
                

 

 

 

 

 

Nabízíme produkty Mrtvého moře a doplňky stravy značky Dr. Nona – 
přírodní preparáty bez vedlejších účinků pro zlepšení psychiky, 
kondice, pro prevenci, pro nastartování ozdravného procesu v těle. 
Můžete se tímto zbavit mnoha zdravotních potíží. .. Produkty 
navržené na Nobelovu cenu ! 

Info na www.drnona.eu 

 

 

 

 

 

 

V dnešním světě nás silně spoutávají stresy, nekvalitní strava, znečištěná voda, smog 
všech druhů. To je skutečnost. Jsme plně odpovědní za svůj život, 

život našich dětí, za život na Zemi. 

Kdo a čím nám dnes může pomoci ? Odpověď je zcela jednoznačná - Člověk sám si může 
pomoci a Matka Příroda tím, co nám může poskytnout. 

Ne každý může absolvovat pobyt v izraelských lázních u Mrtvého moře. Na pomoc proto 
přicházejí Soli země – produkty zn.Dr.NONA – Soli Mrtvého 

Moře, které Vám umožní vymodelovat si hojivý účinek Mrtvého moře doma a navíc jej 
posílit dalšími hojivými přírodními látkami. 

Pro vyzkoušení účinků Vám nabízíme absolvovat Master Classe – unikátní ošetření vaší 
pleti postupnou aplikací 9 produktů … výsledek je naprosto ohromující – plet se 
vypíná, mizí vrásky, okamžitý liftingový efekt … 
http://video.google.com/videoplay?docid=1278621546812494767 

CENA : 1.300,- Kč 



Mrtvé moře, na první pohled bez života, je nejbohatším zdrojem léčivých látek, které se 

používaly již od pradávna. Mrtvé moře je unikátní jev přírody – voda maximálně 

nasycená solí, mikroprvky a ohromující zásoba bahna v kombinaci se suchým a horkým 

klimatem. 

 

Ve vodách Mrtvého moře, nehledě na přesycenost solí, žijí bakterie a 
jednobuněčné řasy. 

Archibakterie Mrtvého moře dokázaly přežít i v těchto extrémních 
podmínkách. Tyto bakterie patří do samostatné skupiny organismů, které 
se liší nepřítomnosti zformovaného jádra (jádrová blána není obklopená 
membránou). 

  

Archibakterie je „první“ buňkou na Zemi. Řadí se mezi prokaryoty a má 
neopakovatelnou sadu aminokyselin, která je identická pro naše „dávné“ 
předky. (Archibakterie jsou popsány v knize Molekulární biologie buňky, B. 
Albertse a D.Brea – rok vydání 1994) 

 

Aktivní substráty vyloučené těmito mikroorganismy, brzdí peroxidové 
okysličování lipidů buněčných membrán volnými radikály, napomáhají 
obnovení nukleových buněčných komplexů a vystupují jako stimulátory 
imunitního systému. 

  

Archibakterie jsou původci zrodu všeho živého na planetě, ze kterých 
vzešel biologický svět živočichů a rostlin. V průběhu své existence 
archibakterie zůstaly v neměnném původním stavu, ve kterém se 
nacházely mnoho tisíciletí. To znamená, že archibakterie jsou nosiči DNK – 
informace a že v jejich genetickém aparátu je založena informace o 
způsobu přežití a zachování sebe samých jako druhu.  

 Voda Mrtvého moře se hodně liší od vod všech ostatních moří na planetě. 
Obsahuje všechny mikroorganismy a biologické kovy potřebné pro člověka 
(21přírodních minerálů) a její hutnost je nadměrně vysoká (na 1litr vody 
420g různých solí). Soli a bahna Mrtvého moře jsou nazývané „Svaté dary 
ze svatých míst“. 

 Je známo, že nehledě na obrovské léčitelské síly Mrtvého moře se v něm 
nikdo nekoupe. Být ve vodě déle než 10 minut se nesmí kvůli nebezpečí 
chemických spálenin, protože vysoká koncentrace solí podmiňuje silně 
zásadité prostředí moře. 



 Mrtvé moře je neopakovatelným zdrojem makro a mikroprvků. 
Koncentrace, kterých zde dosahuje 420g na 1 litr vody, velmi převyšuje 
jejich obsah ve většině vodních nádrží na Zemi. 

 Jílovitá slaná bahna Mrtvého moře díky svému složení a terapeutickým 
účinkům nemají konkurenci, jsou velmi efektivní při léčbě různých kožních 
onemocnění, ale také při léčení věkových, posttraumatických,zánětlivých a 
post-infekčních onemocnění kosterní a svalové soustavy, plic, při léčbě 
gynekologických a jiných onemocnění.  

Při použití preparátů Dr. Nona je důležité vědět, že v lidském organismu, 
jsou vždy dosud nevyžádané rezervy, určené pro zachování a obnovení 
narušeného zdraví. Racionální použití preparátů Dr. Nona dává možnost 
obnovit ztracenou čilost a schopnost odolávat nemocem.  

V preparátech Dr. Nona jsou zkombinovány poslední vymoženosti 
současné vědy a nejlepší tradice klinické medicíny. Jsou tu postuláty 
čínské medicíny, vědecky podložené způsoby fyto -terapie,navrácené 
tradice aromaterapie, balneoterapie a také nejnovější pokroky 
biotechnologie a genového inženýrství. 

Trápí Vás nebo Vaše blízké nějaká nemoc nebo zdravotní problém 
a hledáte konečně efektivní a účinnou pomoc? Můžeme Vám 
pomoci… neváhejte a navštivte nás …. 
 
 
Budeme se těšit  


