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HiPPOKRATiN®  
 
PRÍPRAVOK NA KÚPANIE - SOLI A VZÁCNE PRVKY MŔTVEHO MORA VO FORME 
PROTEINOVÝCH KOMPLEXOV SO SILNÝM LIEČEBNÝM A REGENERAČNÝM ÚČINKOM. 
VÝRAZNE POSILUJE IMUNITU,  RÝCHLE A KOMPLEXNE REGENERUJE ĽUDSKÝ 
ORGANIZMUS. 
 
HLAVNOU ZLOŽKOU PRÍPRAVKU JE ZMES ŠPECIÁLNYCH PROTEINOVÝCH KOMPLEXOV VZÁCNYCH 
MINERÁLOV MŔTVEHO MORA,  TIETO ZLOŽKY VYTVÁRAJÚ VO VODE PRI VEĽMI NÍZKEJ KONCENTRÁCII SILNÝ 
LIEČEBNÝ REFLEX A DETOXIKAČNÝ ÚČINOK. 
 
HiPPOKRATiN® je výsledkom výskumu biologických vlastností niektorých zlúčenín prvkov vzácnych zemín a 
prvkov zo skupiny drahých a platinových kovov, tento výskum trval 20 rokov, základná časť tohoto výskumu bola 
ukončená v roku 2008, na základe tohoto výskumu bol súbežne vyvíjaný prípravok HiPPOKRATiN®, tento vývoj 
trval od roku 1993 do roku 2007. 
 
POUŽITIE: 
HiPPOKRATiN® sa aplikuje iba ako prísada do kúpeľa, je to veľmi účinný mechanizmus na komplexné a systémové liečenie 
väčšiny chorôb, tento mechanizmus odstraňuje skutočnú metabolickú príčinu choroby. 
HiPPOKRATiN® veľmi posiluje telesnú a psychickú kondíciu organizmu, komplexne urýchľuje a zdokonaľuje regeneráciu 
organizmu po športovom výkone alebo po úraze, výrazne spomaľuje starnutie ľudského tela. 
HiPPOKRATiN® sa používa v troch variantách:  
 
1/  v prvej variante sa používa iba samotný HiPPOKRATiN®,  tento prípravok je širokospektrálny, je vhodný pre každého. 
Táto varianta ma veľmi nízke liečebné účinky, ale výrazné detoxikačné a preventívne účinky. 
Pri infekčných chorobách výrazne zmierňuje príznaky a ak sa používa v predstihu ako prevencia, tak vzniká výrazná 
odolnosť proti infekčným chorobám, napr. bežné respiračné choroby (angína, chrípka a pod.)  sa počas používania vôbec 
nevyskytujú, napr. proti chrípke účinkuje mnohonásobne lepšie ako očkovanie vakcínou proti chrípke. 
Pri úrazoch výrazne urýchľuje hojenie rán a skvalitňuje regeneráciu organizmu. 
Podobne aj pri nadmerných športových výkonoch veľmi urýchľuje a skvalitňuje regeneráciu organizmu, znižuje pocit únavy 
subjektívne (osobný pocit)  aj objektívne (fyziologicky). 
Doporučené dávkovanie:  Na dostatočnú regeneráciu a prevenciu chorôb stačí DÁVKA cca 10ml  na jedno kúpanie  
min. 1 x za týždeň. 
Toto dávkovanie je určené pre objem vody v bežnej vani (100 ~ 150l),  ak je objem vody väčší alebo menší je nutné 
dávkovanie primerane zvýšiť alebo znížiť. 
 
2/  v druhej variante je nutné absolvovať špeciálnu lekársku diagnostiku prístrojom BICOM 2000,  na základe tejto 
diagnostiky sa vyrobí osobná špeciálna prísada do prípravku HiPPOKRATiN®,  táto prísada sa používa spolu so základným 
prípravkom HiPPOKRATiN®,  táto varianta je osobné liečenie nastavené presne na mieru, HiPPOKRATiN® spolu s prísadou 
môže použiť iba ten, pre koho je táto prísada určená. 
Táto varianta ma veľmi výrazné liečebné účinky, ale aj veľmi výrazné preventívne účinky. 
Pri väčšine chorôb prudko zmierni prejavy choroby, ale najčastejšie dôjde k úplnému vyliečeniu, napr. lieči choroby 
vnútorných orgánov, choroby krvného obehu, vysoký alebo nízky krvný tlak, chudokrvnosť, zápaly prostaty, zápaly 
močového mechúra, erektívne dysfunkcie, reumatické choroby, artritídy, bolesti krížov, bolesti kĺbov, infekcie a zápaly kože, 
psoriázu, astmu, alergie, ekzémy a všetky ďalšie autoimunitné choroby atď.   
Pri úrazoch veľmi výrazne urýchľuje hojenie rán a skvalitňuje regeneráciu organizmu. 
Podobne aj pri nadmerných športových výkonoch masívne urýchľuje a skvalitňuje regeneráciu organizmu, znižuje pocit 
únavy subjektívne (osobný pocit)  aj objektívne (fyziologicky). 
 
3/  v tretej variante je nutné tiež absolvovať špeciálnu lekársku diagnostiku prístrojom BICOM 2000,  na základe tejto 
diagnostiky sa vyrobí osobný špeciálny prípravok HiPPOKRATiN® - ViTACiD,  tento prípravok sa používa samostatne,  táto 
varianta je osobné liečenie nastavené presne na mieru, použiť ju môže iba ten, pre koho je určená. 
HiPPOKRATiN® - ViTACiD je prípravok určený na natieranie na pokožku (nesmie sa použiť do kúpeľa),  je to iba doplnkový 
prípravok na zvýšenie a zrýchlenie účinku pri použití varianty č.2 


