TEASOL
Teasol je rostlinný přípravek, který napomáhá při likvidaci oparů. Jedná se o nenávykový
přípravek, který se používá již při prvním pocitu vznikajícího oparu.
Návod k použití: Tinkturu na postižené místo nanášejte několikrát denně již po prvních
příznacích vzniku oparu.
Originální balení: 10 ml.
Indikace byliny:
* k likvidaci oparů
* netoxický
* bez omezení věkem
* snadná a praktická aplikace
* bez předpisu

TONASOL
Tonasol je přípravek, který přináší úlevu při rýmě a nachlazení. Usnadňuje dýchání a
přináší celkovou úlevu. Přípravek kromě podpůrného efektu rovněž zkracuje dobu kdy je
nemoc v akutní – nejvíce obtížné fázi nemoci. Z osobní zkušenosti našich zákazníků se
Tonasol jeví jako vhodný doplněk při dýchacích potížích vyvolaných alergiemi
nejrůznějšího původu.
Návod k použití: aplikujte několikrát denně až do vymizení veškerých projevů nemoci.
Originální balení: 10 ml.
Indikace byliny:
* při rýmě a nachlazení
* ke zlepšení dýchání ve spojení s alergiemi
* preventivní i terapeutický účinek
* netoxický
* bez omezení věkem
* snadná a praktická aplikace
* bez předpisu

TTO DENTAL
Je rostlinný přípravek, který úspěšně napomáhá chránit ústní sliznici před poškozením,
které způsobují záněty (afty, záněty dásní, parodontóza a pod.). Zejména parodontózou
trpí v současné době velká část populace. Toto chronické onemocnění lze významně
omezit pravidelným používáním účinných přípravků mezi něž se Dental řadí. Komplex
látek přírodní povahy (tanin, myrha, TTO a další) přispívá k hygieně dutiny ústní. Nejprve
je třeba vyčistit zuby a potom nanést na vatovém tampónku Dental na rozhraní zubů a
dásní.
Návod k použití: Po pravidelné očistě zubů naneste tinkturu na vatovém tampónku na
rozhraní zubů a dásní. Přípravek důkladně vetřete. Pro dosažení maximálního účinku je
vhodné přípravek důkladně vmasírovat.
Originální balení: 10 ml.

Indikace byliny:
* na parodontózu a záněty dásní
* netoxický
* bez omezení věkem
* snadná a praktická aplikace
* bez předpisu

TTO INTIM GELLE
Přípravek je určen k intimnímu ošetření ženy. Působí velmi dobře proti plísním,
kvasinkám a bakteriím. TTO obnovuje a udržuje přirozené mikrobiální osídlení pochvy.
Má výrazný hojivý účinek při poševní mykóze a zánětech bakteriálního původu.
Doporučujeme používat preventivně po návštěvě bazénů a po použití antibiotik. Účinnost
proti mykózám je až 90%, proti zánětům bakteriální povahy je účinnost 70%. K
výraznému utlumení průvodních příznaků však dojde v každém případě. Gellé lze použít
také jako lubrikant.
Návod k použití: preventivně aplikujte vždy večer. Při použití k tlumení problémů
aplikujte několikrát denně.
Originální balení: 115 ml.
Indikace byliny:
* k intimnímu ošetření ženy
* preventivní i terapeutický účinek
* netoxický
* bez omezení věkem
* snadná a praktická aplikace
* bez předpisu

TTO pleťové mléko
Mléko je určeno ke každodennímu šetrnému ošetření problematické pleti. Mléko TTO
pokožku vhodně očistí, osvěží, uklidní a zároveň dezinfikuje. Čistící účinek je podpořen
alantoinem, který napomáhá odstranit odumřelé kožní buňky s povrchu pleti.
Návod k použití: vhodná je aplikace vždy ráno, nebo večer k pravidelné očistě pleti. Při
použití k tlumení problémů aplikujte několikrát denně. Po ošetření pokožky pleťovým
mlékem je pro dosažení maximálního účinku vhodná kombinace s TTO multiaktivním
krémem.
Originální balení: 115 ml.
Indikace byliny:
* k ošetření problematické pokožky
* preventivní i terapeutický účinek
* pokožku čistí i desinfikuje
* netoxický
* bez omezení věkem
* snadná a praktická aplikace
* bez předpisu

