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HiPPOKRATiN®  
 

02 návod na použitie: 
 
Osobná špeciálna prísada do prípravku HiPPOKRATiN 
(aplikuje  sa  iba  ako  prísada  do  kúpeľa) 
Môže sa používať iba spolu s prípravkom HiPPOKRATiN. 
Vyrába sa individuálne, na základe špeciálnej diagnostiky, pre konkrétneho užívateľa.  
Táto špeciálna prísada sa nesmie priamo zmiešať s prípravkom HiPPOKRATiN, došlo by k 
vzájomnému znehodnoteniu. 
 
Postupuje sa tak, že do vane na kúpanie (100 ~ 150l   vody) sa najskôr naleje  
HiPPOKRATiN (väčšinou cca 10ml ) a až potom, keď je vo vode homogenizovaný, sa prileje osobná 
špeciálna prísada (väčšinou cca 10ml ). 
Až potom keď je, takto postupne, táto zmes vo vode homogenizovaná, sa v tejto vode vykoná kúpeľ 
(stačí cca 20 min.) 
Ak je objem vody väčší alebo menší je nutné dávkovanie primerane zvýšiť alebo znížiť. 
Po kúpeli sa nesprchujeme, ak je pokožka po kúpeli suchá, je vhodné ju ošetriť iba jemným detským 
olejom. 
 
UPOZORNENIE !!! 
Absolútne zásadná podmienka správneho a silného účinku prípravku HiPPOKRATiN je hodnota pH 
vody vo vani. 
 
Ak sa použije zmes HiPPOKRATiN + Osobná špeciálna prísada do prípravku HiPPOKRATiN  
je vždy 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 !) 
 
 
 
HiPPOKRATiN je výsledkom prelomového výskumu biologických vlastností proteinových komplexov prvkov vzácnych 
zemín a prvkov zo skupiny drahých a platinových kovov. 
HiPPOKRATiN účinkuje komplexne a systémovo, odstraňuje skutočnú - primárnu príčinu choroby alebo poruchy v 
ľudskom organizme, výrazne posilňuje imunitu, spomaľuje starnutie, zvyšuje telesnú a mentálnu výkonnosť. 
 
UPOZORNENIE !!! 
Pri prudkých akútnych chorobách (napr. infekčné choroby) a iných závažných ochoreniach, kde hrozí časová tieseň, je 
možné používať HiPPOKRATiN iba ako výraznú doplnkovú liečbu, hlavné liečebné zásahy je nutné vykonať klasickým 
farmakologickým alebo chirurgickým postupom. 
 


