
hrudník, poruchy vidění a poruchy sluchu, zmatenost,
křeče a bezvědomí. Příznaky u úžehu se mohou objevit
i se zpožděním po několika hodinách.

Úžeh

vzniká přímým působením slunečních paprsků na hlavu.
Dojde k přehřátí a podráždění mozku a jeho obalů.

Úpal – vzniká vlastním působením tepla na celý organizmus. Termoregulace našeho těla nemůže odvádět přebytečné teplo např. z těchto příčin: okolní teplota je vyšší
než teplota naší kůže (přibližně nad 35 °C), neprodyšné
oblečení, uzavřené nevětrané prostory, vysoká okolní
vlhkost, nedostatek tekutin a podobně.
Při prvních příznacích okamžitě postiženého uložíme
do chladného a větraného prostoru nebo min. do stínu.
Podáváme dostatek chladných nápojů a minerálních
tekutin, chladíme hlavu a trup obklady nebo sprchou.
Při kolapsu dáme postiženého do polohy vleže a zvedneme mu dolní končetiny, aby se dobře prokrvil mozek.
Závažnější případy vždy konzultujeme s lékařem, který
rozhodne o ambulantním nebo nemocničním léčení.
Pomoc Diochi:
Na doplnění tekutin podáváme Diocel Biominerál 20
kapek do ½ litru vody.

Na slunci

Příznaky celkového nepříznivého působení tepla
jsou podobné pro úžeh i úpal:
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Zažívací potíže

Pod pojmem průjem se skrývá časté vyprazdňování (tj.
více než 3x za den) řídké stolice. V případě dietní chyby
či konzumace zkažené nebo dráždivé potraviny na
přechodnou dobu zvolíme k jídlu např. starší pečivo a čaj.
Důležité je často pít, protože organizmus ztrácí hodně
vody. Rozhodně vynecháme sladké limonády, Coca-Colu,
sladké čaje, mléko. K pití je v tuto chvíli nejvhodnější čistá
voda (neperlivá, perlivá je dráždivá), neslazené minerálky
(průjmovitou stolicí ztrácíme i minerální látky) a bylinkové
čaje (neslazené), s protikřečovými a uklidňujícími účinky
na trávení.
Pomoc Diochi: Sagradin 3x 20 kapek v akutním stadiu při
bolestech nebo 1 čajovou lžičku akutně. Sagradin ředíme
vodou a hojně zapíjíme.
Vhodný čaj: Wendita calysina.

hodí se vědět

Obsažený latex v Sagradinu inhibuje množení salmonel
a spolu s dalšími látkami napomáhá zastavit průjmy
a řídkou stolici. Hojí rány, takže se hodí k řešení průjmů při
ulcerózní kolitidě nebo Crohnově chorobě. Hodí se i jako
prevence vzniku průjmů po podezřelém jídle. Odstraňuje
kolikovité bolesti. Zmenšuje počet stolic.

Zažívací potíže

Průjem
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Zažívací potíže
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Zvracení

Zvracení je obranný reflex těla, kterým se zbavuje požitých škodlivých látek. Než dojde k samotnému reflexu
zvracení, většinou mu předchází nevolnost, závratě,
pokles krevního tlaku. Nejběžnější příčiny zvracení jsou
přejedení, konzumací zkažené potraviny nebo nepřiměřeného množství alkoholu.
Pomoc Diochi:
V případě prázdného žaludku ho uklidníme podáním
Astominu – jednorázově 20kapek, dále 5 kapek po hodině
až do úlevy.
V případě plného žaludku – podáváme Sagradin - jednorázově 10 kapek do vody
Častým důvodem je také kinetóza – nevolnost v dopravních
prostředcích. Doporučujeme Astofresh tablety - cucat
max 2 hned za sebou.

Pálení žáhy

Pálení žáhy vzniká zpětným návratem žaludečních šťáv
do jícnu. Silně kyselé žaludeční šťávy dráždí sliznici jícnu
a dochází tak k nepříjemnému pocitu „pálení žáhy“. Příčinou může být nezdravý životní styl zahrnující nepravidelné
stravování, velké porce jídla v nepravidelných intervalech během dne. Dále také konzumace bohatších jídel
navečer, kdy se metabolismus zpomaluje a není připraven
na trávení složitých a tučných jídel. Velkou příčinou pálení
hodí se vědět

Astomin kapky je směs bylin, které řeší problémy se
zažíváním a trávením, působí jako účinné digestivum,
odstraňuje překyselení organizmu.

Nevolnost z přejedení

Během týdne obvykle nemáme na jídlo příliš mnoho času,
ale o víkendu si chceme užít třeba grilování s přáteli, narozeninovou oslavu… A o dovolené na nás čeká mnoho lákadel
v podobě nových nepoznaných chutí. Náš zažívací systém
ale zareaguje podrážděně. Cítíme se plní až po okraj, tlačí
nás žaludek, je nám „nevolno“. Pomoc si můžeme už v průběhu konzumace, tělo vydává varovné signály, že má dost.
Někdy je přesto neuposlechneme. Pokud je vám těžko od
žaludku, dejte si několikahodinový půst. Určitě není dobré
jít si lehnout. Vypravte se na delší procházku nebo začněte
s lehčí fyzickou aktivitou. Díky pohybu se zrychlí metabolismus a trávení, takže se vám uleví mnohem dříve.
Pomoc Diochi: Astomin nebo Astofresh 20 kapek
bezprostředně, dále 3x denně do vymizení potíží.
hodí se vědět
Diocel Supracid obsahuje sépiovou kost a směs bylin, které řeší problémy
se zažíváním, odstraňuje překyselení organizmu, dodává řadu minerálů a stopových prvků.
Astofresh kapky obsahují směs éterických silic, např. eukalyptové, badyánové,
citronové, mátové. Napomáhají s lepším trávením, celkově osvěžují organizmus, jsou
životabudič pro žaludek, plíce a mozek.

Zažívací potíže

žáhy může být také alkohol nebo kouření tabáku. Další
příčinou může být dlouho neřešený stres. Při dlouhodobém
stresu dochází ke stažení žaludku, a tudíž i možnému úniku
žaludečních šťáv do jícnu. Doporučuje se omezit těžká
a mastná jídla a přejídání jako takové.
Pomoc Diochi: Jednorázově 3 kapsle Diocel Supracidu
a poté 3 x denně 1 kapsli Diocel Supracidu, nebo jednorázově
20 kapek Astominu.
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Zažívací potíže

Zácpa

Zácpa je nepříjemným, velmi častým problémem velkého
množství lidí. Při zácpě trpíme nafouklým a bolestivým
břichem a velmi obtížným a bolestivým vyprazdňováním tuhé stolice, což může vést ke zhoršení hemoroidů
a dalších nemocí. Pociťujeme nadýmání, plynatost, pocit
přeplněnosti, nechutenství a únavu. I psychické faktory
hrají roli, může se objevovat citlivá reakce organizmu na
změnu prostředí, např. při cestování a vyprazdňování
v neznámém prostředí. Vliv mají i úzkost, stres, napětí.
Zácpa je často spojena s nevhodnou stravou, zejména
nedostatkem tekutin a vlákniny. Dbáme na každodenní
konzumaci zeleniny a ovoce a také na dostatečný příjem
tekutin. Pro správné fungování střeva je potřeba i dostatek pohybu.
Pomoc Diochi: Gerocel Bioenzym. Podáváme 2 kapsle
ráno na lačno, zapijeme nejméně 2 dcl vody, přes den 1–2
kapsle opět nalačno, zapijeme větším množstvím vody.
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Trápí-li nás hemoroidy, je vhodné je potírat krémem
Diozon Clear, který zaceluje bolestivé trhlinky a usnadní
vyprázdnění.

hodí se vědět

Gerocel Bioenzym kapsle je směs éterických
olejů a humát draselný, který napomáhá
dobrému trávení. Gerocel bioenzym je silný
antioxidant, navrací tělu svěžest a vitalitu,
ochraňuje DNA buněk. Má pozitivní vliv na funkci
slinivky a snižování cukru v krvi.

Nachlazení

Nachlazení

Rýma
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Rýma nás může postihnout kdykoliv, můžeme někde
prochladnout, chytit infekci z klimatizace a je tady.
Začíná kýcháním, zduřením nosní sliznice, pocitem
svědění a pálením v nose a začne typická sekrece
z nosu. Zduřelá sliznice způsobí ucpání nosu, ztížené
dýchání, kašel a v noci chrápání. Může dojít ke
ztrátě čichu, světloplachosti, pálení v očích a také
k podrážděné kůži kolem nosu, zvýšené tělesné
teplotě a nechutenství.
Říká se, že neléčená rýma trvá 7 dnů, léčená týden.
S Diochi vás nebude obtěžovat tak dlouho.
Pomoc Diochi: Baktevir 3x denně 20 kapek, Deviral
Plus 3x denně 1 kapsli, Astofresh tablety – uvolňují hlen

Chřipka

Chřipka je náhle vzniklé virové onemocnění, které
postihuje hlavně dýchací cesty. Přenáší se přímým
vdechnutím kapének z okolí nemocné osoby, nebo
kontaktem s virem např. v dopravních prostředcích.
Doba mezi nákazou a propuknutím chřipky je
několik hodin až 3 dny. Padne na nás náhle, jakoby
„zničehonic“. Často začíná bolestmi hlavy, zimnicí,
teplota stoupá na 39 – 40 °C. Vnímáme celkovou
únavu, slabost, bolesti svalů a kloubů. Kvůli zánětu
sliznice nosu, nosohltanu, hrtanu, průdušnice
a průdušek vzniká suchý kašel. Pacienti mají někdy
i rýmu, stěžují si na pocit sucha a škrábání v krku.
Příznaky po 3–5 dnech odezní. Únava a slabost může
trvat i déle.
Pomoc Diochi: Baktevir 3x denně 20 kapek, Deviral
Plus 3x denně 1 kapsli.

Kašel je ochrannou a obrannou reakcí dýchací
soustavy. Často si ani neuvědomujeme, že během
hodiny nejméně jednou až dvakrát zakašleme,
abychom si očistili hrdlo a dýchací cesty od
hlenu a odumřelých buněk. Kašel působí obtíže
při dráždění z okolí nebo infekcí dýchacích cest.
Většinou nás postihne vlhký kašel, při kterém
vykašláváme hleny. Nejčastěji doprovází zánět
průdušek způsobený virovou nebo bakteriální
infekcí. Při infekci se obvykle zvýší tělesná teplota.
Infekční proces vzniká v nosohltanu a tudy se šíří
dolů na průdušky. Obvykle ustoupí do deseti dnů.
Pomoc Diochi: Astofresh kapky 1-5 kapek 3x
denně, Nervamin 3x denně 5 kapek.

hodí se vědět
Baktevir kapky napomáhají likvidovat viry a bakterie,
příznivě působí na rychlé zotavení, chrání dýchací cesty,
mají blahodárný vliv na psychiku.
Deviral plus kapsle má výrazné antivirové účinky,
napomáhá ke snížení horečky, pozitivně působí na lepší
dýchání.
Vista clear kapsle podporuje organizmus při odstranění
zánětů, bakteriálních a virových infekcích, navrací svěžest
a vitalitu. Nervamin kapky příznivě působí na zklidnění
kašle, působí antibakteriálně, antivirově a antimykoticky.

Nachlazení

Kašel
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Ženské problémy

Po koupání v bazénu nebo ve veřejném koupališti nás může potkat kvasinková infekce.
Projeví se svěděním, pálením v intimních
oblastech a bělavým hustým výtokem. Aby
nám nezkazila například dovolenou, je nutné
co nejdříve zasáhnout.

Pomoc Diochi: Sagradin 3x denně 10 kapek do vody, do pochvy vtírat Diozon Clear.

Ženské problémy

Kvasinková infekce
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hodí se vědět

Diozon clear krém obsahuje ozon, který působí
dezinfekčně a urychluje hojení.
Rozpadem ozónu na kyslík dojde v buňce nejen
k okysličení, ale i k uvolnění energie. Tato energie
je následně využitelná pro regeneraci uvnitř buněk.
Ozónový krém normalizuje přirozené funkce
prostředí a stimuluje přirozenou obnovu kůže. Ozón
zlepšuje mikrocirkulaci v podkožní vrstvě a tím
i okysličení a energetické zásobení kožních buněk.
Diozon clear je výborný i na plísně a mykózy
kdekoliv na těle.

psychika

Jet lag je tzv. pásmová nemoc, která se projeví po
rychlém překonání několika časových pásem letadlem
(z angličtiny: jet = tryskáč, lag = zpoždění). Pravý jet
lag se projevuje až po překonání 3 a více časových pásem (do 3 pásem se nevyskytuje, do 6 pásem lze kompenzovat relativně snadno a nad 6 pásem už hůře).
Jet lag se snadněji překonává při letech na západ,
naopak při letech na východ je adaptace pomalejší
a příznaky horší. Příčinou jet lagu je narušení přirozených biorytmů člověka. Naše normální fungování těla
ovlivňuje střídání dne a noci – rytmické střídání světla
a tmy. Jakmile se rychle dostanete na místo, kde je
časový posun (noc a den nastávají jindy, než jsme
zvyklí), naruší se vnitřní biologické hodiny a postupně
se musíme přenastavit na nový režim. S tím se může
pojit podrážděnost, stres, úzkost, snížená koncentrace, přecitlivělost, dehydratace.
Pomoc Diochi: pro usnutí – před spánkem Nervamin
5 kapek, proti únavě Levamin 3x denně 15 kapek.

hodí se vědět

Levamin kapky působí jako energetizér, stimulant
a životabudič, zlepšuje metabolizmus, dodává sílu,
bystří smysly.

psychika

Jet lag
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psychika

Bolest hlavy
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Bolest hlavy si můžeme přivodit sami, aniž to tušíme.
Stačí delší pobyt na slunci nebo naopak v přehřáté vydýchané místnosti, horečkou, jet lagem… A může být také
vyvolána nedostatkem tekutin, je potřeba dbát na dostatečný pitný režim, v horkém období alespoň 1,5 l denně.
Pomoc Diochi: pro úlevu Sagradin 3x denně 10 kapek, do
vody přidat Diocel Biominerál 3x denně 20 kapek.

Stres

Chvílemi se může zdát, že ve stresu žijeme snad všichni,
včetně školních dětí. Máme mnoho a mnoho neodkladných povinností, ne ideální šéfy, partnery, skoro
žádný čas… Na dovolené se k tomu může přidat i stres
z neznámých míst, neočekávaných situací. Pokuste se
od svých problémů poodstoupit, pohledět na ně očima
jakoby někoho jiného, lépe se vám budou řešit. Na dovolenou jezděte bez velkých očekávání a berte události,
jak přicházejí, bez hodnocení, jaká byla představa a jaká
je skutečnost. Vždycky si můžeme vybrat, zda máme
hrneček poloprázdný, nebo raději poloplný.
Pomoc Diochi: Nervamin 3x denně 5 kapek.
hodí se vědět
Diocel biominerál kapky obsahuje směs koloidních
minerálů, které tělo snadno přijme, přispívá ke správné
funkci ledvin, močového měchýře, tlustého a tenkého střeva.
Obsahuje šungit – vzácnou uhlíkovou horninu s řadou
léčivých účinků, která se těží pouze v Karélii..
Nervamin kapky obsahuje směs éterických bylin, které
napomáhají zbavit se stresu a napětí, navozují příjemný
spánek (nejsou návykové), podporují dobré trávení.

Diochi - česká cesta ke zdraví

bioinformační produkty s unikátním složením, obsahující
živou energii bylin ve vzájemné synergii, které pomáhají
harmonizovat celý organismus.
O co usilujeme

Pomáháme lidem žít zdravější život

Pomáháme navracet tělo do harmonie
Učíme lidi jak si pomoci sami sobě

Diochi spol.s r.o.,

Průmyslová 1306/7, Praha 10, 102 00
tel.: 222764004, info@diochi.cz,
www.diochi.cz

Síla přírody pro zdraví,
tělo, krásu i mysl

