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Základné zásady presnej diagnostiky:
(hlavné zásady ktoré je nutné dodržať pred vykonaním diagnostiky na
výrobu osobnej špeciálnej prísady do prípravku HiPPOKRATiN)
1/ je nutné min. 3 dni pred diagnostikou sa nekúpať v prípravku HiPPOKRATiN.
2/ je nutné min.10 dní pred diagnostikou sa nekúpať v prípravku HiPPOKRATiN + osobná prísada.
3/ je nutné min. 3 dni pred diagnostikou neprísť do kontaktu s pesticídmi, organickými
rozpúštadlami, dezinfekčnými látkami alebo akýmikoľvek inými cudzorodými látkami, ktoré by
mohli skresliť výsledok diagnostiky, čo by malo za následok nižší liečebný účinok takto vyrobenej
osobnej špecialnej prísady.
4/ je vhodnejšie vykonať diagnostiku až po odoznení prípadných akútnych chorôb a min. 3 dni
po ukončení klasickej farmaceutickej terapie.
5/ je nutné aby ženy v čase diagnostiky nemali menzes alebo tesne pred ním alebo tesne po ňom.
6/ je nutné asi tak 1 až 3 hodiny pred diagnostikou skonzumovať jednoduché a ľahkostrávitelné
jedlo a dostatočne sa napiť čistej vody alebo ľahkej minerálky, diagnostikovaný by nemal mať
pocit hladu alebo smädu, ale nemal by byť ani presýtený.
7/ je nutné tesne pred diagnostikou si dôkladne umyť ruky mydlom a teplou vodou.
Diagnostika na výrobu špecialnej prísady sa vykonáva na elektronickom prístroji BICOM 2000 za pomoci špeciálnych
testovacích štandardov, týchto štandardov je 152 ks a pre partnera, ktorý vykonáva diagnostiku, ich dodáva naša
spoločnosť.
Tieto štandardy obsahujú stabilizované a sterilizované zložky, z ktorých sa skladá prípravok HiPPOKRATiN a osobná
špeciálna prísada do prípravku HiPPOKRATiN.
Prístroj BICOM 2000 sníma nízkofrekvenčné elektromagnetické spektrum týchto štandardov a zároveň aj odozvu na toto
elektromagnetické spektrum u vyšetrovaného človeka a na základe toho vyhodnocuje deficitné látky u tohoto človeka.
Na základe tohoto spektra a ďalších doplnkových parametrov sa vyrába osobná špeciálna prísada do prípravku
HiPPOKRATiN.
Použitie prípravku HiPPOKRATiN spolu s osobnou špeciálnou prísadou odstraňuje skutočnú príčinu väčšiny chorôb, v
podstate je to substitučná liečba, ktorá sofistikovaným mechanizmom transportuje cez pokožku kľúčové esenciálne látky,
ktoré sú u vyšetrovaného človeka v deficite a ktoré boli zistené diagnostikou.
Diagnostika zisťuje tieto skupiny deficitných látok:
ultrastopové prvky - táto skupina látok je kľúčová, má absolútne výnimočné postavenie spomedzi všetkých živín, okrem
iného reguluje príjem a využitie ostatných živín a zároveň je to hlavný výsledok výskumu a vývoja prípravku
HiPPOKRATiN, ďalej sú to stopové prvky, makrominerály a niektoré ďalšie esenciálne látky.
Následná substitučná terapia prípravkom HiPPOKRATiN spolu s osobnou špeciálnou prísadou obsahuje všetky skupiny
zistených deficitných látok okrem makrominerálov (Ca, S, P, a pod.), je to preto, že spotreba týchto látok je vysoká a
transportná kapacita pokožky je nízka a nepostačuje na transport potrebného objemu týchto látok, makrominerály,
vitamíny a ostatné esenciálne látky dokáže bez problémov zabezpečiť iba správna výživa.
Okrem týchto zložiek HiPPOKRATiN obsahuje určité špecifické látky, ktoré vyvolávajú reflexnú odozvu na pokožke
človeka a na základe tohoto reflexu ľudské telo mnohonásobne zvýši aktivitu mechanizmov, ktorými vylučuje odpadové
látky z tela a zároveň tento reflex aktivuje regulačné mechanizmy na pokožke, ktoré umožňujú transport iba tých látok a v
takom množstve, ktoré sú momentálne v ľudskom tele v deficite.
Tento regulačný mechanizmus nie je úplne dokonalý a okrem iného funguje dostatočne dobre iba pri extrémne nízkych
koncentráciach látok vo vode, preto sa účinok prípravku HiPPOKRATiN nedá výrazne urýchliť zvyšovaním dávky.
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