
Art Dren 

- Az ízületekben és a csigolyaközti ízületi részekben található mikroba gócok eltávolítására szolgáló 

készítmény. A gócok gyulladásokat váltanak ki ami mozgásszervi területen jelentkező fájdalmakkal 

jár együtt. 

Auri Dren 

- A külső-, a középső-, és a belsőfülben található mikrobagócok eltávolítására szolgáló készítmény. A 

gócok hallás- és egyensúlyzavarokat okozhatnak, és középfülgyulladásokat idézhetnek elő főként a 

középfülben. 

Col Dren 

- A vékony és vastagbélben található mikrobagócok eltávolítására szolgáló készítmény. A 

bélrendszerben megbúvó gócok emésztési zavarokat, esetenként béldiszbiózist okozhat. 

- A készítmény a végbélpanaszok megoldására is alkalmas. 

- Segít a bőr tisztításában, és légúti panaszok kezelésében is. 

Connectid 

- A szervezetben bármilyen formában jelen lévő kötőszövetben megbúvó mikrobák és egyéb más 

terhelők eltávolítására szolgáló készítmény 

CorDren 

- A szív struktúrájában, elsősorban a perikardiumban a miokardiumban és az endokardiumban 

található mikrobagócok eltávolítására szolgáló készítmény. Pozitív hatással bír a szív 

idegrendszerének működésére. 

- Hozzájárul az érzelmi magabiztosság javulásához.  

Cortex 

-  A híd , a nyúltagy, és a kisagy területét tisztítja. Hatással van a hormonrendszerre, a vegetatív 

irányító központra, a vizelet – epe összetételére. Epe-, vesekő /kialakulása/. Álmatlanság, hosszú 

távú memória, mozgáskoordináció, nyelési- légzési automatika, éjszakai bevizelés. 

Cranium 

- A központi idegrendszerben, elsősorban a nyúltagyban a telencephalonban, diencephalonban és a 

mezencephalonban található mikrobagócok eltávolítására szolgáló készítmény. 

- Magába foglalja a gerincvelő méregtelenítését is. 

- Pozitív hatással bír a KIR működésére is. 

CutiDren 

- A bőrben és az irharétegben található mikrobagócok eltávolítására szolgáló készítmény. 

- Ezen szervi struktúrákban megbúvó gócok bőr-, faggyúmirigy-, verejtékmirigy- gyulladásokat, 

ekcémákat, neurodermatitist, és más bőrgyulladásokat válthatnak ki.  

 



Enternal 

- A bél idegrendszerének méreganyagoktól történő megtisztítására szolgáló készítmény. 

- Alkalmas a bélproblémák, esetenként érzelmi nehézségek, mint pl. a depresszió, melankólia, 

kedvetlenség kezelésére. 

GasteDren 

- A gyomorban található mikrobagócok eltávolítására szolgáló készítmény. 

- A gyomorban megbúvó gócok a gyomornyálkahártya begyulladásához, vagy gyomorégéshez 

felpüffedéséhez és más emésztési zavarokhoz vezethetnek. 

Gyno Dren 

- A női genitáliákban megbúvó mikrobagócok eltávolítására szolgáló készítmény. Az ezen a területen 

található gócok zavarokat okozhatnak a petefészekben, az anyaméhben, és a hüvelyben, 

következményüket tekintve pedig meddőségi gondokat, gyulladásokat és sexuális zavarokat 

idézhetnek elő. 

Hypotal 

- A hipophisisben található mikroba gócok eltávolítására szolgáló készítmény. 

- A hipophisis befolyásolja mind a vegetatív ideg-, úgy a hormonális rendszert egyaránt 

K1 

- Főként a csont spongiákban található mikrobagócok eltávolítására szolgáló készítmény, mely 

egyben kedvezően befolyásolja a vesék és más szervek működését. 

K2 

- A periférikus idegrendszerben főként a fej-, és a gerincvelő idegi pályákban található gócok 

eltávolítására szolgáló készítmény. 

- Pozitívan befolyásolja a periférikus idegrendszer működését. 

Infovit 

- A készítmény pozitíven támogatja a táplálékból kinyert vitaminok és ásványianyagok hatékony 

felszívódását a vékonybélben. 

Liver Dren 

- májban található mikrobagócok eltávolítására kifejlesztett készítmény, ami javítja a máj és az 

epehólyag és epevezetékek működését . 

- Kedvezően befolyásolja a pszichikát és más szerveket, valamint az idegrendszert is. 

 

 

 



Lymfatex 

- A nyirokrendszerben található mikrobagócok eltávolítására szolgáló készítmény. 

- A nyirokrendszerben megbúvó gócok jelenthetik azon mikroba toxinok forrását, amelyek 

kedvezőtlenül befolyásolják nem csak ennek a rendszernek a működését, hanem a szervezetünk 

összes többi szervéét is.  

Mamma Dren 

- A mellmirigyben található mikrobagócok 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 mikrobagócok és további toxinok 

eltávolítására szolgáló készítmény. 

- Javítja a gliák működését és kedvezően befolyásolja a neuronfunkciókat. 

NeuroDren 

- Az agyhártyákban, az agyi és a gerincvelői idegekben található mikrobagócok eltávolítására szolgáló 

készítmény. 

OkulaDren 

- A szemben és annak járulékos részeiben található mikrobagócok eltávolítására szolgáló készítmény. 

- A gócok szemműködési zavarokat és a szem szöveteinek gyulladását okozzák. 

OroDren 

- Szájüregben a fogakban, szájnyálkahártyán, fogínyben, és a nyelvben található mikrobagócok 

eltávolítására szolgáló készítmény. 

- A gócok funkcionális zavarokat és gyulladásokat okozhatnak, ezen  a szervi területen 

OsteoDren 

- A csontokban, a periostban a spongiákban  és a csontvelőben található mikrobagócok eltávolítására 

szolgáló készítmény. 

PankreaDren 

- A hasnyálmirigyben található mikrobagócok eltávolítására szolgáló készítmény. 

- A gócok kedvezőtlenül befolyásolják a belső és külső elválasztású mirigyek működését. 

Következmények lehetnek mind emésztési, mind anyagcserezavarok. 

ProstaDren 

- A prosztatában megbúvó található mikrobagócok eltávolítására szolgáló készítmény. 

- A prosztatában lévő gócok vizelési problémákat okoznak 

 



ResDren 

- A légúti rendszerben található mikrobagócok eltávolítására szolgáló készítmény. 

- Általa a légúti rendszer működése javulhat az orrlyukaktól a tüdőig, beleértve a mellhártyát, a 

mediastinumot, a hangszálakat és a légcsövet.  

Supraren 

- A mellékvesékben /kéregben és a velőállományban is/található mikrobagócok eltávolítására 

szolgáló készítmény. 

- A mikrobagócok befolyásolhatják a katekolaminok, a kortizon, és a mineralokortikoidok 

termelődését a szervezetben. Ezek a hormonok felelősek a gyulladások csökkentéséért, a víz 

háztartás fenntartásáért, és a stresszhelyzetek kezeléséért. 

-  

- Áltatában a krónikus stressz következményeképp is lehet. 

ThyreoDren 

- A pajzsmirigyben található mikrobagócok eltávolítására szolgáló készítmény. 

-  Az itt található gócok zavarják a szervműködést, hozzájárulnak a gyulladáshoz, és 

következményképp a hormonális működési problémákhoz. 

- A készítmény magában foglalja a mellékpajzsmirigyeket és más olyan sejteket, amik befolyásolják a 

kalcium anyagcserét. 

TonsillaDren 

- A mandulákban, de főleg a szájpadlási és orr-garat mandulákban található mikrobagócok 

eltávolítására szolgáló készítmény. 

- A mandulák forrásai lehetnek fertőzéseknek és mikrobagócoknak egyaránt. A gócok pedig különféle 

szerveket képesek károsítani pl. ízületeket, veséket és a szívet. 

UriDren 

- A vesékben és a húgyútakban található gócok eltávolítására szolgáló készítmény.  

- Segítségével javul a húgyúti rendszer működése 

- Kedvezően hat az ízületekre és gerincre. 

- Pozitívan hat a pszichikára, főként szorongás esetén. 

Vegeton 

- A készítmény pozitívan hat a vegetatív idegrendszerre. Ezt a területet nem lehet tudatosan 

befolyásolni. 

- Segít a neurotikus eredetű fájdalmak és kellemetlen állapotok esetén. 

VelDren 

- A lépben megbúvó mikrobagócok eltávolítására szolgáló készítmény. 

- Segítségével a véralkotás és az immunitás tekintetében javul a lép funkció. 

- Kedvező hatással bír az 5 elem szerinti lép körébe tartozó szervekre. 



- A hasnyálmirigy, a gyomor, és a lép méregterheltségének kivezetésére szolgáló készítmény. Ezen 

szervek segítik a táplálék feldolgozását, a tartalék képzését, a feleslegek mozgósítását.  

- A hagyományos kínai medicína tanítása szerint a lép felelős az édességekhez való vonzódásért, és a 

túlevések kialakulásáért.   

 

VenaDren 

- Az érrendszerben található gócok eltávolítására szolgáló készítmény. Ezek a gócok érgyulladások és 

azokkal összefüggő komplikációk oka lehet.  

- Kizárólag az érfalra hat. 

Akoleszt 

-  Vérben a magas koleszterinhez vezető okok eltávolítására szolgáló készítmény. 

- Más készítményekkel történő kombinálásával a készítmény feloldhatja a koleszterin lerakódásokat 

is.  

AL   /Analerg/ 

- Az allergiás tünetek esetén kedvező hatással bíró készítmény. 

- Az allergiás tünetekkel leginkább sújtott szervekből  / Kp-i idegrendszerből, légutakból, bőrből / 

segít az allergia kiváltó okait eltávolítani.  

Cand / Candid/ 

- Az emberi szervezeten belül a gombák elszaporodásának okát kezelő komplex készítmény. 

- Hatással van a cukoranyagcserére, az immunitásra, és a gombák által leggyakrabban sújtott 

szervekre. 

CO 

- A vastag és vékonybél működését megzavaró toxinterheltségek eltávolítására szolgáló komplex 

készítmény. 

- Eltávolítja a mikrobagócokat, a kazeint, a glutént, a fémeket, és egyebeket. 

- A készítmény magába foglalja azokat az idegi szöveteket is, amelyek a belekkel összefüggnek. 

DP 

- A kóros depresszióval jelzett 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 

- 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 

- A krónikus fáradtság szindrómával összefüggő toxinok eltávolítására szolgáló készítmény. 

- A toxinok valamennyi olyan csoportja idetartozik, melyek befolyásolják a mesencephalon és a 

vegetatív idegrendszert. 

SO 

- A májban található toxinok eltávolítására szolgáló készítmény. 

- Eltávolítja a mikroba gócokat, a glutént, az idegen eredetű anyagokat, a hidrogénezett zsírokat, 

mesterséges édesítőket, nehézfémeket stb. Jelen készítményben helyet kapnak a vegetatív fonatok 

is. 

IM 

- Az immunrendszer helyes működését gátló toxinok eltávolítására szolgáló készítmény. Támogatja 

az immunrendszert. 

OP 

- Komplex készítmény, amely a rosszindulatú daganatos megbetegedések gyógykezelését támogatja. 

- A daganatra a készítménynek nincs semmiféle közvetlen hatása. Támogatja a szervezet közvetlen 

védekező folyamatait és az immunrendszert rávezeti a daganatokra. 

- Hatékony segítség az elektroszmog elleni védekezésben 

Vertebra 

- A gerincoszlopban, főleg a gerinc közti ízületekben, a porckorongban és a csigolyák 

csontszövetében megbúvó toxinok eltávolítására szolgáló készítmény. 

- Segítségével eltávolíthatók az említett területről a mikroba gócok, a stressz, az érzelmi toxinok, az 

idegen eredetű anyagok stb. 

ACH 

- A nemkívánatos vegyi anyagok, mint a dioxin, aromás szénhidrogének, benzolszármazékok stb. 

eltávolítására szolgáló készítmény. 

- Ezek az anyagok főként a sejtfunkciókat és az epigenetikai környezetet károsítja, illetve zavarja 

meg. 

AM 

- Az emberi szervezet bármely szövetének károsítására képes nehézfémek és azok vegyületeinek 

eltávolítására szolgáló készítmény. 

- Valamennyi ismert mérgező fémre hatást gyakorló komplex készítmény. 

ADG 



- Kedvezően befolyásolja a szervezet megtisztulását az olyan különféle káros szenvedélyek részét 

képező, illetve tudatmódosító hatású szerektől, melyek kedvezőtlen hatással bírnak az 

idegrendszerre, illetve az epigenetikus környezetre nézve. 

 

ATB 

- A szervezetbe bevitt táplálékkal, vagy gyógyszerekkel bejutó antibiotikum maradványok 

eltávolítására szolgáló készítmény. 

- Az antibiotikum maradványok okozhatják a szervezetbe a gombák túlszaporodását, ami 

béldiszbiózishoz is vezethet. Ezen túl negatívan változtathatják az epigenetikai környezetet. 

BS 

- A szerves és szervetlen eredetű sók eltávolítására szolgáló készítmény. Az említett sók elvizesedést, 

kötőszöveti, izomszöveti stb. degenerációt okozhatnak. 

Deimun Aktív 

- Az oltóanyag maradványok eltávolítására szolgáló készítmény. 

- Ezek a maradványok toxinként képesek viselkedni és közben károsítják az emberi szervezet 

különféle szöveteit, funkcióit. 

Gli Glu 

- A szerzett glutén és gliadin intolerancia kezelésére szolgáló készítmény. 

- Képes a különböző szövetekből és szervekből eltávolítani a glutént és gliadint. 

- A glutén intolerancia alatt megjelölt immunzavar esetén méregteleníti a vékonybelet. 

Ionyx 

- Az ionizáló hatású káros anyagok eltávolítására szolgáló készítmény. Az ilyen anyagok képesek a 

szervezet valamennyi szövetét károsítani. Szerepet játszhatnak a pajzsmirigy rendellenességek 

kialakulásában. 

ME 

- Az anyagcserezavarral keletkező anyagok eltávolítására szolgáló készítmény. 

- A szervezetben patológiai hatással bíró, a bevitt táplálékkal bekerülő glutén, kazein, trigliceridek, 

purinok, glükóz stb. eltávolítására szolgáló készítmény. 

Metabol 

- Az egyes anyagcserezavarokra, főként a glutén, a keményítők és az állati eredetű fehérjék 

eltávolítására szolgáló készítmény. 

- Nincs hatással az állati eredetű zsírok és a cukoranyagcserére. 

Non-Grata 



- Az idegen eredetű fehérjék ( pollen, állati szőr, mikrobák, atkák) eltávolítására szolgáló készítmény, 

mely fehérjék a nyálkahártyákon tanyázva irritációkat és gyulladásokat, ekcémákat, náthát, 

köhögést, nőgyógyászati folyásokat váltanak ki. 

- Az idegen eredetű fehérjék okozzák a krónikus allergiákat is. 

 

 

Emoce 

- A negatív érzelmi programokat befolyásoló készítmény 

- Az érzelmi programokban bekövetkező változások kivetítődnek a szervezet pszichikai és szomatikus 

funkcióira egyaránt. 

MindDRen 

- Az idegen eredetű anyagok 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. 

Stresson 

- A stressz következményeinek felszámolására szolgáló készítmény. 

- Mind a mentális, mind az oxidatív stressz következményeinek eltávolításával kedvező változások 

következhetnek be pszichikai, és szomatikus területen egyaránt.  

ATV 

- Vírusos fertőzés esetén az immunrendszer stimulálására szolgáló készítmény. 

- A vírusos fertőzések képesek átváltani krónikus állapotba, a szövetekben gócok alakulhatnak ki, 

melyek súlyosan befolyásolhatják a szervezet működését. 

CE / Centralis Pulmo/ 

- Kedvező hatással van a légúti nehézségekre. A légutak a szervezet egyik belépési pontja, és a 

legkülönfélébb fertőzések terhelhetik. Elengedhetetlen a tisztántartása és a helyes működésének 

megőrzése. 

FME /FSME/ 

- Kedvezően segíti a szervezet védekezőképességét a kullancsencephalitis vírus fertőzésével 

szemben. 

Chlamydi 

- A chlamydia fertőzésekkel szemben ellenálló képesség stimulálását segítő készítmény. 

- A chlamydiák főleg az uro-genitális területet, valamint az ízületeket, a szemet, és a légutakat 

támadják meg. 

- Fertőzési gócokat képeznek és krónikus fertőzéseket váltanak ki. 



NO /Nobakter/ 

- A bakteriális fertőzések esetén a szervezet védekezőképességének stimulálására szolgáló 

készítmény 

- Ezek a fertőzések lehetnek akut, és krónikus jellegűek, és a szervekben, szövetekben gócokat is 

kialakíthatnak, amik akár súlyos másodlagos tüneteket, betegségeket is okozhatnak. 

Para Para 

- A szervezet immunrendszerének stimulálására szolgáló készítmény olyan esetekre, amikor a 

szervezetet valamely élősködő támadja meg. Ezek egyaránt lehetnek férgek, amőbák stb. 

Spiroborg 

- A borelliákal szembeni ellenálló képesség stimulálását segítő készítmény. 

- A borelliák mind akut, úgy krónikus fertőzéseket váltanak ki, egyben olyan fertőzéseket váltanak ki, 

egyben olyan fertőzési gócokat képesek kialakítani, melyek károsítják pl. az  ízületi rendszert és 

számos más struktúrát egyaránt. 

Yeast /Yea/ 

- A gombás fertőzésekkel szembeni ellenálló képesség stimulálását segítő készítmény. 

- A gombák főleg az üreges szerveket támadják meg és elsősorban azok nyálkahártyáját képesek 

károsítani. 

Zooinf 

- Az állati eredetű fertőzésekkel / toxoplazma,  Tularemia, Listeria, Leptospirosis / szembeni ellenálló 

képesség stimulálására szolgáló készítmény. 

Anxinex 

- Az agy szorongásos és Parkinson kórral érintett központját képező striátum elnevezésű részében 

megbúvó mikroba gócokkal szemben ható készítmény. Ezen készítmény megfelelő módon 

kombinálható a Mezeg, az UriDren és a Stresson készítményekkel. 

Egresson 

- A talamusban tanyázó mikrobagócokkal szemben hatékony készítmény. Hatással van az 

agresszivitás mértékének mérséklésére. Ezen készítményhez megfelelően kombinálható a LivDren + 

Mezeg + Stresson 

Elemde 

- Anyaszerve a Máj, és főleg az agyi lebenyekre hat 

- A magasabb idegi tevékenységekért felelős agykéregben található mikrobagócokkal szemben ható 

készítmény. Hatással van az emocionalitásra, az elmére, a viselkedésre, a beszédalkotásra, a 

hanginformációk értelmezésére az összpontosításra stb… 

- Hatással van az immunitásra /allergiára, autoimmun betegségekre/ és a görcsös 

megbetegedésekre, különféle rohamok /migrén, epilepsia/ 



- Hatásosan kombinálható a LivDren, a Cranium, Stresson, Mezeg, és a CO cseppekkel. 

 

Embase 

- A nagyagy agykéreg alatti struktúráiban lévő mikrobagócokkal szemben hatékony készítmény. 

Hatással van a félelemérzet csökkenésére. Jelen készítmény hatásosan kombinálható az UrinoDren 

készítménnyel. 

Fornex 

- Az agy fornix elnevezésű részében található mikrobagócokkal szemben ható készítmény. Hatással 

van a jóindulatú daganatok felszívódásának elősegítésére. Megfelelő módon kombinálható I 

lépésben a  Mezeg + Stresson  a II. lépésben a megfelelő szöveti 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 UriDren + Mezeg + Stresson 

készítményt kombinálhatjuk megfelelő módon. 

 

  

 


