Estrozin

krém

Estrozin krém – je bioinformační, regenerační, masážní a relaxační
krém se širokým spektrem účinků na pokožku. Harmonizuje meridián
opasku, žaludku, sleziny, slinivky, tlustého střeva, plic, močového
měchýře, řídící, početí, ústřední, jater a dalších energetických drah.
Laboratoře Diochi vyvinuly zcela nový typ velmi úsporného regeneračního a
masážního krému se širokým spektrem využití. Estrozin krém maximálně
hydratuje a je vhodný zejména pro suchou a stárnoucí pokožku.
Estrozin krém obsahuje vysoké procento fytohormonů, výtažky z mořských
řas, aktivní kyslík, squalen a výtažek z významné tradiční indiánské léčivé
rostliny s unikátními čistícími účinky (Maytenus ilicifolia), která má na
pokožku velmi pozitivní vliv. U Maytenu byl také zjištěn možný inhibiční
vliv na buňky kožního melanomu.
Estrozin krém díky velkému obsahu fytoestrogenů a antioxidantů pečuje o
pokožku s maximální péčí, omezuje její stárnutí a tvorbu vrásek.
ESTROZIN KRÉM ZNOVU NAVRACÍ DO POKOŽKY ŽIVOT.
KRÁTCE PO APLIKACI SE PLEŤ STÁVÁ VYPNUTĚJŠÍ,
PROČIŠTĚNÁ DO HLOUBKY A CELKOVĚ ZREGENEROVANÁ.
Obsahem aktivního kyslíku a vybraných přírodních olejů, jakým je například
olej ze semínek růže šípkové, sóji a černého kmínu, zaujímá Estrozin krém
přední místo mezi krémy v boji proti stárnutí. Navrací pokožce elasticitu,
pevnost a svěžest a vyplňuje jemné vrásky.
Estrozin krém obsahuje velké množství přírodního squalenu, látky, která
se přirozeně vyskytuje v lidské kůži (jeho úroveň je nejvyšší v mládí kolem
dvacátého roku). Squalen zaujímá přední místo mezi látkami, jež bojují
proti stárnutí pleti. Je důležitý hlavně pro pokožku, které chybí vlhkost a
svěžest. Působí podobně jako kyselina hyaluronová, tj. několikanásobně do
sebe nasákne vodu, a tím pokožku maximálně hydratuje. Celkovou hydrataci
pleti ještě zvyšují výtažky z kigélie africké, jež mají zajímavý účinek na prsa
žen, který ověřily mnohé klinické studie, po pravidelném zevním používání
se prsa zvednou o něco výše. Kigélie zlepšuje elasticitu a hydrataci kůže. Ze
všech krémů firmy Diochi obsahuje tohoto extraktu nejvíce právě Estrozin
krém.
OCHRAŇUJE VLÁKNA KOLAGENU A ELASTINU, ZVYŠUJE
TONUS POKOŽKY A ŽENSKÁ PRSA JSOU PO JEHO POUŽITÍ O
POZNÁNÍ PLNĚJŠÍ.
Estrozin krém působí na pokožku omlazujícím efektem díky vysokému
obsahu přírodního křemíku a jeho sloučenin spolu s více než 64 minerály
včetně organického zlata. Zesiluje kolagenová a elastinová vlákna a pokožka
tak nabývá mladistvého vzhledu.
Estrozin krém obsahuje pupečník asijský, legendární rostlinu z „Nápoje
dlouhého života“ s neskutečně širokým spektrem účinků. Pupečník významně
pomáhá při celulitidě a sklerodermii tím, že podporuje periferní prokrvení.
Francouzský biochemik Jules Lepine objevil v této bájné rostlině alkaloid,
který nazval vitaminem X, působícím ,,omládnutí“ nervů mozkových buněk
a žláz s vnitřní sekrecí. Účinky obsaženého pupečníku podpoříte současným
užíváním doplňku stravy Levamin Diochi, který také obsahuje pupečník
asijský a vitamin X. Jiný profesor pařížské akademie věd publikoval obdobná
pozorování. Navíc uvádí, že vitamin X stimuluje část nadledvinek, která

přispívá k detoxikaci těla. Dále obsahuje látku nazvanou asiatikosid, která se
dnes používá jako účinné antibiotikum proti TBC kůže.
OPAKOVANÁ
APLIKACE
KRÉMU
MÁ
KUMULATIVNÍ
REGENERAČNÍ EFEKT. JIŽ PO KRATŠÍM POUŽÍVÁNÍ JE VIDĚT
ZNAČNÝ OMLAZUJÍCÍ ÚČINEK.
Estrozin krém výrazně zlepšuje prokrvení, tonus a metabolismus kůže, což
má velmi pozitivní vliv zejména na silně zatíženou pokožku. Polysacharidy
(glukany) z obsažené rostliny Centella asiatica aktivují kožní mikrofágy
(Langerhansovy buňky) a aktivní kyslík, přispívají tak ke zmenšení různých
jizev a dodávají pokožce svěžest. Spolu s ozonem a ostatními aktivními
látkami polysacharidy zabraňují průniku mikrobů přes kůži a podstatně tak
urychlují regeneraci poškozené tkáně.
Estrozin krém můžete použít pro skvělou relaxační masáž, ale i pro
velmi poškozenou pokožku kdekoliv na těle se sklonem k tvorbě vrásek,
předčasnému stárnutí, striím, akné, ekzémům atd.
ESTROZIN KRÉM JE IDEÁLNÍ REGENERAČNÍ A MASÁŽNÍ KRÉM
PRO KAŽDOU ŽENU A NAVÍC PRO ŽENU UNAVENOU ŽIVOTEM
A DENNÍM STRESEM.
U rostliny Centella asiatica jsou vědecky prokázané také účinky na herpesvirus
HSV-1 a HSV-2. Vědci zjistili, že výtažky z této léčivé rostliny způsobují
sebedestrukci (apoptózu) buněk rakoviny prsu a kožního melanomu. Proto
je vhodné Estrozin krém použít jako balzám po opalování. Díky vysokému
obsahu aktivních látek má Estrozin krém tmavší barvu, ale pokožku
nezabarvuje.
Obsahové látky rostlin v Estrozin krému mají antibakteriální, antivirové,
protiplísňové,
antiparazitické,
protirakovinné,
antispasmolytické,
protizánětlivé, antidepresivní – odstraňující mentální blokády, antiepileptické,
teplotu snižující, antioxidační, protikřečové, antistresové a imunomodulační
účinky. Spolu s extrakty řebříčku Estrozin krém harmonizuje psychiku a
hormonální systém.
Mnoho žen trpí migrénami, menstruačními bolestmi a momentální
psychickou disharmonií. Fytolátky Estrozin krému pomáhají udržet ženu
stále krásnou, vyrovnanou a příjemně vonící po květinách.
Estrozin krém neobsahuje chemické konzervační látky a jeho neodolatelný
uklidňující parfém je složen pouze z přírodních vůní, které se vdechováním
dostávají do krevního oběhu a harmonizují CNS. Vědci, kteří zkoumali
některé silice parfému, zjistili, že mají sedativní, antidepresivní a uklidňující
účinek.
ZBAVUJE STRACHU A DODÁVÁ ODVAHY!
Estrozin krém je také vhodný pro citlivou pánskou pleť. Strach, že muž
nebo žena jako starší nebudou dostatečně krásní a atraktivní, se s každým
přibývajícím rokem pomalu plíží do každé mozkové buňky. Tento strach
pak ničí naše podvědomí. V pozadí ale může být jen obyčejná hormonální
disharmonie, která vznikla jako důsledek dlouhodobého poklesu energie
v ledvinách. Proto je žádoucí Estrozin krém používat současně s
bioinformačním doplňkem stravy Diochi pro ženy Estrozin nebo pro muže
Androzin.

JAK MASÍROVAT S ESTROZIN KRÉMEM?
Estrozin krém natřete 1x na místo, které chcete masírovat. Namočte ruce do vody a začněte masírovat.
Díky vodě se natřené místo stává kluzkým. Jakmile voda vyschne, opět namočte ruce do vody a
pokračujte v masáži bez nutnosti další aplikace krému. Takto můžete proceduru opakovat několikrát za
sebou až do konce masáže.
ESTROZIN KRÉM je velice úsporný, regenerační, relaxační a masážní
krém nové generace.

Žádná pleť není tak stará,

aby si s ní Estrozin krém neporadil
a udělal ji svěžejší a mladší.

Složení estrozin krému:
1. Kigelia africana: Má antibakteriální, protiplísňové, antioxidační a protizánětlivé
účinky. Zpomaluje stárnutí pleti, její výtažky se používají na kožní vředy a proti
Molusce (Moluska (molluscum contagiosum), infekčnímu onemocnění kůže vyvolané
virem (poxvirus). Velikost vředů je v průměru 2-5 mm, ojedinělá moluska mohou
dosahovat velikosti až 1,5-2 cm. Vyskytují se ve skupinách, především kolem genitálií
a břicha, v podstatě se však mohou vyskytnout kdekoli na kůži i osamoceně. Na léčbu
se používá tekutý dusík a lokální nanášení cytostatik. Velmi zajímavý účinek výtažků
z kigelie na prsa žen potvrdili mnohé klinické studie a to, že prsa se při opakovaném
potírání výtažky zvednou o něco výše. Zlepšuje elasticitu a hydrataci kůže. Ochraňuje
vlákna kolagenu a elastinu a zvyšuje tonus pokožky, prsa jsou o poznání plnější.
2. Řebříček obecný (Achillea millefolium): Obsahuje organické kyseliny:
salicylovou, octovou, mravenčí, alkaloidy, třísloviny, kumariny, cholin, flavony, azulen
a má vynikající účinky na kožní choroby, zejména ekzémy. Je králem rostlin v terapii
ženských chorob. Používá se při křečích, astmatu, vysoké teplotě, menstruačních
potížích a silném krvácení – stahuje cévy. Jedna z nejdůležitějších magických rostlin.
3. Maytenus ilicifolia: Obsahuje fytoestrogeny a má stejně silné antioxidační účinky
jako vitamín C. Zpomaluje tvorbu vrásek, stárnutí buněk pokožky a zlepšuje její
strukturu. Laboratorně byl potvrzen jeho protizánětlivý účinek. Brzdí množení
zlatého stafylokoka a má protirakovinné účinky zejména na rakovinu kůže. Ochraňuje
pokožku proti negativnímu vlivu slunečního záření.
4. Lékořice lysá (Glycyrrhiza glabra): Obsahuje glycyrrhizin, flavonoidy, isoflavony
s antibakteriálním účinkem a podporující tvorbu vaječníkových hormonů, kumariny,
terpenoidy, kyselinu glycyrrhetinovou s vlivem na steroidní hormony vytvářející se
v organizmu, steroly, silici a cukry. Má antibiotické, protirakovinné, a protizánětlivé
účinky. Obsahuje látky podobné hormonům kůry nadledvinek - něco jako přírodní
kortikosteroidy. Má silné hydratační účinky na pleť a působí proti pocení.
5. Pískavice – Řecké seno (Trigonella foenum graceum): Obsahuje fytohormony,
monogalaktany, flavonoidy, cholin, alkaloid trigonelin, diosgenin a vitamín PP.
Od pradávna se používala jako ženské afrodiziakum. Vytahuje hnis z ran a vředů.
Změkčuje ztvrdlou a suchou pokožku a zvyšuje její elasticitu. Používá se při zánětech
lymfatických uzlin, podlitinách, zánětech žil, diabetu a otocích. V orientě ji používají
ženy na zpevnění prsou. Omlazuje a hydratuje pleť.

6. Kozinec blanitý (Astragalus membranaceaus): Obsahuje fytohormony a
astragalosidy. Má antibakteriální, protiplísňové, antioxidační a protizánětlivé účinky.
Zpomaluje stárnutí pleti a výtažky se používají na kožní vředy.
7. Jam čínský (Dioscorea batatas): Obsahuje steroidní diosgenin, batatasiny 1-5,
aminokyseliny, mukopolysacharidy, aj. Používá se při emocionální nestabilitě,
hormonální disharmonii, diabetu, kašli, astmatu a jako celkové tonikum. Stimuluje
imunitní systém, žaludek a slezinu, tonizuje ledviny a plíce.
8. Topolovka růžová (Alcea rosea): Obsahujefytomormony, sliz se silným
protizánětlivým účinkem a s vlivem na pseudomonas aeruginosa, proteus vulgaris a
staphyllococus aureus. Používá se při špatně se hojících a bolestivých zánětech.
9. Srdečník sibiřský (Leonurus sibiricus): Obsahuje alkaloidy leonurin, leonuridin
a leonurinin, stachydrin a organické kyseliny. Používá se při poruchách menstruace,
bolestech prsou, krvácení, hnisavých infekcích a vředovitých onemocnění kůže.
Oživuje krev, zmenšuje otoky a projasňuje oči.
10. Sida cordifolia: Má protizánětlivé a analgetické účinky, používá se při plicních
potížích a kašli. Ovlivňuje tonus povadlé pokožky, hydratuje ji a zlepšuje její elasticitu.
Výtažky mají silné antioxidační účinky a zpomalují stárnutí pokožky. Používá se na
různé kožní choroby a k detoxikaci jater. Dodává kožním buňkám energii.
11. Kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris): Obsahuje deriváty cholinu,
aminokyseliny, flavonoidy, kyselinu fumarovou, sinigrin a vitamíny C a K. Má
protizánětlivé účinky, snižuje propustnost kapilár. Používá se při akutním zánětu
močového měchýře a silném menstruačním krvácení. Má příznivý účinek na různé
kožní vyrážky a ekzémy.
12. Len setý (Linum usitatissimum): Obsažené polysacharidy výrazně změkčující
pokožku a již v bibli jsou zmínky o léčbě kožních chorob touto rostlinou. Velmi dobře
hydratuje pokožku a zpomaluje její stárnutí. Používá se při nádorech v prsou.

OSTATNÍ FYTOLÁTKY A OLEJE:
Aloe pravá (Aloe vera): Obsahuje rozpustné betaglukany se silným regeneračním
účinkem na pokožku. Omlazuje a hydratuje pleť.
Lipacide UG a Lipacid C8G: Pročišťující účinná látka pro ochranu pokožky s
bakteriostatickým účinkem. Brzdí množení různých bakterií, například těch, které
způsobují akné. Omezuje vylučování kožního mazu, zmírňuje podráždění a je vhodná
pro ochranu citlivé pokožky.
Alaria esculenta: extrakt z hnědých mořských řas bohatý na aminokyseliny, vitamíny
a minerály. Má silné antioxidační účinky a regeneruje buňky. Podporuje tvorbu vlastní
kyseliny hyaluronové, která pokožku významně hydratuje a ochraňuje kolagen proti
rozpadu tím, že dokáže blokovat enzymy kolagenazu a elastazu. Účinně působí proti
stárnutí pokožky a stimuluje imunitní systém.
Pupečník asijský (Hydrocotille asiatika): Významně pomáhá při celulitidě a
sklerodermii tím, že podporuje periferní prokrvení. Francouzský biochemik Jules
Lepine objevil v rostlině alkaloid, který nazval vitamínem X, působící ,,omládnutí“
nervů mozkových buněk a žláz s vnitřní sekrecí.

Olej z Jojoby (simmondsia chinensis): Jojobový olej zlatavé barvy, bez zápachu, který
se okamžitě vstřebává do kůže. Z chemického hlediska jde o lineární ester. Stromek,
z kterého se olej získává, roste v poušti Sonora na hranicích Mexika a USA. Indiáni
kmene Apačů znali jojobu pod názvem pouštní ořech. Jojobový olej používali na
zranění a odřeniny a mimoto zjistili, že dokáže vyhladit jizvy a omladit vrásčitou kůži.
Látky nalezené v jojobě s více jak 17 různými druhy aminokyselin omezují známky
stárnutí, zvyšují pružnost kůže, vyhlazují vrásky a dodávají jí mladší vzhled.
Olej z Macadamie (macadamia integrifolia): V oleji z jedlých ořechů je obsažené
velké množství Mg, Ca, Fe, Cu, Cr, Selenu o něco méně pak, Mn a Zn. Selen má silné
antioxidační a protirakovinné účinky. Macadamie obsahuje mononenasycené kyseliny:
palmitovou, olejovou, a polynenasycené linolovou, linolenovou. Fytosteroly: beta
sitosterol, kampesterol, stigmasterol, vitamín E a squalen, který hydratuje pokožku.
Macadamie obsahuje fytolátky které ochraňují srdce.
Šípkový olej (Rosa canina): Šípkový olej obsahuje vitamín A, E, nenasycené mastné
kyseliny, gama-linolenovou, citronovou, jablečnou a silici. Má vztah k malým cévám a
vyhlazuje jemné vrásky a jizvy.

Esenin (enzymatický výtažek z kalifornských dešťovek): Obsahuje více jak 40
cytoaktivních substancí podporující rychlou regeneraci pokožky. Regeneruje buňky a
cévy pokožky. Zázračný elixír mladistvého vzhledu.

Sojový olej (Glycine max): Obsahuje lecitin, komplex fosfolipidů, vitamín E, A,
přírodní ceramidy, kyselinu linolovou, linolenovou a olejovou. Má zejména vztah k
regeneraci cév a zlepšuje strukturu, a elasticitu pokožky.

Olej z Černuchy seté (nigella sativa): Obsahuje omega 3 linolenovou, omega 6
linolovou nenasycenou mastnou kyselinu. Černucha aktivuje energii, povzbuzuje
činnost jater, ledvin a plic. Příznivě působí na ekzematickou pokožku. Obsahuje
antibioticky a antimykoticky působící látky. Její semena byla nalezena i v hrobce
faraona Tutanchamona, což svědčí o její velké významnosti.

Parfém z přírodních silic:
1. Kananga vonná (Cananga odorata) – antidepresivum
2. Cist ladanosný (Cistus ladanifer) – hypnotikum, imunita
3. Šalvěj lékařská (Salvia officinalis) - antispazmatikum, plísně
4. Meduňka lékařská (Melissa officinalis) – sedativum, nespavost, antivirotikum
5. Heřmánek římský (Anthemis nobilis) – sedativum, záněty
6. Levandule širokolistá ( Lavandula Latifolia) - neuroprotektivum, sedativum
7. Fenykl obecný (Foeniculum vulgare) – mírní menstruační bolesti
8. Bedrník anýz ( Pimpinella anisum) – křeče, fytohormony
9. Bazalka vonná ( Ocimum basilicum) – migrény, menstruační bolesti
10. Vousatka martinova (Cymbopogon martinii) – bolest hlavy, bolestivá menstruace
11. Pelargonie vonná ( Pelargonium odoratissimum) – antiseptikum, nadledvinky
12. Růže damascénská (Rosa damascena) – sedativum, klimakterium
13. Bělokvět hlíznatý (Polianthes tuberosa) – antidepresivum, afrodiziakum

Oliva evropská (olea europea) - Squalen: Squalen se získává z Olivy evropské, ale
člověk, nebo i žralok si jej vyrábí ve svých játrech. Přirozeně se vyskytuje v lidské kůži a
jeho úroveň je nejvyšší ve věku kolem dvacátého roku. Velmi silně hydratuje pokožku,
podobně jako kyselina hyaluronová a má antioxidační účinky. Squalen zaujímá přední
místo mezi látkami, které bojují proti stárnutí pleti. Je důležitý hlavně pro pokožku,
které chybí vlhkost a svěžest. Jeho účinky ocení lidé se suchou pokožkou se sklonem k
dermatitidám. Napomáhá rychlejší regeneraci a detoxikaci pokožky.
Butyrospermum parkii:
Švestkovitý plod stromů v centrální Africe, tz. Bambucké máslo, nebo také Karité.
Hydratuje, má protizánětlivé, antioxidační účinky, používá se do potravin a k výrobě
léčivých přípravků. Používá se také ke smažení jídel a výzkum prokázal, že oproti
palmovému oleji při smažení nevykazuje žádné rakovinotvorné účinky. Zabraňuje
zarudnutí kůže vlivem UV záření a je velmi vhodné na ošetření pokožky po opalování.
Změkčuje, zvlhčuje pokožku a dává jí hebký pocit.

Další přidané látky: organické kyseliny – jantarová, alfa lipoová, oleanová, kávová,
azelaová, mono-amonium glycirhizinate, palmitát ester vitamínu C, gerocel kapsle,
MSM methylsulfonylmetan - silné antioxidační účinky, zpomalují stárnutí pleti.
Carbonsilicate extrakt- díky vysokému obsahu minerálů a křemíku působí na strukturu
pokožky. Vitamíny A,E,C zpomalují stárnutí pokožky.

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

