Diolift hydrogel

Bioinformační přírodní kosmetika Diochi je první kosmetika, která s vámi komunikuje.
Co je to bioinformační kosmetika:

K čemu je možné Diolift hydrogel použít:

Bioinformační kosmetika harmonizuje energetické dráhy těla (meridiány)
a prostřednictvím biorezonance ruší energetickou příčinu disharmonie v
informačním poli člověka. Rezonanční vlna působí na místa s uloženými
toxiny a vyvolává malé zemětřesení, po kterém tělo toxiny uvolní a vyloučí.
Tímto hloubkově čistí a detoxikuje celé tělo. Díky bioinformacím v přípravku
si tělo samo rychle oživuje své přirozené samoregenerační schopnosti a
uvádí se do harmonického stavu. Reflexní body orgánů se nacházejí po
celém těle, proto je bioinformační kosmetika vhodná k použití na každou
část vašeho těla.

Bojuje proti předčasné tvorbě vrásek a pomáhá rychle vypnout pokožku.
Hydratuje suchou pokožku se sklonem k hyperpigmentaci, ekzémům,
psoriáze, plísním a akné. Zmírňuje nepříjemné pálení při zčervenání
pokožky po slunění či radioterapii a ulevuje od bolesti v okolí ran otevřených
bércových vředů.

Laboratoře Diochi vyvinuly zcela nový typ liftingového
gelu proti stárnutí pokožky a tvorbě vrásek.
Diolift je bioinformační hydratační liftingový hydrogel s lilií a Aloe vera s
„oxyminerály“. Vhodný je pro velmi citlivou a unavenou pleť se sklonem k
vráskám. Geniální kombinace bioaktivních látek z rostlin, organických
minerálů, kyseliny hyauluronové a hexapeptidu omlazuje pleť.
Podmanivý parfém z vodní trávy Vetiveria zizanioides a citrónu uklidňuje
a stimuluje podkožní vazivo. Rychlý vypínací „botox efekt“ a výrazná
hydratace nastávají ihned po aplikaci. Brání tvorbě jizev a regeneruje
pokožku spálenou sluncem či radioterapií. Redukuje hyperpigmentaci,
hluboké vrásky, nezanáší póry a je velmi lehký. Hydrogel vyhladí
jemné vrásky, tím Vám zlepší náladu a zvedne sebevědomí.
Svým složením je zcela unikátní.
Harmonizuje především meridián plic, ledvin, jater, žaludku, tří zářičů,
osrdečníku, opasku, 8 zvláštních drah a další energetické dráhy.
Potřebujete být před důležitým jednáním rychle krásní? Použijte Diolift
hydrogel. Je vhodný pro všechny typy pleti, pro muže i ženy.
Opakovaná aplikace má kumulativní regenerační efekt. Již po kratším
používání je vidět značný omlazující účinek na pokožku. Výrazně zlepšuje její
prokrvení, tonus, strukturu a metabolismus.

Diolift hydrogel znovu navrací život do pokožky. Krátce po aplikaci se
pleť stává, vypnutější, relaxovaná.
Diolift hydrogel díky svým antioxidačním účinkům působí proti stárnutí.
Urychluje hojení ran a zajizvení. Výborný je na citlivou a dětskou pokožku se
sklonem k opruzeninám. Regeneruje kůži po léčbě omrzlin, po plastických
operacích a použití laseru, aby nedocházelo k nadměrné tvorbě jizev
a zčervenání pokožky.
Při špatné kvalitě nehtů nanášíme Diolift přímo na nehty. Velmi dobré je
ošetření nehtů po odlakování a po sundání umělých nehtů. Diolift hydrogel
je vhodný také pro ušní hygienu. Naneseme trochu Dioliftu na tyčinku
s buničitou vatou a lehce vytřeme ucho. Při červené a bolestivé pokožce v
uchu opakujeme vytírání několikrát za sebou až do vylepšení vzhledu.

Způsob použití:
Silnější vypínací efekt
Pro rychlé vypnutí naneseme na umytou pokožku koncentrovaný Diolift
hydrogel a necháme zaschnout.
Slabší vypínací efekt a běžné ošetření pokožky
Ještě na vlhkou pokožku naneseme koncentrovaný Diolift hydrogel a dále
jej můžeme při roztírání ředit vodou tak, že si namáčíme prsty do vody
a postupně gel roztíráme. Tak vytvoříme jemnou vrstvu, která pleť čistí
a vyživuje.

Kombinace s dalšími přípravky Diochi:

Základem Diolift hydrogelu jsou organické vysoce vstřebatelné biominerály,
zejména křemík, zlato, hořčík, zinek, síra a ostatní biogenní prvky. Celkem
jich Diolift obdsahuje více než 64. Organický křemík s vysokou biologickou
aktivitou působí unikátně na pleť, její strukturu, regeneraci a omlazení.

Při suché pergamenovité pokožce podpořte účinky Diolift hydrogelu vnitřní
výživou struktury pokožky doplňky stravy Viraimun a Diocel biominerál.

Po čtyřicítce způsobuje nedostatek organického křemíku v těle
vysušování kůže a tvorbu vrásek. Organický křemík je mocnou zbraní
proti stárnutí, striím a ztrátě pružnosti pokožky a pojivových tkání.

Na popraskané koutky úst doporučujeme Diolift hydrogel používat spolu
s přípravkem Diocel biominerál nebo kapslemi Gerocel, pro doplnění
organického železa.

Byliny proti stárnutí
1. Aloe pravá (Aloe vera): rozpustné betaglukany aloe mají velmi silný
regenerační účinek na pokožku. Omlazuje, hydratuje pleť, má antivirové,
antibakteriální, protiplísňové a protirakovinné účinky a hojí popáleniny
2. Lilie bělostná (Lilium candidum): léčivá rostlina se širokým spektrem
účinků. Obshauje polysacharidy s protinádorovým účinkem, steroidní
saponiny beta-sitosterol a beta-sitosterol glukosid, steroidní saponiny
spirostanol, furostanol a chalcome-flavanony. Má velmi hojivé účinky na
pokožku a používá se při plísních, virózách, popáleninách od slunce a
radioterapie, onkologickém onemocnění kůže a při různých vyrážkách,
ekzémech, akné a hyperpigmentaci. Výluh lilie bělostné v alkoholu se
doporučuje na pohmožděniny, furunkuly a kožní záněty.
3. Kaštan koňský (Aesculus hippocastanum): obsahuje především
saponiny, escin, kryptoescin, aesculin, fraxin, quercetin, kaempferol,
flavony-isoquercitrin, stigmasterol, kumariny a purinové deriváty. Zevně
snižuje negativní účinky slunečního záření. Byl u něj zjištěn silný účinek
proti stárnutí pokožky, který je zjevný již po 9 týdnech užívání. Tento
účinek způsobují deriváty quercetinu a kaempferolu. Kaštan koňský také
regeneruje cévní systém.
4. Pupečník asijský (Hydrokotylle asiatica): legendární rostlina
z elixíru dlouhověkosti s širokým spektrem účinků. Významně pomáhá
při celulitidě a sklerodermii tím, že podporuje periférní prokrvení.

Diolift-hydrogel-pribal-pokorekciTEXTU.indd 1

Společně s doplňky stravy Estrozin nebo Androzin ošetřuje Diolift hydrogel
pokožku při sklerodermii a striích.

Francouzský biochemik Jules Lepine objevil v rostlině alkaloid, který
nazval vitamínem X, působícím „omládnutí“ nervů mozkových buněk
a žláz s vnitřní sekrecí. Současně s hydrogelem je vhodné užívat doplněk
stravy Levamin, který též obsahuje pupečník asijský a vitamín X. Jiný
profesor pařížské akademie věd publikoval obdobná pozorování a
navíc uvádí, že tato látka stimuluje tu část nadledvinek, která přispívá
k detoxikaci těla. Obsahuje látku nazvanou asiatikosid, která se dnes
používá jako účinné antibiotikum proti TBC kůže.
5. MSM – Methylsulfonymethan: C2H6O2S vzniká přirozenou cestou
v horních vrstvách atmosféry a má silné regenerační a antioxidační
účinky. Brzdí množení buněk při rakovině prsu a kůže. Zlepšuje průchod
účinných látek pokožkou a současně ji vyživuje a čistí. Potlačuje všechny
typy alergií. Obsahuje organickou síru. Má antioxidační účinky, hojí kožní
ekzémy, záněty, brání tvorbě vrásek a jizev, vyhlazuje keloidní jizvy, proto
se mu také říká „minerál krásy.“
6. Argirelin: jedná se o patentovaný hexapeptid ze skupiny neuropeptidů,
který významně působí proti vráskám. Jeho účinek je podobný
botulotoxinu, který pokožku relaxuje a vypíná tak drobné vrásky. Argirelin
nemá žádné vedlejší negativní účinky.
7. Glycerin K: je součástí různých tuků, ale vyrábí se také z rostlin. Je
ředitelný vodou. Molekuly vody na sebe váže, a tím pokožku zvláčňuje,
hydratuje a činí ji hebkou.
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8. Hyaluronát sodný: sodná sůl kyseliny hyaluronové má silné hydratační
účinky, vypíná pokožku a působí proti tvorbě vrásek. Kyselina
hyaluronová tvoří jednu z hlavních složek mezibuněčné hmoty. Je
součástí pojivových, epiteliálních a nervových tkání. Ve velkém množství
se nachází v očním sklivci, synoviální (nitrokloubní) tekutině a kůži.
Rovněž tvoří slizovité obaly vajíček některých organizmů.
Jelikož se tato látka v organizmu nachází spíše jako sodná nebo jiná sůl,
prosazuje se spíše označení hyaluronan či hyaluronát. Dobré výsledky
byly zaznamenány při použití v terapii při léčbě bércových vředů.
Biologické funkce kyseliny hyaluronové:
• váže na sebe vodu (pojme přibližně tisícinásobek objemu!)
• brání ukládání kolagenu, a tím podporuje bezjizevnaté hojení tkáně
• má analgetický účinek
• v kloubní tekutině slouží kyselina hyaluronová díky svým
viskoelastickým vlastnostem jako lubrikant a tlumič nárazů a inhibitor
degradace kloubní chrupavky
• již v 60. letech 20. století se využívala kyselina hyaluronová k lokální
léčbě popálenin a kožních vředů
• váže na sebe vodu (pojme přibližně tisícinásobek vody)
• brání prostupu virů a bakterií přes pericelulární matrix k buňce
• moduluje zánět indukcí uvolňování cytokinnů a chemokinů, zháší
volné kyslíkové radikály, ovlivňuje proliferaci a diferenciaci buněk
• brání ukládání kolagenu a tím podporuje bezjizevnaté hojení
tkáně (bylo popsáno, že vyšší hladiny KH v ráně fetální tkáně jsou
zodpovědné za bezjizevnaté hojení)
• popsaný je rovněž analgetický účinek
• v synoviální tekutině slouží KH díky svým viskoelastickým vlastnostem
jako lubrikans a tlumič nárazů, dále stimuluje endogenní syntézu KH
buňkami synoviální membrány, zlepšuje metabolismus chondrocitů
a inhibuje degradaci kloubní chrupavky

Organické minerály
9. Organický křemík: omlazuje všechny tkáně včetně stařecké pokožky.
Nedostatek křemíku způsobuje předčasné stárnutí všech buněk a jejich
rychlé vyčerpání, svědění, kůže se ztenčuje a připomíná pergamen.
Objevují se ekzémy, vyrážky a vředy na kůži. Pokožka je přecitlivělá na
vnější podněty, otékají žlázy a vytváří se lymfatické uzliny. Křemík nebo
silicea je balzámem na poškozenou a unavenou pleť.
Vliv na pokožku
Křemík proniká pokožkou a podporuje syntézu kolagenu. Pleť je
pevnější, hydratovaná a elastická zpevňuje slabou vazivovou tkáň
a čistí ji do hloubky. Snižuje lomivost nehtů a vznik zánětů. Vyskytuje
se v organismu ve všech buňkách vazivové tkáně, ve vlasech kostech
a nehtech. Z hlediska čínské medicíny má vztah k ledvinám a močovému
měchýři. Zpomaluje tvorbu vrásek, pokožka je hladká, zdravá a dobře
prokrvená.
Organický křemík způsobuje, že tkáně jsou pevné a „drží“. Obsah
křemíku závisí na stáří tkáně. Křemík a jeho sloučeniny se označují také
jako „lék proti stárnutí pokožky“.
Vliv na cévy
Snižuje vnitřní pórovitost výstelkových cév. Klesá-li rychle obsah křemíku
ve spojovací tkáni, můžeme pozorovat snížení elasticity stěn tepen.
Vliv na nehty
Křemík způsobuje lepší kvalitu nehtů, nehty se tak nedrolí. K tomu je
dobré užívat doplněk stravy Diocel kapky, Diocel biominerál, Gerocel
kapsle nebo Supracid. Obsahují důležité organické minerály pro výživu
pokožky, vlasů, zubů, nehtů, kostí a kloubů.
Vliv na organizmus
Organické sloučeniny křemíku jsou základní stavební kameny živé
hmoty, které se nacházejí v rostlinných a živočišných tělech. U člověka
se vyskytují ve všech buňkách a zaujímají roli obránců. Nejvíce
sloučenin organického křemíku nacházíme v kostech, v kůži (nehtech,
vlasech), dále v zubní sklovině, aortě, očních čočkách, svalové hmotě,
slinivce, štítné žláze, játrech, ledvinách a v srdci. Při stárnutí lidského
organismu se množství organických sloučenin křemíku snižuje, a navíc
tělo nedokáže přeměňovat anorganický křemík v křemík organický.

V průběhu třinácti let (1985 – 1995) shromažďovali vědci důkazy o
neuvěřitelné účinnosti organických sloučenin křemíku při léčbě mnoha
chorob. Z počátku ho aplikovali pouze zevně, ale v roce 1995 se
vědcům podařilo izolovat i čistou molekulu organické křemíku.
10. Organická síra: je podstatnou součástí laterálních řetězců aminokyselin
cysteinu a methioninu. Ty jsou zase součástí bílkovin, jako je keratin.
Podporuje výživu rohovky, kůže, nehtů, vlasů a dalších tkání. Zvyšuje
jejich pevnost.
11. Organický molybden: brání žluknutí látek ve stěnách buněk. Jinými
slovy – molybden nedovolí abychom,zrezivěli“. Svým účinkem připomíná
vitamín E. Působí jako prevence proti dně.
12. Organický hořčík: snižuje svědivost pokožky a čistí pleť od různých
vyrážek.
13. Organický selen: má antioxidační účinek a ochraňuje organismus před
volnými radikály. Působí proti chemickým alergenům, zlepšuje funkci
buněk, slučuje se s těžkými kovy, a tím je neutralizuje. Má protirakovinné
účinky.
14. Organický zinek: druhý nejčastější prvek v lidském těle, hned po železe.
Dědičná kožní nemoc Acrodermatitis anteropathica se vyznačuje právě
narušením příjmu zinku. Podáváním zinku zde dojde ke spontánnímu
zlepšení.
15. Organické železo: prospívá kůži, nehtům a regeneruje pokožku při
praskání koutků u úst.
16. Organické zlato: omlazuje buňky a působí proti stárnutí.
17. Oxyminerály: nebo také ozonozidy, poprvé na světě použité
v kosmetice Diochi. Minerály lehkých kovů s kyslíkovou vazbou navrací
pokožce život a svěžest.

Vliv organických minerálů na buňky:
Bylo dokázáno, že buňky živých organismů nejsou nic jiného než živoucí
elektrické oscilátory a resonátory.
Celý život na Zemi je udržován vibracemi, a dojde-li k nerovnováze kmitavého
pohybu, může být kdykoli narušen nebo zastaven.
Vědecké studie prováděné od roku 1920 dokázaly, že za jakoukoliv
disharmonii v organismu může nerovnováha a kolísavost energie
v buňkách a energetických drahách. Zdraví se nám navrací pouze
tehdy, je-li obnovena polarita a energetika buněk a těla. K tomu nám
napomáhá organický křemík. Molekula organického křemíku je nabita
kladnými a zápornými ionty a v případě poškození buněk zmobilizuje křemík
chybějící kladné nebo záporné částice a obnovuje tak polaritu buňky.
Buňka, u které došlo k obnovení pružnosti stěn může znovu přijímat výživu
a vypuzovat ze svého středu veškeré toxiny.
Teď, když známe princip působení organického křemíku, pochopíme jaké
je jeho pole působnosti a proč dochází k rychlé regeneraci pokožky a jejich
buněk.
Organický křemík je základem péče o krásnou pleť!

Parfém
18. Vetiveria zizanoides: vodní tráva pocházející z ostrova Jáva. Obsahuje
vetiven, vetivenol, vetiverol, izobisabolen. Inhibuje různé druhy plísní,
stimuluje imunitní systém, uklidńuje, proto se používá při depresích,
nervozitě a nespavosti. Má stimulační a tonizační účinek. Mírní otoky
a bolest. Fixuje vůně a používá se při nečisté pokožce revmatizmu
a bolestech v zádech.
19. Citroník limonový (Citrus limon): citronová silice obsahuje alphapinen, camphen, beta-pinen, sabinen, myrcene, alpha-terpinen, linalool,
beta-bisabolen, protirakovinný d-limonen, trans-alpha-bergamoten,
nerol, neral, kumariny a psoraleny. Neobsahuje bergapten, a tak se
může pokožka vystavovat slunci. Má antiseptické a adstrigentní účinky.
Již několik kapek této silice může zahubit některé bakterie a viry (např.
cholery, záškrtu a tyfu). Má protiplísňové účinky a omezuje množení
candidi albicans a bakterií tuberkulózy. Zlepšuje náladu, paměť, dýchání,
snižuje teplotu, tlumí bolesti hlavy, zklidňuje a je též dobrým repelentem.
Podporuje hojení nervové tkáně. Napomáhá tvorbě bílých krvinek a má
sedativní účinky. Výborně odstraňuje mastnotu jako detergent.

Leták slouží pro informační účely, nikoliv jako návod k léčbě!
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