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JOALIS KÉSZÍTMÉNYEK GALÉRIÁJA
Alapfelosztás
-

Joalis DREN – alapkészítmények, amelyek a mikroba / fertőzési gócok, szerveken belüli
felszámolására szolgálnak (1. oldal)
Joalis KOMPLEX – olyan összetett készítmény, mely többféle DREN, vagy esetleg más
készítményből tevődik össze (4. oldal)
A SZERVES és SZERVETLEN méreganyagok eltávolítására szolgáló Joalis méregtelenítési
készítmények (6. oldal)
Joalis EMOCIONÁLIS készítmények (7. oldal)
Joalis ANTIMIKROBA készítmények (8. oldal)
Joalis készítmények az AGYRA ÉS A GERINCVELŐRE (9. oldal)
Joalis ABELIA, szirupos komplexek (10. oldal)
Joalis BAMBI, szirupos komplexek gyermekeknek (10. oldal)
Joalis BIOHARMONI – olyan készítménykészletek, melyek az emberi szervezet egésztestes
tekintetében összeállított méregtelenítési programokat foglalnak magukba (10. oldal)
Joalis VITAMINOK és ÁSVÁNYI ANYAGOK (11. oldal)

Joalis DREN
o
o
o

o

o

A mikroba / fertőzési gócok szerveken belüli felszámolására
szolgáló készítmények.
Az ún. kulcsok elméletével dolgoznak, így a segítségükkel a
szervezetünk más területein lévő gócokat is el lehet távolítani.
Eredményképpen a szervek és szövetek igen hatékony
méregtelenítődését
kapjuk
(az
öt
elemen
belüli
elhelyezkedésüknek megfelelő összefüggésben).
Minden egyes Dren készítménynek részét képezi az érzelmi
összetevő, amely összefügg a vonatkozó öt elem kör érzelmi
karakterisztikájával.
Alkoholos alapú cseppek (20% v/v), növényi kivonatokkal és rezonációs összetevővel, 50 mles kiszerelésben.

ART DREN
- Az izületekben és a csigolyaközi izületi részekben található mikroba gócok eltávolítására
szolgáló készítmény.
- A gócok gyulladásokat válthatnak ki, ami mozgásszervi területen jelentkező fájdalmakkal
jár együtt.
AURI DREN
- A külső -, a középső- és a belsőfülben található mikroba gócok eltávolítására szolgáló
készítmény.
- A gócok hallás- és egyensúlyi zavarokat okozhatnak és középfülgyulladásokat idézhetnek
elő főként a középfülben.
COL DREN
- A vékony-és vastagbélben található mikroba gócok eltávolítására szolgáló készítmény.
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- A bélben megbúvó góc, emésztési zavarokat, esetenként béldiszbiózist okozhat.
- A készítmény alkalmas végbél panaszok megoldására is.
CONECTID
- Kedvezően befolyásolja a mikroba gócok és más egyéb terhelők eltávolítását a
kötőszövetekből.
COR DREN
- A szív struktúrájában, elsősorban a perikardban, a miokardban és az endokardban
található mikroba gócok eltávolítására szolgáló készítmény.
- Pozitív hatással bír a szív idegrendszerének működésére.
- Hozzájárul az érzelmi magabiztosság javulásához.
CRANIUM
- A központi idegrendszerben, elsősorban a telencephalonban, a diencephalonban, a
megnyúlt agyban és a mesencephalonban található mikroba gócok eltávolítására szolgáló
készítmény.
- Magába foglalja a gerincvelő méregtelenítését is.
- Pozitív hatással bír a KIR (központi idegrendszer) működésére is.
CUTI DREN
- A bőrben és az irharétegben található mikroba gócok eltávolítására szolgáló készítmény.
- Ezen szervi struktúrákban megbúvó gócok bőr-, faggyúmirigy-, verejtékmirigygyulladásokat, ekcémákat, neurodermitis-t és más bőrtüneteket válthatnak ki.
EVI DREN
- Az emberi szervezetre pszichoszomatikus hatással bíró érzelmek univerzális készítménye.
- Nem egyetlen szervhez, vagy agyi területhez kötődik csupán.
- Szerves, idegen eredetű anyagok méregtelenítése, úgy mint mikotoxinok, mikroba toxinok,
oltóanyagok, szerves sók stb..
ENTERNAL
- A bél idegrendszerének méreganyagoktól történő megtisztítására alkalmas készítmény.
- Alkalmas bélproblémák, esetenként érzelmi nehézségek, mint például depresszió,
melankólia, kedvetlenség kezelésére.
GASTE DREN
- A gyomorban található mikroba gócok eltávolítására szolgáló készítmény.
- A gyomorban megbúvó gócok gyomornyálkahártya begyulladásához, vagy gyomorégéshez
felpüffedéshez és más emésztési panaszokhoz vezethetnek.
GYN DREN
- A női genitáliákban található mikroba gócok eltávolítására szolgáló készítmény.
- Ezen területen a gócok működési zavarokat idézhetnek elő a petefészekben, a
petevezetékben, az anyaméhben és a hüvelyben, következményüket tekintve pedig
meddőségi gondokat, gyulladásokat és szexuális életen belüli zavarokat idézhetnek elő.
HYPOTAL
- A hipofízisben található mikroba gócok eltávolítására szolgáló készítmény.
- A hipofízis befolyásolja mind a vegetatív ideg-, úgy a hormonális rendszert egyaránt.
INFODREN K1
- Főként a csont spongiákban található mikroba gócok eltávolítására szolgáló készítmény,
mely egyben kedvezően befolyásolja a vesék és más egyéb szervek működését.
INFODREN K2
- A periférikus idegrendszerben, főként a fej- és gerincvelő idegi pályákban található gócok
eltávolítására szolgáló készítmény.
- Pozitívan befolyásolja a periférikus idegrendszer működését.
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INFOVIT
- A készítmény, kedvezően támogatja a bevitt táplálékból kinyert vitaminok hatékony
felszívódását a vékonybélben.
LIV DREN (LIVER DREN)
- A májban található mikroba gócok eltávolítására szolgáló készítmény.
- Javítja a máj, az epe és az epevezetékek működését.
- Kedvezően befolyásolja a pszichikát és más szerveket, egyben az idegrendszert is.
LYMFATEX
- A nyirokrendszerben található mikroba gócok eltávolítására szolgáló készítmény.
- A nyirokrendszerben megbúvó gócok jelentik azon mikroba toxinok forrását, melyek
kedvezőtlenül befolyásolják nem csak ennek a rendszernek a működését, hanem a
szervezetünk összes többi szervéét is.
MAMMA DREN
- A mellmirigyben található mikroba gócok eltávolítására szolgáló készítmény, mely gócok
forrásai lehetnek a mellben jelentkező elváltozásoknak, illetve szoptatás alatt kialakuló
gyulladásoknak is.
MEZEG
- A glia sejtekben, vagyis az idegrendszeri szövetekben található mikroba gócok és további
toxinok eltávolítására szolgáló készítmény.
- Javítja a gliák működését, és kedvezően befolyásolja a neuron funkciókat.
NEU DREN (NEURO DREN)
- Az agyhártyákban (dura mater, arachnoidea, pia mater), az agyi és gerincvelő idegekben
(periférikus idegszálakban) található mikroba gócok eltávolítására szolgáló készítmény.
OCULA DREN
- A szemben és annak járulékos struktúráiban található mikroba gócok eltávolítására
szolgáló készítmény.
- A gócok szemműködési zavarokat és a szem szöveteinek gyulladását okozhatják.
ORO DREN
- A szájüregben, azaz a fogakban, a fogínyben és a nyelvben található mikroba gócok
eltávolítására szolgáló készítmény.
- A gócok funkcionális zavarokat és gyulladásokat okozhatnak ezen a szervi területen.
OSTEO DREN
- A csontokban, a periostban, a spongiákban és a csontvelőben (medulla ossium) található
mikroba gócok eltávolítására szolgáló készítmény.
PANCREA DREN
- A hasnyálmirigyben található mikroba gócok eltávolítására szolgáló készítmény.
- A gócok kedvezőtlenül befolyásolhatják a belső és a külső kiválasztású mirigyek
működését, a következmények lehetnek emésztési és anyagcsere eredetűek.
PEES DREN
- Univerzális pszichoszomatikus készítmény, mely főként a belső szervi és egyes agyi
területeken hat.
- Szerves, idegen eredetű anyagok méregtelenítése, úgy mint mikotoxinok, mikroba toxinok,
oltóanyagok, szerves sók stb.
- Nem egyetlen szervhez, vagy agyi területhez kötődik csupán.
PROSTA DREN
- A prosztatában megbúvó mikroba gócok eltávolítására szolgáló készítmény.
- A prosztatában lévő gócok vizelési panaszokat válthatnak ki.
RES DREN (RESPI DREN)
- A légúti rendszerben található mikroba gócok eltávolítására szolgáló készítmény.
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Általa a légúti rendszer működése javulhat az orrlyukaktól kezdve egészen a tüdőig,
beleértve a pleurum-ot, a mediastinum-ot és a pharynx-ot is.
SUPRAREN
- Mellékvesékben, a mellékvesekéregben és –velőben található mikroba gócok
eltávolítására szolgáló készítmény.
- A mikroba gócok befolyásolhatják a katecholaminok, a kortizon és a mineralkortikoidok
termelődését a szervezetben.
- Általában krónikus stressz következményéről van ilyenkor szó.
THYREO DREN
- A pajzsmirigyben található mikroba gócok eltávolítására szolgáló készítmény.
- A pajzsmirigyben lévő gócok zavarják a szervműködést, hozzájárulnak a gyulladásához és
következésképpen a hormonális működésével kapcsolatos problémákhoz is.
- A készítmény magába foglalja a mellékpajzsmirigyeket (glandulae parathyreoideae) és más
olyan sejteket is, melyek befolyásolják a kalcium anyagcserét.
TONSILA DREN
- A mandulákban, de főként a szájpadlási és orrgarat mandulákban található mikroba gócok
eltávolítására szolgáló készítmény.
- A mandulák forrásai lehetnek mind a fertőzéseknek, úgy a mikroba gócoknak egyaránt, a
gócok pedig különféle szerveket képesek károsítani, úgy mint például az izületeket, a
veséket és a szívet.
URI DREN (URINO DREN)
- A vesékben és a húgyutakban található mikroba gócok eltávolítására szolgáló készítmény.
- Segítségével javul a húgyúti rendszer működése.
- Kedvezően az izületekre és a gerincre.
- Pozitívan hat a pszichikára, főként szorongás esetén.
VEGETON
- A készítmény, kedvező hatással bír a vegetatív idegrendszerre, vagyis arra az
idegrendszerre, melyet nem lehet tudatosan befolyásolni.
- Segít a neurotikus eredetű fájdalmakkor és kellemetlen állapotokban.
VEL DREN (VELIEN DREN)
- A lépben megbúvó mikroba gócok eltávolítására szolgáló készítmény.
- A véralkotók és az immunitás tekintetében javul a lépfunkció.
- Kedvező hatással bír az öt elem szerinti, lép körébe tartozó szervekre.
VENA DREN
- Az érrendszerben található gócok eltávolítására szolgáló készítmény, ezen gócok
érgyulladások és azokkal összefüggő komplikációk okai lehetnek.
- Kizárólag az érfalra hat.
-

Joalis KOMPLEX
o
o
o
o

Több Dren készítményből összeállított komplex készítmények.
Olyan problémák esetén használatosak, melyek egész sor,
gyakran igen távoli okokkal rendelkeznek.
A Dreneken kívül a komplex készítmények részeit képezhetik
még más méregtelenítési készítmények is.
Alkoholos alapú cseppek (20% v/v), növényi kivonatokkal és
rezonációs összetevővel, 50 ml-es kiszerelésben.
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AKOLESZT
- Vérben a magas koleszterinhez vezető okok eltávolítására szolgáló készítmény.
- Más készítményekkel történő kombinálásával a készítmény feloldhatja a koleszterin
lerakódásokat is.
AL (Analerg)
- Allergiás tünetek esetében kedvező hatású készítmény.
- A KIR-ből (központi idegrendszerből), a légutakból és a bőrből, azaz allergiás tünetekkel,
gyulladásokkal leginkább sújtott szervekből eltávolítja az allergia kiváltó okait.
CAND (Candid)
- Az emberi szervezeten belül a gombák elszaporodási okának kezelésére szolgáló komplex
készítmény.
- A készítmény, hatással van a cukoranyagcserére, az immunitásra és a gombák által
leggyakrabban sújtott szervekre.
CO (Colon)
- A vékony- és vastagbél működését megzavaró toxin terheltségek eltávolítására szolgáló
komplex készítmény.
- Eltávolítja a mikroba gócokat, a kazeint, a glutént, a fémeket és egyebeket.
- A készítmény magába foglalja azokat az idegi szöveteket is, melyek a belekkel
összefüggnek.
DP (Depreson)
- A kóros depresszióval fémjelzett állapottal összefüggő toxinok eltávolítására szolgáló
komplex készítmény.
- Ez egy olyan valós egésztestes készítmény, mely kezeli a KIR és a vegetatív idegrendszer
toxinjait, de egyben az emocionális problematikával is foglalkozik.
- A Depreson készítmény alkalmazásának célja nem csak a mikroba gócok, hanem a glutén
és a kazein elleni méregtelenítés is.
DU (Deuron)
- Az urinális területről, szélesebb spektrumú toxinok eltávolítására szolgáló komplex
készítmény.
- Nem csak a húgyúti terület valamennyi részét, hanem a vegetatív idegrendszer struktúráit
is méregteleníti ez a készítmény.
FA (Fatig)
- A krónikus fáradtság szindrómával (CFS) összefüggő toxinok eltávolítására szolgáló
komplex készítmény.
- A toxinok valamennyi olyan csoportja idetartozik, melyek befolyásolják a mesencephalont
és a vegetatív idegrendszert.
SO (Solis)
- A májban található toxinok eltávolítására szolgáló komplex készítmény.
- Eltávolítja a mikroba gócokat, a glutént, az idegen eredetű anyagokat, a hidrogénezett
zsírokat, mesterséges édesítőszereket, a fémeket stb., jelen komplex készítményben
helyet kapnak a vegetatív fonatok is.
IM (Imun)
- A immunrendszer helyes működését gátló toxinok eltávolítására szolgáló komplex
készítmény.
- Immunrendszer támogató.
OP (Optimon)
- Komplex készítmény, mely a rosszindulatú daganatos megbetegedések gyógykezelését
támogatja.
- A daganatra, magának a készítménynek nincs semmiféle közvetlen hatása.
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Támogatja a szervezet természetes védekező folyamatait és az immunrendszert pedig
rávezeti a daganatra.
VERTEBRA
- A gerincoszlopban, főként a gerincközi izületekben, a porckorongokban és a csigolyák
csontszövetében megbúvó toxinok eltávolítására szolgáló komplex készítmény.
- Segítségével eltávolíthatók az említett területről a mikroba gócok, a stressz, az érzelmi
toxinok, az idegen eredetű anyagok stb..
-

A SZERVES és SZERVETLEN méreganyagok eltávolítására szolgáló Joalis méregtelenítési
készítmények
o

o

Nehézfémek, vegyi anyagok, sók, oltási maradványok,
kábítószerek, metabolitok, glutén és más egyéb toxinok,
idegen eredetű anyagok, ezek mind-mind nagyon komoly
méreganyagok.
Alkoholos alapú cseppek (20% v/v), növényi kivonatokkal és
rezonációs összetevővel, 50 ml-es kiszerelésben.

ANTICHEMIK
- Nem kívánatos vegyi anyagok, mint dioxin, aromás
szénhidrogének, benzol származékok stb. eltávolítására
szolgáló készítmény.
- Ezeknek az anyagoknak negatív hatása van a sejtfunkciókra és az epigenetikai környezetet
is negatívan képesek befolyásolni.
AM (Antimetal)
- Az emberi szervezet bármely szövetének károsítására képes nehézfémek és azok
vegyületeinek eltávolítására szolgáló készítmény.
- Valamennyi ismert mérgező fémre hatást gyakorló komplex készítmény.
ADG (Antidrog)
- kedvezően befolyásolja a szervezet megtisztulását az olyan különféle káros szenvedélyek
részét képező, illetve tudatmódosító hatású szerektől, melyek kedvezőtlen hatással bírnak
az idegrendszerre, illetve az ún. epigenetikus környezetre nézve.
ATB
- A szervezetbe a bevitt táplálékkal, vagy gyógyszerekkel jutó antibiotikum maradványok
eltávolítására szolgáló készítmény.
- Az antibiotikum maradványok az emberi szervezetben gombák túlszaporodását, diszbiózist
okozhatják és negatívan változtathatják az epigenetikai környezetet.
BS (Biosalz)
- A szerves és szervetlen eredetű sók eltávolítására szolgáló készítmény. Az említett sók
elvizesedést, kötöszöveti, izomszöveti stb. szöveti degenerációt okoznak.
DEIMUN AKTIV
- Az oltóanyag maradványok eltávolítására szolgáló készítmény.
- Ezek a maradványok toxinként képesek viselkedni és közben károsíthatják az emberi
szervezet különféle szöveteit, funkcióit.
GLI GLU
- A szerzett gliadin intolerancia kezelésére szolgáló készítmény.
- A különféle szövetekből és szervekből képes eltávolítani a gliadint.
- A glutén intolerancia alatt megjelölt immunzavar esetén méregteleníti a vékonybelet.
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IONYX
-

Az ionizáló hatású káros anyagok eltávolítására szolgáló készítmény, az ilyen anyagok
képesek az emberi szervezet valamennyi szövetét károsítani.
ME (Metabex)
- Az anyagcserezavarral keletkező anyagok eltávolítására szolgáló készítmény.
- A szervezetben patológiai hatással bíró, a bevitt táplálék tartalmazta anyagok, mint a
glutén, kazein, triacilglicerol, purinok, glukóz stb. eltávolítására szolgáló készítmény.
METABOL
- Az egyes anyagcserezavarokra, főként az glutén, a keményítők és az állati eredetű fehérjék
eltávolítására szolgáló készítmény.
- Nincs hatással az állati eredetű zsírok és a cukor anyagcserezavarára.
NON-GRATA
- Az idegen eredetű fehérjék (pollen, állati szőr, mikroorganizmusok, atkák) eltávolítására
szolgáló készítmény, mely fehérjék a nyálkahártyákon tanyázva irritációkat és
gyulladásokat, úgy mint ekcémákat, náthát, köhögést, nőgyógyászati folyásokat stb.
válthatnak ki.
- Az idegen eredetű fehérjék okozzák a krónikus allergiás gyulladásokat.

Joalis EMOCIONÁLIS készítmények
o
o
o
o
o

Minden egyes Dren készítményben jelen van az érzelmi
összetevő.
Az emocionális, vagyis érzelmi készítmények a tudatalatti
toxinokkal dolgoznak.
Lényegesek az idegen eredetű anyagok és az anyagcsere
toxinokkal szembeni készítményekkel kombinálva.
A Joalis gyárt olyan készítményeket, melyek a stresszel és a
káros érzelmekkel dolgoznak.
Alkoholos alapú cseppek (20% v/v), növényi kivonatokkal és
rezonációs összetevővel, 50 ml-es kiszerelésben.

EMOCE
-

A negatív érzelmi programokat befolyásoló készítmény.
Az érzelmi programokban bekövetkező változások kivetítődhetnek a szervezet pszichikai
és szomatikus funkcióira egyaránt.
MIN DREN (MIND DREN)
- Az idegen eredetű anyagok (toxinok), szervezeten belüli lerakódását okozó tudatalatti
pszichikai toxinok eltávolítására szolgáló készítmény.
NODEGEN
- Olyan készítmény, mely a szövetekben és a szervekben feloldja az élelmiszerekből
származó toxinokat, úgy mint a glutént, a kazeint és más egyebeket.
STRESON
- A stressz, főként a mentális területen előforduló következményeinek felszámolására
szolgáló készítmény.
- Az érzelmi stressz következményeinek eltávolításával kedvező változások következhetnek
be mind a pszichikai, úgy a szomatikus területen egyaránt.
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Joalis ANTIMIKROBA készítmények
o
o

A Joalis mikrobákkal szembeni készítményei rávezetik az
immunrendszert a konkrét mikroorganizmusokra.
Alkoholos alapú cseppek (20% v/v), növényi kivonatokkal és
rezonációs összetevővel, 50 ml-es kiszerelésben.

ATV (Antivir)
- Vírusos fertőzések esetén az immunrendszer stimulálására szolgáló készítmény.
- A vírusos fertőzések képesek átváltani krónikus stádiumba és a szövetekben gócok
alakulhatnak ki, amelyek súlyosan befolyásolják a szervezet működését.
CE (Centralis, Pulmo)
- Kedvező hatással van a légúti nehézségekre. A légutak a szervezet egyik fontos belépési
pontja és a legkülönfélébb fertőzések terhelhetik. Elengedhetetlen a tisztántartása és a
helyes működésének megőrzése
FME (FSME)
- Kedvezően segíti a szervezet védekezőképességét a kullancs encefalitisz vírusa által
előidézett fertőzésekkel szemben.
CHLAMYDI
- A chlamidia fertőzésekkel szembeni ellenálló képesség stimulálását segítő készítmény.
- A chlamidiák elsősorban az urino-genitális területet, a szemeket, az izületeket és a
légutakat támadják meg.
- Fertőzési gócokat képeznek és krónikus fertőzéseket váltanak ki.
NO (Nobacter)
- Bakteriális fertőzések esetén a szervezet védekezőképességének stimulálására szolgáló
készítmény.
- Ezek a fertőzések lehetnek mind akut, úgy krónikus jellegűek egyaránt és a szövetekben
gócok alakulhatnak ki, amelyek súlyosan befolyásolják a szervezet működését.
PARA PARA
- A szervezet immunrendszerének stimulálására szolgáló készítmény olyan esetekre, amikor
is a szervezetet valamilyen élősködő támadja meg.
SPIROBOR
- A borreliákkal szembeni ellenálló képesség stimulálását segítő készítmény.
- A borreliák mind akut, úgy krónikus fertőzéseket váltanak ki, egyben olyan fertőzési
gócokat képesek alakítani, melyek károsítják például az izületi rendszert és számos más
struktúrákat egyaránt.
YEAST (YEA)
- A gombás fertőzésekkel szembeni ellenálló képesség stimulálását segítő készítmény.
- A gombák főként az üreges szerveket támadják meg és elsősorban azok nyálkahártyáját
képesek károsítani.
ZOOINF
- Az állati eredetű fertőzésekkel (toxoplasmosis, tularemia, listeriosis, leptospirosis)
szembeni ellenálló képesség stimulálását segítő készítmény.
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Joalis készítmények az agyra és a gerincvelőre
ANXINEX
- az agy szorongásos és Parkinson-kórral érintett központját képező "striatum" elnevezésű
részében megbúvó mikroba gócokkal szemben ható készítmény. Ezen készítmény
megfelelő módon kombinálható a MEZEG és az URI-DREN készítményekkel.
EGRESON
- a thalamusban (lamina affixa) található mikroba gócokkal szemben hatékony készítmény.
Hatással van az agresszivitás mértékének mérséklésére. Ezen készítményhez a
megfelelően kombinálható készítményt a LIV-DREN képezi.
ELEMDE
- a magasabb idegi tevékenységért felelős agykéregben (cortex cerebri) található mikroba
gócokkal szemben ható készítmény. Hatással van az emocionalitásra, az elmére, a
viselkedésre, a beszédalkotásra, a hanginformációk értelmezésére, az összpontositásra
stb.. Ezzel a készítménnyel a LIV-DREN kombinálható megfelelő módon.
EMBASE
- a telencefalon agykéreg alatti struktúráiban (eminentia collateralis) lévő mikroba gócokkal
szemben hatékony készítmény. Hatással van a félelemérzet csökkenésére. Jelen
készítmény hatásosan kombinálható az URI-DREN-nel.
FORNEX
- az agy, fornix elnevezésű részében található mikroba gócokkal szemben ható készítmény.
Hatással van a jóindulatú daganatok fokozatos felszívódásának elősegítésére. Megfelelő
módon kombinálható a MEZEG készítménnyel.
MEDULON
- az agyból érkező és a perifériákba továbbhaladó idegi impulzusok átviteleként szolgáló
gerincvelőben megbúvó mikroba gócok ellen ható készítmény. A gerincvelő eredetű
motoros zavarok esetén nyújthat segítséget. Ezzel a készítménnyel az URI-DREN
készítményt kombinálhatjuk megfelelő módon.

Joalis ABELIA, szirupos komplexek
Abelia AL
– egy olyan szirupos alapú komplex készítmény, amely kedvező
hatással bír az allergiás nehézségek alkalmával. Hatással van a
KIR-ben (központi idegrendszerben), a légutakban és a bőrben,
illetve a többi, allergia által gyakran meggyötört szervekben
kialakuló legtöbb allergiaokozóra.
Abelia ME
– egy további szirupos alapú készítmény, mely kedvező hatást
gyakorol a szervezetben a kezdődő anyagcserezavarokkal
szemben. Az élelmiszerekben előforduló olyan anyagokkal, elemekkel szemben hat, melyek a
szervezetben akár patológiai hatást is okozhatnak, ilyenek: a glutén, a kazein, a purinok, a
triacilglicerolok, a glükóz stb..
Abelia IM
– szirupos alapú készítmény, mely kedvező hatással van az olyan méregterheltséggel
szemben, amely gátolja az immunrendszer megfelelő működését.

9/11

www.joalis.hu

Joalis BAMBI, szirupos komplexek gyermekeknek
Bambi AL
– szirupalapú készítmény vitaminokkal és növényi kivonatokkal,
mely allergiás tünetek megjelenésekor használatos. A különféle
allergiák gyakorlatilag valamennyi szerv esetében képesek
gyulladásokat okozni, kezdve a légutaktól, az emésztőrendszeren
át egészen a bőrig, vagy a húgyutakig. A megelőzés a legjobb
előfeltétele az allergiás tünetek megoldásának.
Bambi BRON
– szirupalapú készítmény vitaminokkal és növényi kivonatokkal, mely a köhögéssel együtt járó
légúti gyulladások során alkalmazható. Különösen a vírusos és bakteriális eredetű fertőzések
által okozott krónikus gyulladások, valamint ismétlődő jellegű allergiás tünetek azok, melyek
feleslegesen terhelik a gyermeki szervezetet.
Bambi IM
– szirupalapú készítmény vitaminokkal és növényi kivonatokkal. A gyakori fertőzések,
megfázások, középfül-gyulladások, náthák, mind-mind az elégtelenül működő immunrendszer
következményei. Az immunrendszerrel összefüggésben álló szervek megtisztításával optimális
ellenálló képességet alakíthatunk ki a betegségekkel szemben.
Bambi Symbi
– szirupalapú készítmény vitaminokkal és növényi kivonatokkal. Az egészséges bélháztartás
fontos előfeltétele a létfontosságú tápanyagok felszívódásának és az immunrendszer
megfelelő működésének. A megfelelő bélháztartás mielőbbi helyreállítása különösen fontos
például antibiotikum tartalmú gyógyszerek hosszabb időn keresztüli szedését követően. Az
egészséges bélháztartás fontos előfeltétele a gyermek lelki és testi egészségének.

Joalis BIOHARMONI
o

o

o

o

Két olyan készítménykészletek, melyek az emberi
szervezet egésztestes tekintetében összeállított
méregtelenítési programokat foglalnak magukba.
A szervezet egésztestességét a külső és belső
eredetű fizikai és pszichikai toxinok képesek
megzavarni.
Minden egyes készítménykészletet kompletten
kell alkalmazni, nem célszerű felosztani őket egyes
készítményekre.
Alkohol-szirup alapú cseppek (5% v/v), növényi
kivonatokkal és vitaminokkal gazdagítva egyben
rezonációs összetevővel, 100 ml-es kiszerelésben.

SET I (4x100ml)
BIOHARMONI 1 – harmonizálja az emberi pszichika és idegrendszer működését.
BIOHARMONI 2 – harmonizálja a belső anyagcsere folyamatok működését.
BIOHARMONI 3 – harmonizálja a szervezet működését, főként a mérgező fémek kiválasztását.
BIOHARMONI 4 – harmonizálja a szervezet védekezőképességét.
SET II (4x100ml)
BIOHARMONI 5 – harmonizálja a nyirokrendszer működését.
BIOHARMONI 6 – harmonizálja a légúti rendszer, az urinális terület, a máj, a lép, a gyomor és a
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szív működését.
BIOHARMONI 7 – harmonizálja a genitális terület, a bőr, az izületek, a periférikus idegrendszer, a
belek és a pajzsmirigy működését.
BIOHARMONI 8 – harmonizálja a szem, a fül, az érrendszer, a szájüreg, a hasnyálmirigy, a
mellmirigy, a légzőszervek és főleg a mandulák működését.

Joalis VITAMINOK és ÁSVÁNYI ANYAGOK
o

o

Olyan étrend-kiegészítő készítmények, melyek információs
méregtelenítési összetevővel, az ún. kulccsal vannak
kombinálva. Ez a kulcs biztosítja a vitaminok és
nyomelemek, sejtek általi hatékony felhasználását.
A készítmények kedvező hatással bírnak a civilizációs
betegségekkel, valamint a gyulladásos, fertőzéses, reumás
és onkológiai problémákkal szemben.

VITAVIT
- Természetes, alkohol-szirup alapú összetett készítmény, mely B1, B6, B9, B12, E, Q10
koenzimet és folsavat tartalmaz.
VITATON
- Természetes, alkohol-szirup alapú összetett készítmény, mely A, B2, B3, B5, C, D3, E, H, K
vitaminokat, L-karnitint és PABA-t tartalmaz.
MINEMAX
- Egy olyan alkoholos-szirupos kombinációjú természetes készítmény, amely a C-vitamin
mellett még rezet, jódot, szelént és krómot is tartalmaz.
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