
 

 1 

„PŘÍRODNÍ PROGESTERONY“ 
S JONIZOVANÝMI NENASYCENÝMI OLEJI  A S DIOSGENINEM 

ZPŮSOB POUŽITÍ A CENÍK: 

Jonizovaný olej s diosgeninem / 50 ml obsahuje ca. 1500 mg účinných látek. 

DIOSGENIN: je předstupněm přírodního progesteronu (u mužů testosteronu), je vyroben 

z mexických červených brambor. Prostřednictvím ionizace (neg. + poz.) je zaručeno výborné 
příjímání účinných látek pokožkou. Rottenbuch, Deutschland 

Cena: 1600,- Kč včetně DPH / 50ml 

NÁVOD K POUŽITÍ: 

Lahvičku před použitím protřepeme. Po odstranění víčka hrdlo 
lahvičky těsně uzavřeme pravým nebo levým prostředníčkem a 
otočíme vzhůru nohama a zase zpět. Množství, které ulpělo na prstě 
odpovídá dávce jedné kapky. Toto množství nanášíme na vnitřní 
stranu paží a stehen, kde se nachází lymfatické dráhy. Takže lahvičku 
otočíme celkem čtyřikrát.  (50ml oleje vystačí na 3-5 měsíců).  

Při silných potížích doporučujeme nanášet na pleť ráno a večer vždy 
4 kapky.  

Ženy nad 45 let mohou užívat 1 krát denně navíc ještě 1 kapku vlevo 
a 1 kapku vpravo na štítnou žlázu. Pokud není účinek dostatečný je 
opět možné aplikovat dvakrát denně.   

Muži vtírají do třísel a na vnitřní stranu stehen (na paže ne), celkem 4 
kapky. 

V oleji s puntíkem je navíc eleuterokok, který podporuje tvorbu hormonu žlutého 
tělíska, jam je na podporu ovulací. Je možné mazat i partnera. V oleji totiž nejsou 
hormony, ale stavební látky hormonů. Mužské tělo z nich vytvoří testosteron. Viz 
strana 6. 

ZLEPŠUJE:   Alzheimera, Parkinsona, senilitu, epilepsii, zároveň posiluje nervy 

VHODNÝ:  - k přirozenému zvýšení hladiny progesteronu a regulaci hladiny estrogenu 
- při poporodních depresích a psychózách 
- při premenstruačním syndromu, nepravidelné, bolestivé nebo silné menstruaci,    
sterilitě, rizikovém začátku těhotenství 
- při všech potížích v klimakteriu 
- prevence endometriózy, myomů a cyst 
- u mužů podporuje tvorbu testosteronu, zlepšuje plodnost, zpomaluje stárnutí, 
zlepšuje vitalitu a myšlení 

 

TRVANLIVOST:  - Diosgenin olej asi 4-5 měsíců na ionizaci (obsah zůstává déle) 

  - Diosgenin kuličky asi 2 – 3 roky 

  - Působení oleje je efektivnější. 
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SKLADOVÁNÍ:  - v normálním nočním stolku nebo ve skřínce v koupelně, je dobré lahvičku navíc 

postavit do keramického hrnku pro ochranu před zářením (GSM, WIFI 

apod.)Neskladujte v lednici ani pod halogenovými lampami nebo v blízkosti 

mobilů! Při cestování letadlem zvláště pečlivě chraňte. 

NEUKLÁDAT:  - v ledničce, v blízkosti: halogenových lamp, silných zdrojů energie, zapnutých 

mobilů, v letadle nebo v jedoucím autě! 

DOPORUČENÍ:  - Ženy se silnými potížemi jako návaly horka, pocení, deprese, nespavost, 

vypadávání vlasů, bolesti kloubů, únava, slabost atd. musí vtírat olej ráno i večer 

 - Ženy nad 45 let by měly navíc nanášet 1 kapku vpravo a 1 vlevo na štítnou žlázu. 

- Ženy, které si přejí otěhotnět, prosím o telefonický kontakt. 

UPOZORNĚNÍ:  - u žen musí být játra a žlučník zbaven blokád. (bývá to většinou způsobeno 

užíváním hormonálních léků a antikoncepce), proto doporučujeme kuličky pro 

játra. 

DÁVKOVÁNÍ:  V zásadě vždy individuální (může být i zvýšeno).  

Při pravidelné periodě: V průběhu periody neužívat. 

 

 - neužívat   - užívat denně 

 

V KLIMAKTERIU (po přechodu) lze užívat každý 
den, bez týdenní pauzy! 

OSTEOPORÓZA:  

U mužů je dávkování stejné. Muži mohou rovněž 
užívat každý den, bez pauzy. 

 

RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ: 

S kuličkami i olejem začněte současně. Kuličky se cucají 2x denně (dát pod jazyk na nechat 

samovolně rozpustit. Nepolykat!), počet je uveden na sáčku, na lačno je to účinnější. Olej se maže 

na vnitřní stranu paží a stehen, + pokud si přejete otěhotnět i po kapce na vaječníky = 6 kapek 2x 

denně. 1 kapka = to, co ulpí na prostředníčku (když jím lahvičku ucpeme a otočíme dnem vzhůru). 

Začít můžete kdykoliv, během menstruace se nemaže. Může se mazat i partner, olej zlepšuje kvalitu 

spermií, kondici, imunitu apod. Muži mažou do třísel a varlata, celkem 4 kapky 2x denně. Olej i kuličky 

prosím chraňte před mobily, WIFI, magnety apod. uskladněte třeba v keramickém hrníčku přiklopeném 

talířkem. 
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Univerzální dávkování: 

Se maže na vnitřní stranu stehen a paží viz. obrázek na str. 1 

- Pro ženy, které si přejí otěhotnět ještě po kapce na vaječníky 
- Ženy nad 45 let mažou ještě navíc na štítnou žlázu 
- Začít můžete kdykoliv. 
- Během menstruace se nemaže. 
- Muži mažou do třísel a na varlata  

Co je jedna kapka?  
- jedna kapka je to, co ulpí na prstu. (Když jím lahvičku ucpeme a otočíme dnem vzhůru) 

 
 KULIČKY:    -      Cucají se 2x denně podle počtu uvedeným na sáčku  

- Dávají se pod jazyk, kde se samovolně rozpustí  
- Kuličky se nepolykají! 
- Ráno nejlépe brát na lačno, protože to je účinnější. 

 

 

HORMONÁLNÍ 
NEROVNOVÁHA 

4 KAPKY 2x DENNĚ 
Po 1 kapce na PAŽĚ, VNITŘNÍ 

STRANA STEHEN 

NA PODPORU OTĚHOTNĚNÍ 6 KAPEK 2x DENNĚ 
Po 1 kapce na PAŽE, VNITŘNÍ 
STRANA STEHEN, VAJEČNÍKY 

PRO ŽENY NAD 45 LET 
NA ŠTÍTNOU ŽLÁZU 

6 KAPEK 2x DENNĚ 
PAŽE, VNITŘNÍ STRANA 
STEHEN, ŠTÍTNÁ ŽLAZA 

MUŽI 4 KAPKY 2x DENNĚ 
Po 1 kapce na TŘÍSLA, 

VARLATA 
 

 

 

BIOMED, OSWALD BARTEL e.K. 

Schleswiger Straße 28, 27568 Bremerhaven, Telefon +49 471 42821  

V ČR: M. Mangová, tel. 602526957, www.martinamangova.cz, diosgenin@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.lunarnijoga.cz/
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Typické symptomy syndromu před-menopauzy (potíže v přechodu) 

Pokud se včas nezačne s užíváním přírodního/přirozeného progesteronu, může někdy docházet 

k následujícím potížím: 

 

− Únava, zbitost 

− Deprese 

− Vypadávání vlasů 

− Přibývání na váze 

− Problémy při močení 

− Bolesti hlavy 

− Klesající potřeba sexu 

− Výkyvy nálad 

− Neschopnost zvládat stres 

− Stavy podrážděnosti 

− Nízká metabolická aktivita 

− Snížená funkce štítné žlázy u hodnot T3/T4 

− Kolísání hladiny cukru 

− Touha po kofeinu, sladkostech a uhlohydrátech 

− Ranní únava 

− Bolesti kloubů a srdce 

− Velmi silné krvácení při menstruaci 

− Velmi dlouhé krvácení při menstruaci (i několik týdnů) 

 

Důležité: 

Pro 100% účinek přírodního progesteronu by měla mít játra, slinivka a nadledvinky svoji plnou 

funkčnost. 
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JÁTRA – ŽLUČNÍK    

− Třešňové pecky – mariánský bodlák – padma játra žlučník – čínská houba – tianši-antilipid 

− Ionizované kuličky 70 pozitivních – 30 negativních 

− Dávkování individuální, intuitivní (obvykle 2 x denně 7 až  9) 

 
Pomáhají při: 

- blokádách a potížích jater a žlučníku 
- normalizují produkci žluči 

- nedostatečnosti  jater 

- poruchách látkové výměny 

- trávících potížích 

- rakovině jater 

- regeneraci jater a žlučníku 

- křečových žilách 

- bércových vředech 

- ischias 

- hepatitis, i chronická (žloutenka) 

- bolestech hlavy v oblasti čela 

- čištění krve 

- ledviny 

- oči 

- slinivka břišní 

- karcinogenní záležitosti 

- desinfikuje střevní obsah 

- endokrinní poruchy 

- funkční srdeční potíže 

- anemie 

- slabost 

- neurózy 

- bolesti kostí 

- migrény 

 

Pro vaši informaci: 

Hormonální antikoncepce způsobuje, že se přestanou tvořit hormony žlutého tělíska, nedochází 
k ovulaci, tím žena nemůže otěhotnět. Je to postup proti přírodě a někdy mívá následky. 90% 
všech žen, které někdy braly antikoncepci mají energetický blok na drahách játra-žlučník a 
nadledvinky. Vše, co jsme kdy tělu způsobili se ukládá v hypofýze, podobně jako na harddisku. To 
může způsobovat: 

- problémy otěhotnět, předčasnou menopauzu, silné potíže v menopauze 
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LEDVINY 

Kuličky se substancí + energií + vibracemi (padma ledviny + spagyrik ledviny + řebříček) 

Pomáhají při: 

- Centrální nervový systém 

- nadledvinky 

- nedostatek estrogenu 

- nedostatek progesteronu 

- nadýmání 

- zranění 

- potíže s kameny 

- imunitní systém 

- protizánětlivé 

- antiseptické 

- cystitis 

- nephritis, nephrose 

- pyelocystitis 

- uretritis 

- vylučování ledvinových kaménků 

- tiší vnitřní krvácení 

- diarrhoe 

- morb. Crohn 

- onemocnění kůže 

- čištění krve 

- colitis 

- angina pectoris 

- zlepšení cirkulace 

- skleróza cév 

- slabý močový měchýř, inkontinence 

- potíže v klimakteriu 
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POUZE PRO OLEJíČEK S PUNTÍKEM 

ELEUTHEROCOCCUS (eleuterokok) 

Pomáha při: 

− zvyšování imunity 

− zvyšování pracovní výkonnosti 

− normalizaci krevního tlaku 

− omlazování, regenerace buněk 

− chronická onemocnění 

− pigmentové skvrny na pleti 

− klouby 

− posílení srdce 

− krevní oběh 

− artróza, artritis, revma, dna 

− Bolesti zad a jiné bolesti  

− Posiluje spánek 

− Uklidnění nervů 

− Stimulace, dostatek energie 

− Pružnost, vitalita 

− Zmírnění stresu  

− Aktivní proti stárnutí 

− Regenerace chrupavek a kostí 

− Životní radost 

− Podporuje tvorbu hormonů žlutého tělíska 

 

 

BIOMED, OSWALD BARTEL e.K. 

Schleswiger Straße 28, 27568 Bremerhaven, Telefon +49 471 42821  

V ČR: M. Mangová, tel. 602526957, www.martinamangova.com , diosgenin@gmail.com 

(Překlad originálního letáčku BIOMED OSWALD BARTEL e.K.) 

 

http://www.martinamangova.com/

