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    +421 - (0)38-5321908    tel.-fax  04-CENTRUM 
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kat.č.: 120733600               
col.s.: 33073000                 
1l ~ 1,40kg  *  1kg ~ 0,71l 
balenie:    *0,5kg (dóza)                      *1kg (dóza)                      *2kg (dóza) 
cena:        *120,- EUR/ks (+DPH)     *160,- EUR/ks (+DPH)     *230,- EUR/ks (+DPH)   01.01.2009 

HiPPOKRATiN® bahno  
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. 
POZOR !!!  iba  na  vonkajšie  použitie,  nesmie  sa  používať  vnútorne !!!,  vnútorné  použitie  
môže  byť  škodlivé. 
ZLOŽENIE:  kaolín, chlorid sodný, chlorid draselný, síran horečnatý, síran železnatý, proteinové komplexy všetkých minerálnych prvkov, 
okrem ostatných hlavne: striebro, zlato, platina, osmium, paladium, iridium, rhodium, rutenium, rhenium, rubidium, cesium, litium, 
stroncium, jod, fluor, berylium, zinok, galium, indium, selen, telur, skandium, ytrium, lantan, cer, prazeodym, neodym, samarium, 
europium, gadolinium, terbium, dysprozium, holmium, erbium, tulium, yterbium, hafnium. 
PRED  POUŽITÍM  ZAMIEŠAŤ ! 
 

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. 
 

POPIS: 
hnedé bahno s typickou vôňou,  nehorľavé,  pH 1% vodný roztok = ~7. 
 
POUŽITIE: 
HiPPOKRATiN bahno sa aplikuje ako prísada do kúpeľa, je to veľmi účinný mechanizmus na komplexné a systémové 
liečenie väčšiny chorôb, tento mechanizmus odstraňuje skutočnú metabolickú príčinu choroby. 
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 20g  (1 čajová lyžička) 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. 
Absolútne zásadná podmienka správneho a silného účinku prípravku HiPPOKRATiN bahno je hodnota pH vody vo vani. 
Ak sa použije HiPPOKRATiN bahno je potrebné mierne alkalické pH vody, preto je nutné počas kúpeľa,  
IHNEĎ !!! čo najväčšiu plochu tela (najlepšie celé telo) silne namydliť obyčajným toaletným mydlom, toto mydlo vytvorí 
vhodné alkalické prostredie (voda musí byť mliečne-mútna). 
(Okrem toho je nutné trochu namydliť vodu ešte pred tým, než vnoríme telo do vody !) 
Po kúpeli sa nesprchujeme, ak je pokožka po kúpeli suchá, je vhodné ju ošetriť iba jemným detským olejom. 
HiPPOKRATiN bahno je možné použiť proti niektorým zápalom kože alebo kĺbov aj tak, že priamo natierame postihnuté 
miesto na tele alebo celé ľudské telo alebo aplikujeme zábal postihnutého miesta a až potom sa vykoná kúpel. 
UPOZORNENIE !!! 
Pri použití na natieranie pokožky sa nesmie používať žiadne mydlo, mydlo sa musí použiť až potom keď sa aplikuje kúpeľ ! 
 
Pomôžete  dobrej  veci  a  budeme  radi,  ak  nám  napíšete  Vaše  názory,  otázky  a  doterajšie  skúsenosti  s  týmto  prípravkom    http://www.hippokratin.sk/   
SKLADOVANIE: 
Skladovať  uzatvorené  pri  teplote  do +30oC,  HiPPOKRATiN bahno  nesmie  prísť  do  kontaktu  so  žiadnym  kovom,  pri  skladovaní  v  pôvodných  obaloch  je  záručná 
doba  (expirácia):  7 rokov  odo  dňa  uvedeného  na  obale,  trvanlivosť:  neobmedzená. 
 


