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Skupina společností              Společnost              Program

Program PowerMatrix se vyznačuje maximálním spojením s Ruskou vědou - od převratných
vědeckých objevů, až po vysoce technologickou výrobu a inovační marketingové schéma.

Všechny preparáty, poskytované naším systémem, jsou plodem mnohaleté, usilovné a tvrdé
práce vynikajících vědců z několika vědeckých skupin, které byly vybrány na základě vysoké
konkurence.

Historie vývoje většiny z nich má v ruské vědě své kořeny. Některé statistické studie naznačují,
že každý čtvrtý vědec na světě byl zástupcem sovětské vědy.

I když se celkový počet vědců v zemi samozřejmě výrazně snížil, přesto v poslední době
potenciál ruské vědy znovu roste.

V bývalém Sovětském svazu byla vytvořena mimořádně silná základna, která s pomocí
dnešních moderních technologií a informačních funkcí umožňuje přinést na trh produkty, které
budí údiv a důvěru v budoucnost této země a krajanů.

Preparáty PowerMatrix se po právu nachází v řadě tohoto vývoje. Jejich základy byly položeny
ještě sovětskými vědci, ale produkty samotné byly dál průběžně "dolaďovány" k dnešní
dokonalosti a pro širokou veřejnost jsou dostupné až teď.

Vrátit stav mládí a zdraví na tak dlouho, jak jen to je možné, s použitím vlastních tělesných
zdrojů – to je opravdu jedinečná šance pro každého, a to vše díky novým objevům vědců
společnosti Imperium.
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Voda jako zdroj života už
v dřívějších dobách přitahovala
lidský rozum, neboť nic tak
člověka nevzrušuje, jako život
sám.

„Vodo… s tebou se nám navrací síly, s kterými jsme se již loučili.
Z tvé milosti v nás opět počínají prýštit vysušené prameny našeho srdce.

Ty jsi největším bohatstvím světa…“

De Saint Exupéry

První, nejvíce ohromující vlastnost vody spočívá v tom, že
je jedinečnou látkou na naší planetě, která se v obvyklých
podmínkách teploty a tlaku vyskytuje ve všech
skupenstvích: tuhém, kapalném i plynném.
Voda má výjimečně vysokou tepelnou jímavost ve

srovnání s jinými kapalnými i pevnými těly – 4,18 J. Proto
v noci, a také při přechodu z léta do zimy, voda chladne
pomalu. Ve dne nebo při přechodu zimy do léta se také
pomalu ohřívá, a tím se stává regulátorem teploty na
zeměkouli. Jiná zvláštnost vody je neobyčejně vysoká
skrytá teplota odpařování i tání, tzn. množství tepla, které
je zapotřebí ke změně skupenství vody. Například skrytá
teplota odpařování u vody je téměř 8krát větší, než u lihu,
a u tání je to více než 27krát..
Naprosto nečekanou anomálií vody je její bod zamrzání a

varu. Chceme-li se podívat na spojení vodíku s jinými
prvky: sírou, selenem, tellurem – zpozorujeme tyto
zákonitosti: čím vyšší je bod zamrzání, tím vyšší je i bod
tání.

S vodou je spojeno vše živé na planetě. Podle mínění
ruského vědce V. I. Vernadského se voda biosféry jeví jako
samostatný, otevřený systém, udržující existenci života
na Zemi. Všechny živé organismy v sobě mají 70 – 90%
vody. Nejvíce vody má člověk v mozku – 90%, asi 81%
v krvi a 75% ve svalech. Kůže a játra obsahují 70% vody,
a v kostech jí je asi 20%.
Obsah vody převyšuje obsah jakékoliv látky v organismu

průměrně milionkrát. Voda je nejrozšířenější a
nejobvyklejší součást přírody, se kterou se člověk setkává
denně po celý život – nejdůležitější a nejneobyčejnější ze
všeho, co věda zná.
Voda je velmi neobvyklá i z hlediska fyzikálně-

chemických vlastností a má nejvíc anomálií.

Energo-informační preparáty



4

Voda se z této řady vyděluje a tyto zákonitosti narušuje.
Ještě více udivuje – neméně neočekávaná vlastnost vody –
změna její hustoty, která závisí na změně teploty. Hustota
vody neubývá při přechodu z pevného do kapalného stavu,
tak jako u jiných prvků, ale naopak narůstá. Proto vodstvo
nezamrzá až do dna.

Voda se uplatňuje také jako katalyzátor. Při nedostatku
vláhy mnohé reakce prakticky neprobíhají.

Voda je velmi přizpůsobivá, reaktivní látka. Díky svým
vlastnostem je unikátním rozpouštědlem více solí a dalších
látek, než ostatní tekutiny, okysličuje téměř všechny kovy a
rozrušuje nejtvrdší horniny.

Existuje mnoho jiných zvláštností vody: vodivost tepla,
pronikání elektrického proudu (závisí na tlaku), koeficient
vzlínání.

Vzniká otázka: jak objasnit tyto anomálie? Cesta
k vysvětlení, v souladu se současnými objevy, spočívá ve
vytváření zvláštních struktur pomocí molekul vody.
Voda – to není jen prostá molekula složená ze dvou atomů
vodíku a jednoho atomu kyslíku.

Díky takové dipólní struktuře (záporné a kladné póly se
přitahují) se molekuly vody spojují do asociátů různých
geometrických tvarů s obsahem 2 – 6 molekul, které se ve
většině případů během okamžiku rozpadají a vzápětí
vytvářejí nová spojení. Vzájemná spojení molekul vody
skýtají mnohem více anomálních vlastností. Ale jak objasnit
„paměť“ vody, schopnost hromadit energii, přeměňovat se
z neutrální na „živou“ nebo „mrtvou“, když se asociáty
okamžitě rozpadají a vytváří se nové?

Odpovědi na tyto otázky našli ruští vědci, kteří koncem
20. století završili a zaregistrovali řadu objevů
s experimentálním potvrzením heterogenity fyzikálního
složení vody.

Ve vodě byla dokázána přítomnost jak nanodutin, tak i
stabilních objemných asociátů molekul vody, schopných ve
smyslu informačně-energetickém interakce s okolím. Tedy
schopných ukládat i předávat akumulovanou energii a
informaci podle zákonů kvantové fyziky. Voda je dynamicky
fraktální (strukturně uspořádaný) heterogenní systém, ve
kterém probíhají neustálé přechody molekul vody mezi
volným stavem a její vazebnou fází. Všechny fyzikální i
chemické vlastnosti vody se určují stavem a organizovanou
strukturou její vazebné fáze. Ta je jádrem v utváření vody
jako látky vůbec, je její „vizitkou“.

Při smíšení dvou elektronů
vodíku a jednoho atomu kyslíku
vzniká voda, molekula se dvěma
póly – plus a mínus.

Každá molekula vody se 
chová jako dipól.

Atom kyslíku má vyšší 
elektronegativitu než 

atomy vodíku a v důsledku 
toho k sobě částečně 
přitahuje elektrony 

chemické vazby. Na atomu 
kyslíku se tak vytváří 
částečný (parciální) 

záporný náboj (δ-) a na 
atomech vodíku parciální 

kladný náboj (δ+). Tak 
vzniká dipól. Tedy ke 

kladným pólům (atomy 
vodíku) jsou přitahovány 
atomy kyslíku sousedních 

molekul. K zápornému pólu 
(atom kyslíku) jsou naopak 
přitahovány atomy vodíku 

sousedních molekul.
Tyto elektrostatické síly 

působí nejvíce při teplotě 
4°C a způsobují, že 

molekuly vody jsou v 
prostoru nejhustěji 

uspořádány. 

Energo-informační preparáty
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Volná voda obsahuje ojedinělé skupiny 2 – 6 molekul, které
nemají tak pevnou vazbu ani hustotu. Díky elektrostatickému
vzájemnému působení se tyto skupiny mohou spojovat a tvořit
asociáty vázané vody s vysokou hustotou. Rentgenem struktur, a
jejich analýzou, bylo zjištěno, že základní jednotkou jsou
pentamery (forma „značky kvality“ v SSSR) molekul vody,
sloučených do jedné oblasti.

Uvnitř této oblasti se díky elektronům formuje velmi silná
intramolekulární vodíková vazba, a zvenku, na povrchu této oblasti,
jde o méně silnou molekulární soudržnost.
Díky rozdílu hodnot elektřiny ve vnější a vnitřní oblasti se vytváří 

lokální gradient pole o napětí 10 na 8 V/cm, který přitahuje volné 
elektrony z atmosféry a hromadí je na vnější hranici asociátů i 
v přilehlých nanodutinách. Takto voda kumuluje energii. Předává ji 
organismu, do kterého vstoupí. Čím více má voda asociátů , tím 
více energie může nahromadit. V přírodě podíl asociátů čítá kolem 
0,04%. S pomocí různých postupů je možné jejich podíl zvýšit na 1 
– 2%. V organismu člověka  podíl spojené vody dosahuje 10 – 20%. 

Řetězy asociátů vody se rozmísťují podél energetických drah
lidského těla a koncentrují se v akupunkturních bodech.
Vazby asociátů vytváří sítě na povrchu membrán

a v „energetickém depu buněk“ – mitochondriích. Všechny části
organismu, buňkou počínaje a celým systémem konče, obsahují ve
své soustavě oblast spojované vody. Ta plní roli prostředníka mezi
vnějším prostředím a organismem, předává energii z okolního
prostředí do biochemických systémů a jejich řízení.

Kromě toho, tato voda je hlavně základem předání informačních
signálů zvenčí i zevnitř organismu. Jakákoli vnější nebo vnitřní
změna prostředí se bude fixovat ve struktuře pentametru. Kód
této informace je podle zákonů kvantové fyziky předán jak každé
buňce, tak organismu jako celku.

Dříve, ještě před bouřlivým rozvojem technogenní civilizace,
byla přízemní vrstva vzduchu nasycena energií v podobě toku
volných elektronů, které stoupaly z půdních koloidů při jeho
periodickém zvlhčování a vysychání půdy. Prudký úbytek
otevřených ploch se zavlaženou půdou, její pokrytí asfaltem a
betonem, pohlcování volných elektronů syntetickými materiály,
plazmovou a elektronickou technikou, snížení hladiny spodních
vod – to vše vedlo k poklesu intenzity objemu elektronů a
způsobilo jejich deficit v organismu i primárních receptorech.

Prudce stoupla nemocnost, spojená s napětím regulačního
systému organismu, což se projevuje poruchami metabolismu,
aterosklerózou, syndromem chronické únavy, atd.

V těchto podmínkách jsou nepříliš efektivní nejen lékařské
metody prevence a léčení, ale i klasické způsoby – fyzická cvičení,
otužování a fototerapie. Tak jako tak se hlavní příčina změn
zdravotního stavu – deficit elektronů (energie) – neodstraní.



Jak současnou situaci vyřešit?
Ruští vědci během posledních dvaceti let ve výsledku aktivního

výzkumu role a mechanismu účinku vody na lidský a zvířecí
organismus zjistili, že fáze spojené vody, její vysokoenergetické
strukturované stavy, opravují průběh a intenzitu metabolických
procesů v buňce. Voda udržuje jistou energetickou hladinu
v buňkách, obnovuje a ochraňuje přírodní rytmy všech procesů,
synchronizuje je v souladu s celkovým rytmem organismu,
spouští procesy dělení normálních buněk a smrt poškozených,
zabezpečuje dobrý provozní stav bílkovin - enzymů, takže v celku
normalizuje práci celého organismu.

Na základě teoretických a praktických výsledků byly
rozpracovány a vyrobeny energo - informační vodní preparáty,
které mají zvýšený obsah vysokoenergetické fáze „spojené“
vody.

Ona sbírá energii volných elektronů z atmosféry. Při vstupu do
organismu voda předá energii v podobě elektronového vichru
podobným strukturám vnitřní tekutiny, nebo receptorům volných
elektronů erytrocytů. V souladu se zákony kvantové fyziky se
energie dostává tam, kde je nejvíce potřebná, a kde její deficit
brzdí procesy životních funkcí, v důsledku čehož vznikají nemoci.
Elektronové vichry současně s energií roznáší informaci každé
buňce o stavu celého systému, jeho korekci a probíhajících
změnách v celém organismu, synchronizují práci mnoha
biochemických procesů

Informace a energie jsou předány v okamžiku a v celém
objemu (holograficky), ale pro přestavbu práce buňky, orgánu,
systému je potřeba nějaký čas, protože rychlost biochemických
reakcí je mnohem pomalejší. Ke zničení všech defektních bílkovin
a vytvoření nových je v průměrném organismu potřebný čas
okolo třech měsíců. V každém konkrétním případě se čas, dávky i
doba užívání preparátů liší. Vychází ze stavu a stupně narušení
metabolických procesů.

Energo-informační preparáty
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Voda je unikátním a univerzálním nosičem
rozličných „informačních matric“. Informační
matrice nemocných buněk je deformovaná
oproti matricím buněk zdravých.

MatrixVisum na energoinformační úrovni
přes biopole organismu sám nachází oslabené
a nemocné buňky, obnovuje jejich
energoinformační „matrici zdraví“. Obnovuje
tkáně, orgány i organismus jako celek.
Entropie vody se zmenšuje, nicméně její
chemické složení, hladina kyselosti, základní
fyzikálně-chemické a organoleptické vlastnosti
zůstávají beze změn.

Medicínská praxe ukázala, že vliv
MatrixVisum na oči, mající tu či onu patologii
chronického či akutního charakteru, spočívá
v rychlé aktivaci obranných sil organismu a
mechanismu samoregulace
energoinformačních procesů. MatrixVisum
ovlivňuje ne chemii, ale informaci. Spouští
energoinformační procesy samoléčení, a tak
působí jak na konkrétní nemoc, tak i na
všechny nemoci celkem.

Při užívání MatrixVisum se zpočátku mohou
objevovat slabě bolestivé pocity v očích
(pálení), které trvají 30 sec. – 2 min., poté tyto
projevy mizí. Při projevu déle trvajících
(přechodných) potíží při užívání MatrixVisum
se doporučuje přerušit užívání na 3 – 5 dní, a
následující 3 dny užívat pouze 1x denně.

Způsob užívání:
1 – 2 kapky do oblasti víček - 2 – 3x denně.

Při jakýchkoliv poškozeních rohovky, včetně
operačního po 1 – 2 kapkách 4 – 5x denně po
dobu 10 – 14 dní.
Při zánětech rohovky, epiteliálně -endoteliální
dystrofii rohovky, krvácení do sklivce – po 1 –
2 kapkách 3 – 5x denně po dobu 20 – 30 dní
Při diabetické retinopatii, diabetické
neuropatii, počínajícím šedém zákalu,
onemocněních sítnice – po 1 – 2 kapkách 4 –
5x denně po dobu 60 – 120 dní, s přestávkou
jeden den po každém 6. dnu.

Zdraví očí :  MatrixVisum

Indikace pro použití:
• Snížení ostrosti zraku
• Únava očí od škodlivého záření počítače,

televize, mobilů apod.
• Profesionální únava očí řidičů dopravních
prostředků

• Glaukom
• Onemocnění sítnice
• Diabetická retinopatie
• Diabetická neuropatie
• Počáteční zákal
• Slzení očí
• Virové a bakteriální záněty spojivek
• Syndrom suchých očí
• Keratokonjunktivitidy a keratitidy
• Popálení chemické a termické – rohovky,

spojivky skléry (bělma)
• Nepronikající rány a eroze
• Pronikající rány sklivce, rohovky – po

chirurgickém výkonu
• Poškození rohovky a sklivce jako výsledku

chirurgických zásahů (keratoplastika,
extrakce zákalu, keratotomie, chirurgická
korekce dioptrií)

• Epiteliálně-endoteliální dystrofie rohovky
• Mechanická zranění očí
• Šilhání
• Ječné zrno
• Jako profylaktický a léčebný prostředek

kontaktní korekce zraku
• Jako profylaktický prostředek při

degenerujících změnách rohovky
7
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Uši, hrdlo, nos – MatrixLOR

30 ml

Způsob užívání:
Stříknout do každé nosní dírky 2 – 3 dávky
(2 – 3 stlačení pístu zařízení),
3 – 4x denně.

UPOZORNĚNÍ:
nekapat ani nestříkat do ucha.

MatrixLOR je biofyzikálně aktivní preparát
pro prevenci i řešení problémů spojených
s uchem, krkem a nosem, ve formě nazálního
(nosního) spreje. Je bez umělých a chemických
komponentů.

MatrixLOR pracuje na energo-informační
úrovni přes tkáňovou tekutinu a strukturu
biopole. Nachází oslabené a nemocné buňky.
Obnovuje jejich energo-informační „matrici
zdraví“, opravuje buňky, tkáně i normální
funkce hrdla, nosu a ucha.

MatrixLOR vládne biofyzikálně aktivním
účinkem, i když není lékem v obvyklém smyslu
tohoto slova. Medicínská praxe ukázala, že
působení MatrixLORu při různých patologiích
chronického nebo akutního charakteru spouští
rychlou, někdy až okamžitou aktivizaci
obranných sil organismu. Totéž platí i o
mechanismu samoregulace energo-
informačních procesů.

MatrixLOR je neškodný, ekologicky čistý
a svým účinkem nečekaně rychlý profylaktický
prostředek proti mnohým nemocem hrdla,
nosu i uší. MatrixLOR pracuje ne na chemické,
ale na informační bázi (tzn. spouští energo-
informační procesy samoléčení), a má vliv na
konkrétní nemoc, i na další možná
onemocnění nosní a ušní.

Doporučení k užívání

Prevence onemocnění
ušních, nosních, krčních

Onemocnění nosní:
• Polypy
• Zánět vedlejších nosních dutin
• Nemoci z nachlazení s příznaky rýmy
• Chronická rýma
• Sezónní – senná, a alergická rýma
• Dutiny – pro usnadnění odtoku sekretu
• Zánět středního ucha – zmenšení otoku

sliznic nosohltanu
• Pro usnadnění vyšetření nosní dutiny
• Akutní i chronický zánět dutin
• Příprava k chirurgické intervenci v oblasti
nosu

• Odstranění otoku sliznice (nosní skořepy
a přídatných štěrbin) po chirurgickém
výkonu

Nemoci ušní:
• Otitis externa
• Akutní zánět středního ucha
• Chronický zánět středního ucha
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MatrixDecoris je preparát v podobě spreje.
Je určen pro obnovu metabolismu buněk a
rychlou aktivaci ochranných sil kůže, obnovu
buněčné imunity a mechanismů samoregulace
energo-informačních procesů.

Kůže – to není jen pokrývka lidského těla, ale
velmi důležitý polyfunkční orgán v organismu
člověka. Vyplňuje funkci „pohraničníka“ –
nevpustí do organismu škodlivé mikroby a
chemické prvky, zastává roli „nárazníku“ –
změkčuje rány, bere na sebe krutý účinek
slunečních paprsků. Kůže hraje důležitou roli
při termoregulaci – udržuje stálou teplotu,
optimální pro fungování organismu.

Na rozdíl od stárnutí vnitřních orgánů, které
probíhá skrytě, příznaky stárnutí kůže jsou
vždy viditelné. Stárnutí kůže probíhá na
základě zpomalení buněčné regenerace.

MatrixDecoris pomáhá organismu
samotnému zabývat se řešením zdravotních
problémů kůže, dovoluje obnovit její
regenerační schopnosti a zdravý vzhled.

Způsob užívání:
Vrásky na obličeji. Namočte jemnou 
jednovrstvou gázu v MatrixDecoris a nechte 
působit 1 – 3 minuty.
Mateřská znaménka, papilomy a bradavice. 
Používejte namočenou vatu v MatrixDecoris
místně a nechte působit 2 – 7 hodin.
Povrchové krvácení, bolest: Přiložte 
namočenou gázu na místo krvácení nebo 
bolestivé místo a nechte působit 5 – 10 minut.
Tromboflebitida. Varikózní rozšíření žil.
Užijte aplikací nebo kompresí.
Mozoly, popáleniny, zranění, akné, opary:
Máčejte kůži ráno a večer, před spaním 
kompresí s expozicí 10 – 60 minut.

Zdravá kůže – MatrixDecoris

Aktivuje rezervy, zvyšuje buněčnou
imunitu. Vaše kůže, jako zamlada, začne
kontrolovat všechny procesy:
očišťovat se od nečistot, zadržovat útoky
virů, patogenních bakterií a plísní, které
využívaly oslabení vaší imunity. Probíhá
detoxikace znečištěného matrixu,
omlazování fibroblastů, které obnovují
syntézu kolagenu a elastinu – pletivo, které
dává základ pro zabudování dalších
komponentů. Spouští se proces obnovení
cévního systému kůže, obnovuje se tok
lymfy, normalizuje se práce nervových
zakončení v kůži.

Pro zesílení ozdravného efektu
MatrixDecoris doporučujeme systémový
přístup k návratu zdraví kůže.

Spolu užívejte následující preparáty:

• MatrixSalutem
• MatrixRelictum
• MatrixAngel
• MatrixCoronar
• MatrixHepar
• MatrixNephra
• MatrixCerebrum3

9
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Uši, hrdlo, nos – MatrixLORZdraví a mládí – MatrixSalutem

150 ml

Způsob užívání:
UPOZORNĚNÍ: MatrixSalutem začínejte užívat 
vždy od minimální dávky.

Schéma individuální dávky při užívání vnitřně:

1 den – 2x denně (ráno a večer), po 2,5 ml
2 den – 2x denně (ráno a večer), po 5 ml
3 den – 2x denně (ráno a večer), po 7,5 ml
4 den – 2x denně (ráno a večer), po 10 ml
5 den – 2x denně (ráno a večer), po 15 ml
6 den – 2x denně (ráno a večer), po 20 ml
7 – 14 den – 2x denně (ráno a večer), po 30 ml

Preparát MatrixSalutem je vyráběn z čisté
pitné vody cestou vícestupňového energo-
informačního procesu zpracování na unikátním
zařízení, s využitím posledních objevů ruské
vědy. V jeho závěru vznikají stálé energo-
informační struktury molekul vody – asociáty
(clustery), které nesou informační matrici
zdravých buněk člověka – „matrici zdraví“.

Informační matrice nemocných buněk je
deformovaná ve vztahu k matricím buněk
zdravých. MatrixSalutem sám vyhledá
oslabené a nemocné buňky přes vyzařování
bioenergie organismu. Poté obnovuje jejich
„matrici zdraví“ a ozdravuje tkáně, orgány i
celý organismus vůbec. MatrixSalutem tedy
působí komplexně na celý organismus.

MatrixSalutem má biofyzicky aktivní účinek, i
když není lékem v obvyklém smyslu slova.

Energo-informační voda MatrixSalutem – to
je naprosto neškodný, ekologicky čistý,
neočekávaně rychle účinný a velmi efektivní
prostředek pro předcházení mnohým
nemocem.

MatrixSalutem nepracuje na chemické,
nýbrž na fyzikální úrovni. (to znamená, že
spouští energo-informační procesy
sebeobnovy), a právě tento fenomén
upravuje funkce celého organismu a léčí
konkrétní onemocnění. Unikátnost tohoto
preparátu spočívá v dispozici energo-
informačních struktur – informačních
matric zdravých buněk člověka. Z tohoto
důvodu bude účinkovat na každý
organismus individuálně.

Po vstupu do organismu, MatrixSalutem
bude nacházet informační narušení
v orgánech i systémech celého organismu
jako celku a opravovat je. Vše je dílem
okamžiku díky elektromagnetickému
přenosu informace rychlostí 30000km/s.
Jakmile buňky informaci dostanou, začnou
ji zpracovávat a spouští procesy
normalizace práce organismu, čímž se
spustí léčení nemoci

Rychlost uzdravení závisí na zásobě
energie (kolik energie zůstalo v buňkách
vašeho organismu – nakolik je vybitá vaše
„baterka“, a jak rychle se začne dobíjet),
proto proces uzdravování probíhá u
každého různě dlouho.
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• Zánět ledvinné pánvičky
• Zánět ledvin
• Zánět močového měchýře

Onemocnění štítné žlázy:
• Autoimunitní zánět štítné žlázy (thyroiditis)
• Hypotyreóza
• Nodulární struma
• Stav po resekci štítné žlázy

Cukrovka:
UPOZORNĚNÍ: Užívá se na pozadí základní
farmakologické léčby. Nepoužívejte kapky na
noc.

Obezita

Virová a infekční onemocnění:
Chřipka, SARS, ARI
Ihned na začátku nemoci byste měli kapat, 
nebo zavést do nosních dírek tampónky 
namočené roztokem Salutemu. Velmi efektivní 
jsou ultrazvukové inhalace.

Onemocnění močo-pohlavní u mužů :
• Zánět prostaty
• Adenom prostaty
• Erektilní dysfunkce

Onemocnění proktologická:
• Hemoroidy
• Ragady na konečníku
• Svědění idiopatického původu

Onemocnění kůže:
Mateřská znaménka, papilomy, bradavice

Onemocnění páteře :
• Radikulitida
• Osteochondróza
• Poškození nervových zakončení

Onemocnění cév dolních končetin:
• Tromboflebitida
• Varikózní rozšíření žil
• Cévní metličky

Mezižeberní neuralgie:
• Pásový opar

Onemocnění uro-genitální u žen:
• Eroze, genitální herpes, kandidóza
• Stáze (městnání) a zánětlivé procesy

v malé pánvi

INDIKACE:
• Onemocnění plicní
• Akutní i chronická bronchitida
• Chronická pneumonie
• Pneumoskleróza
Při užívání podle rozpisu individuální dávky je
možné užívání doplnit inhalací. Po použití
Salutemu v ultrazvukovém inhalátoru od 2-3
do 5 ml pro jedno sezení, 2x denně - dochází
ke zlepšení všech příznaků již 3. - 5. den.

Onemocnění kloubů a periarticulárních tkání:
(okolí kloubů)
• Artritidy
• Artrózy
Užívání individuální dávky podle rozpisu je
možné doplnit i kompresními obvazy. Přiložte
kompresní obvaz na problémovou oblast na 30
minut až 3 hodiny.

Onemocnění trávících orgánů:
• Chronický zánět, vředová choroba žaludku a

dvanáctníku
• Chronické zácpy, kolitidy
• Dysbakteriózy
• Záněty slinivky

Onemocnění jater a žlučníku:
• Hepatitidy A, B, C, D, E, G
• Zánět žlučníku

Onemocnění ledvin:
• Písek a kameny v ledvinách

11
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Zásada působení většiny léků – zablokovat nespecifické
bílkoviny, které orgán najednou začal syntetizovat.

Ale žádný z lékařů nemůže odpovědět na otázku: „Proč tento
orgán rozjel syntézu nespecifické bílkoviny?“Aby orgán zase začal
správně plnit své funkce, je nutné, aby se vrátil do svého
původního stavu, aby mohl obnovit svou původní funkčnost.
Tento proces obnovení není v moci léků. Lék neuzdravuje - lék
bojuje jen s následky. Přitom situace vyžaduje rehabilitaci
organizmu, ne boj s příznaky.

V tomto zápasu se dá vedle medikamentózní terapie použit i
substituční terapie, kdy do organizmu se dodávají „hotové
produkty“: vitaminy, hormony, mikroelementy a podobně.
Nastupuje proces, kdy systémy, které mají tvořit tyto produkty,
přestávají pracovat a organizmus „zapomíná“ na své funkce.
Buňky ztrácejí schopnost plnit své úkoly, protože tyto funkce
nejsou vyžádané. Opakem je revitalizace, která je procesem
přirozeného obnovení orgánů a tkání, likvidace poškozených,
obnovy a rekonstrukce ztracených.

Fyziologická regenerace probíhá na buněčné a tkáňové úrovni.
Dle výsledků izotopových výzkumů v průběhu roku se obnovuje
složení atomů lidského těla na 98 %. Buňky žaludeční sliznice se
obnovují za 5 dní, tukové za 3 týdny, buňky pleti za 28 dní,
buňky kostry za 3 měsíce.

12

Revitalizace - základ zdraví a
dlouhověkosti.
Existence života závisí na dvou
molekulách: na bílkovinách –
peptidech, které roznáší
informaci, a na DNA, která
představuje informační matrici,
není aktivní, ale je také nosičem

informace. Spojení peptidu s určitými úseky DNA (s úseky genu)
funguje jako klíč k zámku – je řídicím signálem pro syntézu
specifických bílkovin.

Peptidy přenášejí biologickou informaci od jedné buňky ke
druhé a tato informace určuje správnou funkčnost orgánů. Když
buňka vykonává činnost správně, potom orgán funguje
optimálně. Když buňka selhává, selhává funkčnost celého orgánu
a jako výsledek vzniká onemocnění.

Klasická metoda medikamentózní léčby se zakládá na působení
na organizmus chemickými léky. Bohužel, léky jsou neorganická
(neživá) hmota a organizmus není schopen s jejich pomocí
obnovit ani jedinou živou buňku. Nastupuje proces, při kterém
organizmus přeměňuje tuto chemickou hmotu ve šťavelovou sůl,
která se postupně shromažďuje, ukládá se v organizmu a slouží
jako základ pro vznik kamenů, artrózy, artritidy, aterosklerózy a
podobně.

PRODUKTY S REGULAČNÍ INFORMACÍ
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Jádro mechanismu spočívá ve specifickém značení (zvlášť pro
každý orgán) proteinů, peptidů a dalších biomolekul v průběhu
jejich syntézy. Ještě v době Renesance světoznámý evropský
lékař Paracelsus přikládal velký význam metodě léčby
"podobného podobným". Jeho slavný aforismus "srdce léčí
srdce" nanejvýš názorně a přesně odráží vlastnost
organotropismu moderních peptidových prostředků,
vyznačujících se přísnou organospecifičností. Jsou to prostředky
s adresnou terapií a revitalizací.
Organospecifičnost peptidů je podmíněna jejich

organotropností, tj. spřízněností s homologickými orgány a
tkáněmi a s následnou kumulací v nich.

Mechanismus organotropnosti těchto peptidů rozluštil biolog
Rose Blobel a za tento vynález mu v r. 1999 byla udělena
Nobelova cena. Princip realizace tohoto mechanismu se zakládá
na orgánospecifickém značení proteinů, peptidů a dalších
biomolekul v průběhu jejich biosyntézy. Terapeutický princip
homologie (podobnosti orgánů a tkaní) Paracelsusa byl tedy až
téměř o 500 let později vědecky zdůvodněn a uplatněn v metodě
peptidové terapie

Většina regulačních biomolekul nemá druhové specifičnosti, ale
vyznačují se orgánovou a tkáňovou specifičností. Bio molekuly
odebrané z tkáně nebo orgánů jednoho zvířete můžou ovlivnit
homologické tkáně a orgány jiného zvířete, nebo i člověka. V
tomto spočívá podstata organotropismu, který spojuje vše živé.

Vnitřní buněčná forma regenerace je stejná pro všechny orgány
a tkáně. Konečným výsledkem rehabilitace je obnovení funkcí.

Význam bio regulačních bílkovin pro regenerační a inovační
metodu PowerMatrix.

Pro nastartování procesu regenerace jsou nutné regulační
bílkoviny - organické látky, které upravují stav buněk. Bílkoviny
určují buňkám správný postup a v organizmu probíhá proces
samouzdravování. Efekt obnovy postiženého orgánu nebo tkáně
nastupuje díky normalizaci funkcí na buněčné úrovni. Přitom
nedochází k chemickému, nebo chirurgickému zásahu! Jakmile se
bílkoviny dostanou do těla, okamžitě dávají buňce nový život.
Dochází k nahrazení starých a nemocných buněk novými,
mladými, začíná aktivní proces obnovy. Peptidy jsou schopné
prodloužit životaschopnost buněk o 30-40%.

Ruským vědcem A. V. Nagovicynem byla vyvinuta moderní
metoda získávání bioregulačních bílkovin z různých orgánů a
tkání zvířat. Pomocí vícestupňového procesu
energoinformačního zpracování na unikátním zařízení se podařilo
do struktury vody zaznamenat spektrum energoinformační
matice bio-regulačních bílkovin různých orgánů a tkání,
i s jejich přísně specifickými vlastnostmi.

Mechanismus kumulace biomolekul v homologických orgánech
a tkáních byl objeven ve XX. století.

PRODUKTY S REGULAČNÍ INFORMACÍ



Při zániku buňky se oddělují induktory regenerace a induktory
reparačních procesů, které aktivují proces dělení buňky a
"směrují omezené nahrazovaní " do oblasti buněčné ztráty.

V procesu regenerace vykonávají roli informačního nosiče
lymfocyty. Hlavní úloha lymfocytů v organizmu je regulace
buněčného růstu, a to nejen buněk imunitních, ale i všech
ostatních typů. Lymfocyty předávají regenerační informaci, která
povzbuzuje buňky k regeneraci.

Obrovskou roli v regulaci buněčné regenerace hrají hormony.
Hormony aktivují vnitřní bunečné mechanismy proliferačních
cyklů v buňkách. Hormony indukují regenerační procesy nejen v
homologických žlázách, ale i v jiných orgánech a tkáních, které
slouží hormonům jak terč.

V lidském organizmu existují „věčné nedělitelné tkáně“
(kardiocyty a neurony), které nedisponují buněčnou formou
regenerace.
Kardiocyt: elementární (základní) buňka srdeční svaloviny.
Neuron: funkční a anatomická jednotka nervového systému.
Člověk má 15–25 miliard neuronů.

Preparáty PowerMatrix jejich vnitřní buněčnou regeneraci
obnoví.
PowerMatrix zregeneruje sub-buněčné struktury, v důsledku
čehož bude obnovený organizmus schopen kvalitně plnit své
funkce v průběhu celého života.
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Energoinformační matrice peptidových bio regulátorů
disponuje unikátní schopností obnovovat proces syntézy
bílkovin, který organizmus ztratil v průběhu nemoci, nebo
stárnutí. Proces obnovení je doprovázen zvýšením adaptačního
potenciálu a funkční aktivity orgánů a tkání.

Seznam mechanismů regulace regenerativních procesů:
• Humorální (vnitřní- tkáňové a buněčné regulátory, hormony,

neurotransmitery, růstové faktory)
• Imunologické a informační (informační úloha lymfocytů)
• Nervové (trofická a jiné funkce centrálního nervového systému)
• Funkční regenerace ("požadavek jako stimul")

PRODUKTY S REGULAČNÍ INFORMACÍ
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PRODUKTY S REGULAČNÍ INFORMACÍ

odpovídající zdravé tkáni svého druhu a jsou schopné potlačit
existující novotvary a zabránit melignizaci dalších buněk.
Orgánopreparáty PowerMatrix se používají proti patologiím
různého druhů - jsou schopny více než většina jiných produktů
efektivně obnovit regenerační potenciál a biochemickou
homeostázu tkání a orgánů celého těla.

5. Když použijete PowerMatrix spolu s léky, potom oni působí i

jako vodiče- media díku kterým léky efektivněji se dostávají do
orgánů.

6. Bez ohledu na způsob podání produkty PowerMatrix zvyšují
schopnost vstřebávání živin (železo, zinek, selen, vitamíny,
minerály, atd.) organismem a snižují tak jejich deficit, který je
zřejmý jak v jeho tekutém prostředí, tak i v tkáních.

Preparáty řady PowerMatrix směrované na vybrané orgány –
organopreparáty

Vývoj preparátů PowerMatrix se zakladá na fenoménu
homologie, díky kterému není výsledek závislý na způsobu a
místu: podobné léčíme podobným.

1. Orgánopreparáty PowerMatrix nevyvijí stimulující nebo
potlačující nátlak na homologické orgány - jsou směrované na
normalizaci funkcí homologických orgánů lidského těla, proto se
dají používat při jevech hyper- a hypo- funkcí, zánětů a
degenerace.

2. Organopreparáty PowerMatrix jsou nosiče celého komplexu
regeneračních stimulů - stimulují veškeré regenerační formy na
buněčném, intracelulární a biochemické úrovni.

3. Fyziologická regenerační působnost produktů PowerMatrix
na mezibuněčné úrovni se vztahuje na buňky všech orgánů a
tkání, produkty pomáhají aktivovat zablokované rezervní funkce,
čímž se obnovují veškeré funkce celého organizmu. To se
projevuje, například, na buňkách srdce po infarktu myokardu
nebo na neuronech po mrtvici.

4. Na fyziologické úrovni orgánoprodukty PowerMatrix
vyvolávají velmi kvalitní regeneraci v procesech dělení buněk a
jejich diferenciaci. Jako výsledek vznikají zdravé, aktivní buňky,
rezistentní k toxinům, metabolitům a jiným škodlivým vlivům.
Tyto obnovené buňky formují kolem sebe mikroprostředí,



Zdraví srdce: MatrixCardin

30 ml
150 ml

Způsob užívání:
10-15 kapek do 50 ml vody 2-3 krát denně
Doba použíti: do dosáhnuti zlepšení
Délka použití: závisí na věku, závažnosti 
onemocnění.
Po dosáhnutí pocitu zlepšení používají se 
dlouhodobě 10-12 kapek 1-2 krát denně.

MatrixCardin - program pro prevenci a
rehabilitaci, cílem kterého je oddálit stárnutí
kardiovaskulárního systému.

S pomoci vícestupňového energo-
informačního zpracování materiálů na
unikátním zařízení bylo možno na strukturu
vody nanést spektrum energo-informační
matice - Energy Matrix. Energy Matrix najde
problémové zóny v srdci a spustí zpětný
program neuro – imunitně - endokrinních
mechanismů pro obnovení normálního
fungování srdce.

Neuro – imunitně - endokrinní regulace
homeostázy hraje důležitou úlohu v
komplexním řetězci postupů vedoucích ke
stárnutí buněk, tkání, orgánů a organismu jako
celku. Nastáva involuční proces životně
důležitých orgánů, především nejdůležitějších
"kontrolních" systémů: nervového,
imunitního, endokrinní.

Srdeční systém je prezentován specifickými
mio endokrinními buňkami v srdečních síních,
kde probíhá proces syntézy a sekrece natrium
uratických hormonů, které odpovídají za
realizaci mnoha funkcí v organizmu, především
jde o stabilizaci elektrolitové homeostáze i
regulaci arteriálního tlaku.

Endotel, vystýlající vnitřní povrch krevních
i lymfatických cév a srdce, dříve byl
považován za neaktivní vrstvu, hlavním
úkolem které bylo udržovat nepropustnost
kardiovaskulárního systému.

Dnes víme, že srdeční endotel je to neuro-
imunitě-endokrinní orgán, který reguluje
kardiovaskulární homeostázu a především
mu patří:
• Vedoucí úloha v kontrakcích hladkého
svalstva srdečních buněk.
• Vedoucí úloha v regulace krevního oběhu.
• Syntéza signálních molekul, zapojených
do mechanizmu neuro-imunitně-
endokrinních regulace (oxid dusnatý,
prostacyklin, endotela, biogenní aminy,
histamin, serotonin, melatonin,
noradrenalin, epinefrin, cytokiny
potlačující zánět)

Prevence onemocnění kardiovaskulárního
systému různých ethimologii:
• Hypotenze
• Stenokardie, arytmie, ischémie, myokard
• Kardiophatie spojená s obezitou
• Zotavení po infarktu
• Po operacích na srdci
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MatrixCoronar je unikátní prostředek pro
prevenci cévních onemocnění různé geneze.
Na unikátním zařízení metodou
vícestupňového energo-informačního
zpracování materiálu se podařilo zapsat na
vodní strukturu energo-informační matrix
embryonálního cévního systému.

Endotel vystýlá absolutně veškerý vaskulární
systém organizmu – od nejmenších cév do
největších dýchacích arterii.
S věkem se endotel spotřebovává a v důsledku
toho vznikají degradovaná ložiska, čímž
dochází k poruše integrity vrstvy endotelu
a ztluštění bazální membrány.

Fungování vaskulárního systému je hodně
závislé na pružnosti stěn systému. Pružnost
se prokazuje poměrem kolagenu k elastinu.
Mechanizmus věkové ztráty pružnosti cév
vyvolává změny fyziko-chemických vlastnosti
kolagenu. Změna v struktuře kolagenu vědoucí
k zvětšení tvrdosti cév, se odráží na
funkčnosti vaskulárního systému. V procesu
stárnutí na cévních stěnách se hromadí vápník
a fosfor. K 65-70 rokům obsah vápníku prudce
vzrůstá.

Způsob užívání:
10-15 kapek do 50 ml vody 2-3 krát denně
Doba použíti: do dosáhnuti zlepšení
Délka použíti: závisí na věku, závažnosti 
onemocnění.
Po dosahnutí pocitu zlepšení používají se 
dlouhodobě 10-12 kapek 1-2 krát denně.

Zdravé cévy:  MatrixCoronar

30 ml
100 ml

Podle moderních názorů, cévní
ateroskleróza není pouze o prosáknuti
lipidy stěn vaskulárního systému, ale
primární degradace kloubního endotelu,
což je patologický systémový proces.

Dysfunkci endotelu cévního systému
předcházejí aterosklerotické změny
v cévách. K hlavním příčinám dysfunkce
endotelu se vztahují: hypertenze, kouření,
metabolický syndrom. Důležitou roli
v aterosklerotickém rozvoji hrají zánětlivé
reakce.

Instrukce k používání MatrixCoronar
Prevence kardiovaskulárních onemocnění
různé etymologii:

• Kardiovaskulárních onemocněni
• Cévní onemocnění velkého mozku
• Diabetická angiopatie
• Doporučuje se v průběhu veškerých

aktuálních onemocnění (angina, tonzillit,
gajmorit, cholecystitida, pielonefrit,
glomerulonefrit, systémové onemocnění
a podobně)

• V době výskytu aktuálních respiratorních
onemocnění (především pro děti a starší
lidí).
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Způsob užívání:
Na jednu dávku rozmíchejte 12 – 15 
kapek MatrixAngel v 50 – 70 ml pitné 
vody a užívejte 2krát denně po dobu 2 – 3 
měsíců.

Můžete použít dohromady s MatrixSelen: 
do 0,5 litru vody rozmíchat 12-15 kapek 
MatrixAngel a 15-20 kapek MatrixSelen.
Pít po douškách běhen dne.

Zdraví tkání: MatrixAngel

30 ml
150 ml

MatrixAnGel - není lékem v obvyklém smyslu
slova, ale je to unikátní prostředek se
značnou biologickou aktivitou, který absolutně
nemá vedlejší účinky.

Na vodu (která připravená s pomoci unikátní
technologii) se zapisuje informace o zdravých
pojivových tkáních, buňkách a léčivých
rostlinách (Modřin dahurský).

Pojivová tkáň bezprostředně neodpovídá za
činnost určitého orgánu nebo systému orgánů,
ale ona představuje 60-90% hmotnosti všech
orgánů a proto ji odvedena velmi důležitá
úloha. Pojivová tkáň tvoří opěrnou kostru
(stromy) a vnější ochranu (dermu) celého
organizmu, plní opěrné, ochranné a trofické
funkce. Veškeré pojivové tkáně mají společné
vlastnosti, protože mají společný původ -
pocházejí z mezenchymy, je spojuje také
totožnost struktur a společné plnění opěrných
funkci.

MatrixAnGel stimuluje regenerační procesy v
kůži, trávicím traktu, jaterní tkáně, způsobuje
"omládnuti“ červených krvinek, má
detoxikační vlastnosti, je antioxidantem,
obnovuje odezvu a šíření mezibuněčných
regulačních signálů. Během rehabilitačního
období po infarktu (spolu s MatrixCardinen)
pomoha vybudovat elastické jizvy v myokardu,

účinkuje v obnovení porušených inzultem
funkci a spolu s MatrixCerebrum obnovuje
funkce po neuro - degenerativních
nemocích. MatrixAnGel také je možno
používat způsobem vodních aplikaci.

MatrixAnGel se doporučuje v případech:

• imunodeficit (do imunity zapojené
lymfatický a krevní systémy – jsou
součásti imunitního systému)

• osteoporóza
• ostechandróza
• deficit kolagenu
• intoxikace
• celulitida
• roztažení a přetržení vaziva
• revmatická onemocnění
• plochost nohy
• skolióza
• hypermobilita kloubů
• odtržení sítnice
• klesání orgánů
• diastáza (rozestup břišních svalů)
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MatrixDensitas není lékem v obvyklém
smyslu slova, přitom ale disponuje značnou
biologickou aktivitou absolutně bez vedlejších
účinků.

Preparát MatrixDensitas posiluje vlasy,
obnovuje jejích přirozenou strukturu a
odstraňuje loupání. Vlasy se stávají poslušné,
krásného a zdravého vzhledu.

Vlasy jsou výběžky kůže, které se formují
z epidermy na 3-m měsíců embryogeneze.
Vlasy rostou z vlasových cibulek a skládají se
ze zárodečných buněk schopných reprodukce.
Do vlasových váčků ústí výstupní vývod
mazové žlázy. Vlasy jsou vybavené hladkým
svalstvem připevněným ke kompaktní vrstvě
dermy.

Jednotlivý vlas žije od několika měsíců až do
6 let. Za normálních okolností na hlavě během
jedeného dne vypadá 30-50 vlasů. Důvodem
plešatosti na temenu pravděpodobné je kratší
fáze aktivního růstu vlasů u mužů.

Způsob užívání:
Aplikujte na čisté vlhké vlasy a vlasovou 
pokožku po každém mytí vlasů. 
Neoplachujte.

Zdraví vlasů a pokožky hlavy -

MatrixDensitas

100 ml

Cyklus vývoje vlasového porostu trvá
několik let. Na hlavě vývoj trvá od dvou do
šesti let. Potom nastává klidová fáze, po
které zestárlé vlasy vypadávají.

MatrixDensitas se používá pro aktivaci
regionálních kmenových buněk,
podílejících se na stavbě struktury vlasů.
Preparát obsahuje informace o
epidermálních embryonálních kmenových
buňkach, stimuluje růst vlasů tím, že
zabráňuje atrofie folikuly a kmenových
buněk.

Pro dosažení maximálního účinku se
doporučuje užívat společně s
• MatrixRelictum,
• MatrixAnGel,
• MatrixSelen
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Zdraví ústní dutiny – MatrixDentes

100 ml

MatrixDentes - speciálně vynalezený
profylaktický prostředek zaměřený na řešení
problémů dutiny ústní. Mezi nejčastější ústní
onemocnění (která postihují obzvlášť často lidi
s cukrovkou) jsou:
• paradentózy (onemocnění dásní)
• Stomatitida
• Karies
• Plísňové infekce
• Lišej (zánětlivé, autoimunitní onemocnění

kůže)
• Porušení chuti
• Suchý, pocit pálení v ústech (nízká úroveň

slin)

V případě parodontitidy (zánětu dásní):
Po jídle vyčistit si zuby.
Do lžíci vody se přidá 10 kapek MatrixDentes
Navlhčete vatový tampon nebo gázu
a položte na místo zánětu.
Zdržet se jídla a vody po dobu 1 hodiny.
Tento postup se opakuje 3-5 krát denně.

V případě stomatitidy (zánět sliznice dutiny
ústní):
Po jídle vyčistit si zuby.
Do lžíci vody přidejte 15 kapek MatrixDentes
Navlhčete vatový tampon nebo gázy a položte
na místo zánětu.
Zdržet jídla a vody po dobu 1 hodiny.
Tento postup se opakuje 3-5 krát denně

Další případy pro použítí MatrixDentes:
• Karies
• Zvýšená citlivost zubní skloviny.
• Prořezávání zoubky u dětí.
• Příprava na dentální implantáty pro

úspěšné transplantace implantátů

Důležité doporučení pro kombinaci
preparátů PowerMatrix:

•MatrixOsteo (kostní systém) se používá
pro regeneraci a posílení dásní 5-10 kapky
pod jazyk
•MatrixCoronar (oběhový systém) se
používá pro zlepšení mikrocirkulacina
úrovni kapilár v dásních 5-10 kapky pod
jazyk
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Způsob užívání:
10 kapek do 20-30 ml vody. 
Vyplachovat ústa po dobu 2-3 minut, 
můžete spolknut.
Zdržet se jídla a pití po dobu 1 hodiny.



MatrixCerebrum - jedinečný produkt pro
prevenci poruch myelinového obalů
nervového vlákna. MatrixCerebrum není
lékem v obvyklém smyslu slova, ale má
značnou biologickou aktivitu absolutně bez
vedlejších účinků.

Myelinová pochva je elektrickým izolujícím
obalem pokrývajícím axony mnoha neuronů.
Chemické složení a struktura myelinu
produkovaného různými typy gliálních buněk
jsou různé. Barva myelinových neuronů je
bílá, odtud název "bílá hmota mozková“.

Po mnoho let bylo pokládáno, že myelinová
pochva je elektro izolantem v procesu vedení
vzruchu podél nervového vlákna. Ale role
myelinové pochvy o hodně významnější – ona
bezprostředně účinkuje ve formování
elektrického potenciálu nervového vlákna.
Nepochybně, že její účast v procesech látkové
výměny je extrémně významná - poškození
myelinové pochvy vyvolává poruchy funkci
nervového vlákna.

Způsob užívání:
Vstříknut do každé nosní dírky  2 dávky
(dva stisky dávkovače) 2-3 krát denně.

Alternativní způsob:
10-15 kapek zředit v 30-50 ml vody. 
Opakovat 2-3 krát denně.

Zdraví nervové soustavy : 

MatrixCerebrum

30 ml

Myelinová pochva nejzranitelnější část
periferního nervu. Trpí v důsledku poničení
(toxikace, poruchy imunitního
mechanizmu) nebo nedostatečné syntézy
myelinových svazků (poruchy látkové
výměny, nedostatek vitamínů). V každém
případě syntéza myelinu vyžaduje
podstatně větší vypětí mnoha enzymových
systémů, přestože protože celková
hmotnost této látky v organizmu přesahuje
200 g.

MatrixCerebrum vám pomůže mít v
jakémkoli věku zdravé, dobře fungující
myelinové obaly a díky tomu zdravé, mladé
nervové tkáně.

Degradace nervové tkáně a poškození
mozkových funkcí má za následek selhání v
činnosti všech ostatních orgánů a systémů,
takže účinek MatrixCerebrumu celkově
působí jako ozdravující prostředek všech
směrů, a lze ho doporučit pro všechny lidi,
kteří chtějí zůstávat zdraví a mladí.
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30 ml

MatrixCerebrum1 - preventivní prostředek,
určený k zamezení degradace procesu syntézy
hormonu dopaminu. Speciálně upravená voda
s nanesenou energo-informační matricí
dopaminu a léčivých rostlin (Dobromysl
obecná, Ginkgo biloba, kopřiva, pampeliška,
ženšen).

Dopamin (dopamine) je důležitým
chemickým přenašečem signálů v mozku.
Dopamin – neurotransmiter (neuropřenašeč)
mozku se tvoří v jádru středního mozku
v černé hmotě. Parkinsonova choroba
způsobuje destrukci více než 80% neuronů
černé mozkové hmoty, produkujících dopamin.

Hormon dopamin patří do skupiny
takzvaných hormonů radosti, potěšení, veselé
nálady a euforie. Dopamin se přirozeně
produkuje v mozku a způsobuje dobrou
náladu a pohodu.

Schopnost se učit také závisí na dopaminu,
ovládá schopnost učit se, podporuje touhu po
uskutečnění nového díla, přispívá k dosažení
výsledků. V průběhu výzkumu, uskutečněných
se studenty, bylo zjištěno – pokud se učivo
podá zajímavým způsobem, tak v mozku do
značné míry začíná působit dopamin. Studenti
si zvykají na zvýšenou úroveň dopaminu a
s radostí navštěvují kurzy. Tento hormon nás
nabíjí energií, proměňuje ve statečné
odvážlivce a podněcuje ke ztřeštěným činům.

Tento hormon nás nabijí energií,
proměňuje ve statečné odvážlivce a
podněcuje na ztřeštěné činy.

Když hladina dopaminu je nízká, člověk
ztrácí zájem o jiné lidí, o podnikání, o
projekty. A naopak. Právě dopamin
způsobuje, že se lidé sbližují. A také vysoká
hladina dopaminu v organizmu nám
umožňuje užívat si života. Tento hormon v
těle zajišťuje efektivní práci svalů, lehkou
létající chůzi, dobrou náladu. Dopamin
odvrací rozvoj deprese, pomáhá žít bez
stressu a únavy.

Dopamin způsobuje cílevědomé jednání a
soustředění. Ukazuje se, že naše
rozhodování z velké části zodpovídá
dopamin. Lidé s vysokou hladinou
dopaminu snadno přijímají správné
rozhodnutí a méně chybují.

Je známo, že lidé s Parkinsonovou
chorobou mají nízkou úroveň dopaminu.
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Způsob užívání:
Vstříknut do každé nosní dírky  2 dávky
(dva stisky dávkovače) 2-3 krát denně.

Alternativní způsob:
10-15 kapek zředit v 30-50 ml vody. 
Opakovat 2-3 krát denně.

Zdraví nervové soustavy : 

MatrixCerebrum 1



MatrixCerebrum2 – unikátní preparát pro
prevenci poruch podvěsku mozkového. Není
lékem v obecném smyslu slova, ale má silnou
biologickou aktivitu bez jakýchkoli vedlejších
účinků.

Epifýza – důležitý orgán, působící proti rozvoji
neoplastických procesů v organismu, likviduje
přebytek reaktivity vegetativního nervového
systému, zvláště u pacientů se zvýšenou
podrážděností, tendencí k novotvarům,
hyperlipidémii (ta může v pokročilém stadiu
způsobit další komplikace – aterosklerózu,
srdeční infarkt, mozkovou mrtvici). Při stárnutí
se významně snižuje sekrece a hladina
základního nepeptidového hormonu epifýzy –
melatoninu – hormonu spánku.

Vlastnosti MatrixCerebrum2 zajišťují:
spolehlivý sedativní efekt, neuroprotektivní,
antioxidační, antistresové, hypotenzívní,
onkostatické působení. Důležitý účinek
preparátu se projevuje při posílení imunity a
imunitní reaktivity, oslabené při chronickém
stresu. Melatonin je regulátorem motorické
aktivity orgánů gastro-intestinálního traktu,
ulevuje od poruch spánku, reguluje biologické
hodiny organismu, vládne protikřečovou
aktivitou. Přitom nemá přímý myorelaxační a
spánkotvorný efekt a nenarušuje koordinaci
pohybů, ani pozornost.

Způsob užívání:
Vstříknut do každé nosní dírky  2 dávky
(dva stisky dávkovače) 2-3 krát denně.

Alternativní způsob:
10-15 kapek zředit v 30-50 ml vody. 
Opakovat 2-3 krát denně.

Zdraví nervové soustavy : 

MatrixCerebrum 2

30 ml

Při aktivaci syntézy a produkci melatoninu
s jeho aktivitou proti nežádoucímu bujení
se vytváří podmínky ve vnitřním prostředí
organismu, způsobující zpomalení růstu
nádorů. Preventivně působí proti vzniku
metastáz. Jako antioxidant působí při
ochraně před oxidačním stresem,
neutralizuje toxické volné radikály, čímž
chrání i mozkové neurony.
Nejlepší čas pro užívání MatrixCerebrum2
je večer. Tvorba i vylučování melatoninu
v lidském organismu je závislá na množství
světla. Tma, přinejmenším snížení intenzity
světla – setmění, tyto funkce podporuje.

Indikace pro použití MatrixCerebrum2
Nespavost, narušený spánkový cyklus,
vysoký tlak, vegetativní cévní dystonie
hypertenzního typu, tachykardie,
stenokardie, vyčerpání, slabá imunita,
nedostatečná výživa, vředová choroba,
žaludeční vředy způsobené stresem,
zvýšené napětí sympatiku. Stavy obecné
slabosti, klimaktérium a jeho vegetativní
projevy, neurastenie, neurózy i neuróze
podobné stavy se zvýšenou dráždivostí,
emociální labilitou, úzkostí a strachem,
deprese, epileptické a křečové příznaky.
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30 ml

MatrixCerebrum3 – profylaktický prostředek
určený k zabránění snižování syntézy
růstového hormonu. Speciálně upravená voda
s nanesenou informací o energo-informační
matrici růstového hormonu a aminokyselině
arginin.

Lidský růstový hormon – to je hormon,
produkovaný předním lalokem hypofýzy (
podvěsku mozkového). Když stárneme, snižuje
se nám hladina růstového hormonu,
výsledkem čehož je zpomalení výměny buněk.
Jaký je výsledek? Povislá kůže, šedé vlasy,
ztráta svaloviny, zvýšení váhy (především
v oblasti pasu), zhoršení paměti, ztráta
energie, nemoci. Prozatím se nepodařilo
objasnit tak rychlý úbytek produkce růstového
hormonu. Kolem 40. roku života prakticky
každý zaznamená jeho deficit. V 80. roce se již
jeho produkce snižuje o 90 – 95%. Hormon
zlepšuje obnovu tkání, buněčnou regeneraci
kostí, svalů a životně důležitých orgánů. Také
podporuje imunitní systém v boji s infekcemi a
nemocemi.

Je vědecky dokázáno, že náhlý propad
hladiny růstového hormonu je jednou ze
základních příčin stárnutí. Hormon růstu je
jediným omlazujícím prostředkem, známým
svou schopností prodloužit mládí a dokonce
ho navrátit.

Efekt MatrixCerebrum3 je zaměřený na
odvrácení deficitu růstového hormonu.
Jeho nedostatek se u dospělých projevuje
v následujících změnách:

• Zvýšený cholesterol obecně
• Zvýšení lipoproteinů nízké hustoty
• Snížení lipoproteinů vysoké hustoty
• Zvýšení triglyceridů
• Vysoká hodnota glykémie
• Snížení syntézy hormonů štítné žlázy
• Zeslabení svalové síly a svaloviny jako

takové
• Snížení fyzické práceschopnosti
• Snížení spotřeby kyslíku
• Snížení výkonu srdce
• Zvýšené riziko srdečně-cévních

onemocnění
• Osteoporóza, řídnutí kostní trámčiny
• Zhoršení kvality kůže
• Pocení
• Nadváha, obezita
• Letargie, strach, citový chlad, deprese
• Poruchy spánku
• Snížení sexuality
• Imunnodeficit
• Zhoršená práceschopnost obecně
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Způsob užívání:
Vstříknut do každé nosní dírky  2 dávky
(dva stisky dávkovače) 2-3 krát denně.

Alternativní způsob:
10-15 kapek zředit v 30-50 ml vody. 
Opakovat 2-3 krát denně.

Zdraví nervové soustavy : 

MatrixCerebrum 3



MatrixRelax aktivně odstraňuje neurozy,
hraniční stavy s projevy napětí, neklidu,
úzkosti, poruchy spánku, poruchy motoriky a
vzruchů různého původu v neurologii.
V kombinacích se preparát užívá v případě
ovlivnění raného stadia onemocnění vysokým
tlakem, neuróz kardiovaskulárního systému,
klimakterického syndromu a syndromu
dráždivého tračníku.

Současný život je plný nepříjemností,
vysokých nároků, rozčarování a konfliktů. Pro
mnohé lidi je stres natolik obvyklým jevem, že
se stal běžnou součástí jejich života. Ovšem
stres vždycky neškodí. V malých dávkách může
člověka motivovat k výkonu. Ale pokud člověk
pracuje stále v nouzovém režimu, rozum i tělo
jsou nuceny za to zaplatit. Neustálé
přetěžování provokuje projevy neurózy, tj.
funkční narušení vyšší nervové činnosti
psychického původu.

Poruchy funkce nervového systému se
projevují tenzní bolestí hlavy, hyperestézií –
citlivostí na hluk a světlo, která může gradovat
až do ztuhlosti a křečových stavů (zejména
posturálních svalů, ale i cév), točením hlavy,
pocitem nejisté chůze, třesem, tiky, parestézií,
svalovými záškuby. Poruchy spánku
nacházíme u 40% pacientů s neurózou.
Neurotická dysfunkce kardiovaskulárního
systému obsahuje: dyskomfortní pocity
v srdeční krajině, vysoký nebo nízký tlak,

Způsob užívání:
Na jednu dávku použijte 12 – 15 kapek 
MatrixRelax do 50 – 70 ml pitné vody.  Užívejte 
2krát denně po dobu 2 – 3 měsíců.

narušení srdečního rytmu ( extrasystoly,
tachykardie), bolest srdce, syndrom
pseudokoronární nedostatečnosti,
Raynaudův syndrom. Poruchy dýchání,
vyskytující se při neuróze, jsou
charakteristické pocitem nedostatku
vzduchu, knedlíku v krku nebo dušení,
neurotickou škytavkou i zíváním, strachem
z udušení, pocitem imaginární ztráty
dýchacích reflexů. Po stránce orgánů
trávicího systému se může vyskytnout sucho
v ústech, nevolnost, nechutenství, zvracení,
pálení žáhy, plynatost, průjem, zácpa. Po
stránce močopohlavního systému se jeho
neurotické narušení projevuje cystalgií –
bolestí za sponou, polakisurií – častým
močením po malých porcích, svěděním
nebo bolestí v oblasti genitálií, enurézou –
nočním pomočováním, frigiditou, snížením
libida, předčasnou ejakulací u mužů.
Porucha termoregulace způsobuje časté
zimnice, hyperhidrózy – nadměrné pocení,
subfebrilie – trvalé zvýšení tělesné teploty
(do 37,5 st. C). Při neuróze mohou vznikat i
dermatologické potíže – vyrážky typu
kopřivky, lupénky, atopického ekzému.

Typickým příznakem mnohých neuróz je
zvýšená únava, jak v psychické sféře, tak i
fyzického charakteru. Často je přítomný i
syndrom úzkosti – stálé očekávání
nadcházejících nepříjemných událostí nebo
nebezpečí.
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Zdraví nervového systému: 

MatrixRelax



30 ml
100 ml

MatrixHepar – profylaktický prostředek,
určený k odstranění patologií jater. S pomocí
mnohoetapného energo-informačního
procesu na unikátním zařízení se podařilo
zapsat do struktury vody energo-informační
matrici hepatocytů. Tyto speciální jaterní
buňky, které se účastní v syntéze i ochraně
bílkovin, přeměně uhlovodanů, syntéze
cholesterolu, žlučových solí a fosfolipidů,
detoxikaci, modifikaci a vylučování vnitřních
substancí z organismu. Hepatocyty rovněž
iniciují proces tvorby žluče.

Hepatocyty patří ke stabilním buňkám, tzn. že
mají organické číslo možných dělení za dobu
života každé jednotlivé buňky při regeneraci
poškození jater, proto je tak důležité
zabezpečit jejich životaschopnost. Hepatocyty
vládnou intenzívním a vysoce specializovaným
buněčným metabolismem, obsahují mnohé
specifické enzymy, které nejsou v žádných
dalších tkáních ani orgánech organismu.

Přecenit význam pro podporu
životaschopnosti jater není možné. Vždyť je to
mocný parenchymatózní orgán, spojujíc
v sobě funkce trávicí žlázy a zvláštní
biochemické laboratoře.

Především zde probíhají všechny centrální
biochemické reakce, i odpovídající za
podporu životních procesů. Samozřejmě,
že čím složitější je struktura orgánu a síla
zátěže na něj, tím více je zranitelný. A
nehledě na výborné regeneračně –
obnovitelné schopnosti jater, množství
jejich onemocnění, přecházející v jaterní
nedostatečnost, neustále a trvale roste.

Současný způsob života, nepravidelná
strava, ekologická situace, léky, virové a
bakteriální infekce společně nebo
odděleně – to vše ničí jaterní buňky.
Pomoci zastavit tento negativní proces umí
MatrixHepar.

Doplňující doporučení kombinací
preparátů PowerMatrix:

MatrixRelictum způsobí jemnou očistu
jater, obsahuje nezbytné vitamíny a
minerály.
MatrixAngel ozdravuje a očišťuje krev.
MatrixSalutem obnovuje energii jater a
trávicí soustavy, omlazuje je, obnovuje
mechanismy samoregulace energo-
informačních procesů.

26

Způsob užívání:
Na jednu dávku rozmíchejte 12 – 15 kapek 
MatrixHepar v 50 – 70 ml pitné vody a 
užívejte 2krát denně po dobu 2 – 3 měsíců.

Zdraví jater : MatrixHepar



MatrixCholen je preparát s informací o
energo-informační matrici žlučových cest a
léčivých bylin(třezalka tečkovaná, horský šípek,
čočka, kopr vonný). Tento unikátní preparát po
vstupu doorganismu reguluje práci žlučových
kanálků, což pozitivně ovlivňuje práci jater i
GIT(gastrointestinální trakt) a v důsledku toho
přichází celkové ozdravění organismu.

Při onemocnění žlučového systému jsou
charakteristické bolesti, poruchy trávení,
žloutenka, svědění kůže. Bolesti vznikají
v pravém podžebří, zřídka v pravém podžebří i
nadbřišku, propagují se do okolí pravé lopatky,
pravého ramene, zesilují po konzumaci
tučných, ostrých a smažených jídel, po fyzické
námaze, jízdě s otřesy, někdy i při změně
polohy těla. Pokud tyto bolesti vznikají náhle,
záchvatovitě, jsou provázené nevolností a
zvracením – nazývají se jaterní kolika a
s velkou pravděpodobností svědčí o existenci
žlučových kamenů.

Pro prevenci před onemocněním žlučníku a
žlučových cest se doporučuje užívat
MatrixCholen.

Způsob užívání:
Na jednu dávku rozmíchejte 12 – 15 kapek 
MatrixCholen do 50 -70 ml pitné vody a 
užívejte 2krát denně po dobu 2 – 3 měsíců.

UPOZORNĚNÍ: Při podezření na cholecystitidu 
užívejte pouze po konzultaci s lékařem.

Zdraví žlučových cest: 

MatrixCholen

30 ml

Nezřídka jsou onemocnění žlučníku a
žlučových cest provázené záněty slinivky a
žaludku. Proto se doporučuje preventivně
s MatrixCholen užívat i MatrixHepar,
MatrixGastro, MatrixPancreas (preparáty
pro játra, GIT a slinivku podle rozpisu).

Současný způsob života s malou fyzickou
zátěží, narušeným životním prostředím,
nepravidelnou stravou – způsobuje rozvoj
zánětlivých procesů žlučníku i žlučových
cest. Pokud chcete vyloučit rizika
onemocnění, začněte co nejdříve užívat
preparát MatrixCholen. Tak se do
budoucna vyvarujete cholecystitidy i
operace s odnětím žlučníku.

Jestli je váš žlučník již odstraněn, užívejte
MatrixCholen preventivně, jako ochranu
před druhotným vznikem kamenů ve
žlučových kanálcích.
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30 ml

MatrixPancreas – unikátní preparát, jež není
lékem v obecném smyslu slova, přesto má
silnou biologickou aktivitu, beze stopy
vedlejších účinků.

Na speciálně zhotovenou vodu je pomocí
unikátní technologie nanesena informace o
zdravých buňkách i tkáních slinivky. Na síle
preparátu se podílí i informace z rostlinných
tkání léčivých bylin (přeslička rolní, lopuch
lékařský, smetánka lékařská, bodlák).

Slinivka má nesmírně důležitý význam
v našem organismu. Především se v ní vytváří
nezbytné enzymy, účastnící se trávení a
produkuje se hormon inzulin, kontrolující
hladinu cukru v krvi.

Denně slinivka produkuje 500 – 1000 ml
pankreatické šťávy. Skládá se z enzymů, solí a
vody. Enzymy, produkované slinivkou,
nazýváme proenzymy, vytváří je v neaktivní
podobě. Při postupu hrudky potravy do
dvanáctníku se vylučují hormony, pomocí
kterých se počíná řetězec chemických reakcí,
aktivujících enzymy pankreatické šťávy.
Nejsilnějším stimulátorem slinivky je solná
kyselina žaludeční šťávy, která při postupu do
tenkého střeva aktivuje vylučování sekretinu a
pankreozyminu střevní sliznicí, ovlivňujících,
podle pořadí, produkci enzymů slinivky.

Vnitřní sekreční funkce žlázy je ve
vylučování hormonů inzulínu a glukagonu
do krve. Jsou vyráběny skupinami buněk,
které jsou v mezerách mezi lalůčky slinivky.
Nazýváme je Langerhansovy ostrůvky. Tyto
nemají vylučovací kanálky a rozkládají se
ve značném množství v ocase žlázy.
Langerhansovy ostrůvky se v základu
skládají z alfa buněk a beta buněk. Jejich
počet u zdravých lidí dosahuje 1 – 2
milionů.

Současný obraz života s nedostatkem
pohybu, narušeným životním prostředím,
nepravidelnou stravou způsobuje zvýšenou
zátěž na slinivku, což vede k riziku vzniku
celého spektra onemocnění.

MatrixPancreas pomáhá buňkám i tkáním
slinivky vyhnout se poškození, těm samým
udržet zdraví.
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Způsob užívání:
Na jednu dávku rozmíchejte 12 – 15 kapek 
MatrixPancreas v 50 – 70 ml pitné vody.
Užívejte 2krát denně po dobu 2 – 3 měsíců.

Zdraví slinivky: MatrixPancreas



MatrixNephra – preparát s informací o
energo-informační matrici ledvin a léčivé
byliny (truskavec, listí břízy, semena petržele).
Tento unikátní preparát, po vstupu do
organismu, kladně ovlivňuje strukturu tkání
ledvin a reguluje jejich práci, zvyšuje
regeneraci, zlepšuje procesy látkové výměny.

Ledviny jsou životně důležitým orgánem,
proto jakékoli změny jejich funkce postihnou
na zdraví celý organismus.

Funkce ledvin:
• Vyměšovací
• Osmoregulační
• Regulující ionty
• Metabolicá
• Účastní se na tvorbě krve

Ledviny strádají celou řadou onemocnění, i
při zneužívání alkoholu a kouření. Je třeba
nečekat na objevení se nemoci ledvin, ale
zajímat se co možná nejdříve o prevenci,
užívání MatrixNephra.

Způsob užívání:
Na jednu dávku rozmíchejte 12 – 15 kapek 
MatrixNephra do 50 - 70 ml pitné vody.
Užívejte 2x denně po dobu 2 – 3 měsíců.

Zdravé ledviny: MatrixNephra

30 ml

Doporučení kombinace preparátů
PowerMatrix
Pokud se již onemocnění nevyhnete, je
nutný systémový přístup a užívání sestavy
následujících preparátů:

MatrixSalutem obnovuje energii
ledvinných tkání, omlazuje je, opravuje
mechanismy samoregulace energo-
informačních procesů.

MatrixSelen je efektivní při zánětech
ledvinných pánviček a močových
kamenech, zlepšuje výměnu minerálů a
pracuje jako antioxidant.

MatrixCoronar – ochránce cév, bojuje
s cévními nemocemi různého původu.
Obnovuje zdravou výměnu signálních
informací mezi buňkami cév

MatrixRelictum – ochraňuje ledviny před
toxickými látkami. Organické kyseliny
obsažené v preparátu, vykazují ochranný
účinek na orgán, má mírný močopudný
efekt.
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30 ml

Dobrý stav pohybového aparátu – to je
záruka aktivity, práceschopnosti a vysoké
kvality života.

Preparát MatrixOsteo je speciálně
rozpracován pro prevenci a rehabilitaci
onemocnění kostí a kloubů, obsahuje
informaci o energo-informační matrici kostní
tkáně a léčivých bylin (třezalka, mumio, kořen
puškvorce, vojtěšky).

Efekt MatrixOsteo je spojen se schopností
vyvinout regulační účinek na procesy, které
jsou základem biosyntézy kostní tkáně.
Zejména na vzájemný poměr osteoblastů a
osteoklastů – tím pozitivně ovlivňuje jejich
vlastnosti.

V mládí se procesy tvorby i destrukce buněk
kostní a chrupavčité tkáně nachází
v rovnováze. Ovšem díky stárnutí se proces
obnovy zpomaluje. Tak dochází ke snížení
hustoty kostní trámčiny a postupnému
ubývání kloubních chrupavek, i
meziobratlových disků. Toto vytváří podmínky
pro vznik takových onemocnění jako jsou
artróza , osteochondróza. Počítá se, že jejich
příznaky se více-méně projevují u všech po 60.
roce života. Proto stojí za úvahu zamyslet se
nad prevencí a užívání preparátu pro ochranu
zdraví kostí i kloubů – MatrixOsteo

Hustota kostí rychle ubývá zejména u žen
v období menopauzy. Faktem je, že právě
v tomto období se náhle snižuje hladina
estrogenu, který nezabezpečuje pouze
reprodukční funkce u ženy, ale potlačuje i
procesy úbytku kostních buněk.
Samozřejmě, že se tyto procesy dějí. Proto
se ženám po 50. roce věku doporučuje
absolvovat vyšetření hustoty kostní tkáně –
(denzitometrii), a preventivně užívat
MatrixOsteo.

Doporučení kombinace preparátů
PowerMatrix

Jestliže již máte problémy s kostmi a
klouby, je třeba zvolit kombinaci preparátů
v systému pro obnovu a pomoc.
Doporučujeme doplnit MatrixOsteo o
preparáty MatrixSalutem, MatrixRelictum
(koncentrát huminových a fulvonových
kyselin, vitamínů a minerálů), MatrixAngel
(preparát určený k obnově pojivové tkáně),
MatrixCoronar (zdravé cévy).
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Způsob užívání:
Na jednu dávku rozmíchejte 12 – 15 kapek 
MatrixOsteo do 50 70 ml pitné vody. Užívejte 
2x denně po dobu 2 – 3 měsíců.

Zdraví kostí a kloubů –

MatrixOsteo



MatrixTestes – preparát s informací o
energo-informační matrici zdravé mladé tkáně
varlat (mužských pohlavních žláz) i léčivých
bylin (třezalka, puškvorec obecný, pelyněk
obecný). Tento unikátní preparát, po vstupu do
organismu, má kladný vliv na strukturu varlat –
reguluje jejich práci, zvyšuje regeneraci,
zlepšuje procesy látkové výměny.

Varlata – složitý orgán, vejčitého tvaru,
tvořený semenotvornými kanálky, jsou pokrytá
vazivovým obalem. Skládají se přibližně z tisíce
mnohonásobně stočených semenotvorných
kanálků, ponořených do řídkého vaziva. V
řídkém vazivu, které obklopuje semenotvorné
kanálky, se nacházejí intersticiální Leydigovy
buňky. Ty produkují testosteron – mužský
pohlavní hormon. V semenotvorných
kanálcích vznikají gamety – pohlavní buňky a
spermatogonie, buňky, ze kterých pak mohou
vznikat spermie.

Základní funkcí se jeví produkce testosteronu 
a tvorba spermatozoidů.

Funkce nadvarlat slouží k tvorbě spermie 
v chámovodu a jejich dozrávání.

Způsob užívání:
Na jednu dávku rozmíchejte 12 – 15 kapek 
MatrixTestes do 50 70 ml pitné vody. Užívejte 
2x denně po dobu 2 – 3 měsíců.

Mužské zdraví – MatrixTestes

30 ml

Základní metabolické a funkční efekty
testosteronu:
• Zajištění procesu pohlavní diferenciace

a embryogeneze.
• Rozvoj prvotních i druhotných pohlavních

znaků
• Formování struktur centrální nervové

soustavy, zabezpečující pohlavní chování
i funkce

• Generalizace anabolické činnosti,
zabezpečující růst skeletu, muskulaturu,
rozprostření podkožního tuku

• Regulace spermatogeneze
• Zadržuje v těle dusík, draslík, fosfáty,

vápník
• Aktivuje syntézu RNK
• Stimuluje erytropoézu (tvorbu červených

krvinek v kostní dřeni)

Endokrinní funkce varlat:
• Tvorba a sekrece tekutiny do lumen

kanálků hormonu inhibinu - základní
produkce filotropina inhibičním
mechanismem zpětné vazby
do hypofýzy

• Tvorba a sekrece estrogenu
do lymfatických kanálků
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MatrixProsta – profylaktický prostředek,
zaměřený na odstranění patologií předstojné
žlázy.

MatrixProsta – preparát s informací o
energo-informační matrici zdravé mladé tkáně
předstojné žlázy a léčivých bylin (třezalka,
puškvorec obecný, pelyněk obecný). Tento
unikátní preparát, po vstupu do organismu,
má kladný vliv na strukturu i funkci předstojné
žlázy, její regeneraci a zlepšení látkové
výměny.

Prostata – to je nepárová exokrinní žláza (s
vnější sekrecí) mužského pohlavního systému,
jejíž anatomické umístění určuje její hlavní
funkce. Má specifický tvar, s růstem se
zvětšuje a částečně mění svůj vzhled. Pro
mužské zdraví je tento orgán natolik důležitý,
že ho časem začali nazývat druhým srdcem
muže. Při různých problémech v této části těla
je léčení dlouhé a složité.

Přes prostatu vede močová trubice. Zde
začíná funkce prostaty – otevírá a zavírá její
ústí, přičemž moč může vyjít ven nebo se držet
uvnitř. Při onemocnění je nutkání k močení
častější, spouštění moči je narušeno.

Prostata odpovídá za ejakulát – tekutou
formu spermatu, při pohlavním aktu
vypouští látku, kterou nazýváme tekutým
sekretem (výměškem). Sílu ejakulace, tak i
pocit uvolnění po pohlavním styku prožívá
muž s menší intenzitou, pokud je narušena
funkce předstojné žlázy. Orgasmus se
stává méně výrazný, snižuje se reprodukční
funkce. Při zánětu, začínajícím v předstojné
žláze, se začne vylučovat látka, podobná
hnisu, která má zhoubný vliv na
spermatozoidy, tedy je ničí.

Mužskou prostatu obklopuje nervová
tkáň. V případě zánětu se bolestivé pocity
přenášejí do různých oblastí – šourku,
kříže, ledviny, močové trubice, do
podbřišku. Proto se ne vždy podaří najít
pravou příčinu bolestí.

Nutno pochopit, že prostata je velmi
náchylná k různým onemocněním. Pro
zachování mužské síly je nezbytné pečovat
o zdraví předstojné žlázy, vést správný
způsob života a správně provádět prevenci.
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Způsob užívání:
Na jednu dávku rozmíchejte 12 – 15 kapek 
MatrixProsta do 50 70 ml pitné vody. 
Užívejte 2x denně po dobu 2 – 3 měsíců.

Mužské zdraví – MatrixProsta

30 ml



MatrixThyroidea – profylaktický prostředek
zaměřený na odstranění patologií štítné žlázy.

MatrixThyroidea – preparát s informací o
energo-informační matrici zdravé mladé tkáně
štítné žlázy a léčivých bylin (měsíček, přeslička,
vlaštovičník, plicník). Tento unikátní preparát,
po vstupu do organismu, kladně ovlivňuje
strukturu a práci štítné žlázy, zvyšuje
regeneraci, zlepšuje procesy látkové výměny.

Štítná žláza kontroluje (řídí) činnost téměř
všech orgánů i systémů pomocí hormonů
obsahujících jód, které štítná žláza produkuje.

Bez dostatečného množství hormonů štítné
žlázy – kalcitoninu, trijodtyroninu (T3) a
tyroxinu (T4) není možné:
• Normální výměna látková
• Růst, dozrávání tkání, orgánů i kostního
aparátu
• Energetická výživa buněk a celkově celého
organismu

Způsob užívání:
Na jednu dávku rozmíchejte 12 – 15 kapek 
MatrixThyroidea do 50 70 ml pitné vody. 
Užívejte 2x denně po dobu 2 – 3 měsíců.

Zdraví štítné žlázy –

MatrixThyroidea

30 ml
100 ml

Onemocnění štítné žlázy má v současné
době obecně patologické hodnoty. To je
dáno převahou:
• Různých forem hypotyreózy
• Činností radiace, toxinů a dalších

negativních faktorů
• Autoimunitních onemocnění
• Onkologických onemocnění
• Chirurgických a lékových faktorů

Komplexní program prevence a
rehabilitace nemocí štítné žlázy s pomocí
preparátů PowerMatrix:

• MatrixSelen + MatrixAngel po 20
kapkách do půl litru pitné vody

• Pro jedno užití: 12 – 15 kapek
MatrixThyroidea do 50 – 70 ml pitné
vody, 2x denně.

• MatrixThymus2 – 5 kapek pod jazyk (při
autoimunitní thyreotitidě)

• MatrixThymus1 – 5 kapek pod jazyk

Při autoimunitním onemocnění štítné
žlázy se nedoporučuje užívat preparáty
s jódem, a to vnitřně, na kůži, ani ke
kloktání či výplachu.
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MatrixOvarium – profylaktický prostředek
zaměřený na odstranění patologií ženských
pohlavních žláz.

MatrixOvarium – preparát s informací o
energo-informační matrici zdravé mladé tkáně
vaječníků a léčivých bylin (mateřídouška, hloh,
listy jahody, mochna stříbrná). Tento unikátní
preparát výborně ovlivňuje strukturu ženských
pohlavních žláz a reguluje jejich práci, zvyšuje
regeneraci a zlepšuje procesy látkové výměny.

Vaječníky – jsou párovým orgánem
pohlavního systému, ve kterém se tvoří
vajíčka. Po dozrání se spouští do vejcovodů a
čekají tam na oplodnění.

Funkce vaječníků
Tyto pohlavní žlázy začínají plnit svoji funkci u
děvčat už v samém začátku menstruačního
cyklu. Mají tři funkce: generativní – ta spočívá
ve tvorbě vajíček, vegetativní – dozrávání
ženských pohlavních orgánů (prvotní pohlavní
znaky) a formování skeletu, prsních žláz,
ochlupení atd. (druhotné pohlavní znaky) a
třetí –hormonální. Poslední funkce je tvorba
ženských pohlavních hormonů – estrogenu,
progesteronu a mužského hormonu
androgenu.

Estrogeny jsou nezbytné pro dozrávání
vaječné buňky, progesterony odpovídají za
bezpečnost těhotenství při jejich
oplodnění, a androgenu je potřeba pro
rozvoj svalové masy a zvýšení fyzické síly.

Vaječníky se objevují již ve druhém měsíci
nitroděložního vývoje plodu a rozvíjí se až
do začátku menstruačního cyklu. Aktivní
práce vaječníků u žen začíná společně
s pohlavní zralostí a pokračuje až do doby,
kdy u ženy nastupuje klimakterium. Práce
vaječníků je založena na přípravě všeho
nutného pro početí, ale pokud k početí
nedojde, vaječníky dělají svoji práci znovu.
A to se děje po celou dobu reprodukčního
období u každé ženy. Každoročně
pohlavních buněk ve vaječnících ubývá, a i
když je v ženském embryu ve vaječníku
kolem milionu vaječných buněk, ve věku
okolo 45 – 50 let již nezůstane ani jedna.
Pro zajímavost – u ženy se nové vaječné
buňky netvoří, ale dělí se jen ty, které
vznikly v zárodečném stadiu. Proto je
nutné chránit reprodukční zdraví děvčátka
již v prenatálním období jeho života.
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Způsob užívání:
Na jednu dávku rozmíchejte 12 – 15 kapek 
MatrixOvarium do 50 – 70 ml pitné vody. 
Užívejte 2x denně po dobu 2-3 měsíců.

Ženské zdraví – MatrixOvarium

30 ml



MatrixMetra – profylaktický prostředek
zaměřený na odstranění patologií dělohy.

MatrixMetra – preparát s informací o
energo-informační matrici zdravé mladé tkáně
dělohy a léčivých bylin (řebříček, třezalka,
heřmánek). Tento unikátní preparát, jakmile
vnikne do organismu, pozitivně ovlivňuje
strukturu dělohy, reguluje její práci, zvyšuje
regeneraci, zlepšuje procesy látkové výměny.

Děloha představuje pohlavní svalový orgán
pohlavního systému, ve kterém se implantuje
zárodek a rozvíjí se plod. V tom spočívá hlavní
funkce dělohy. Druhý úkol zastává děloha při
menstruačním cyklu.

Hlavní funkce dělohy – přijmout oplodněné
vajíčko a vyživovat rostoucí plod, dokud není
dostatečně zralý pro narození. Každý měsíc se
vnitřní vrstva obměňuje a vystavuje se
působení hormonů. Tímto se organismus
chystá k početí. Jestli došlo k oplodnění,
embryo se zavrtá ke stěně dělohy a zůstane
tam až do úplného vývoje a připravenosti
k životu ve vnějším prostředí. Kromě toho
ženská děloha plní čistící funkci. Každou
menstruaci snižuje přebytečnou vrstvu tkáně a
vytlačuje ji ven. Takto u ženy probíhá
menstruace. Ženské genitálie mají i ochrannou
funkci.

Způsob užívání:
Na jednu dávku rozmíchejte 12 – 15 kapek 
MatrixMetra do 50 – 70 ml pitné vody. Užívejte 
2x denně po dobu 2-3 měsíců.

Ženské zdraví – MatrixMetra

Děloha spolehlivě chrání křehké
vejcovody před pronikáním škodlivých
mikroorganismů a infekcí. Děložní čípek
produkuje sliz, který vymývá tyto bakterie
z děložního krčku a sliznice.
Neodmyslitelnou součástí funkce dělohy je
průnik spermií do vnitřní výstelky orgánu.
Po pohlavním aktu se děloha aktivně
smršťuje, čímž pomáhá spermiím
proniknout do dutiny a dostat se do
vejcovodu za účelem oplodnění. Děloze
můžeme navíc připsat i podpůrnou funkci
dalších orgánů. Díky své poloze děloha
nedovolí střevu a močovému měchýři
vychýlení do stran.

35

30 ml



MatrixThymon1 - profylaktický prostředek
zaměřený na obnovení imunity.

Brzlík, je jedním z nejdůležitějších orgánů
člověka. Vzhledem se velmi podobá písmenu
V. Český název "brzlík" je v překladu z řečtiny
znamená "životní síla".

Význam brzlíku je velmi důležitý pro imunitní
systém. Můžeme říct, že brzlík je centrální
orgán imunitního systému, protože obsahuje
lymfocyty, které přispívají k ochraně buněk,
před poškozením cizorodými organismy. Úloha
brzlíku spočívá v tom, že jakoby učí imunitní
buňky, formuje je a usnadňuje jejich pohyb. V
kojeneckém věku je brzlík zatížen všemi
funkcemi ochrany. A teprve pak, s růstem a
rozvojem dalších orgánů, jsou bezpečnostní
úkoly částečně převedeny na ně. Význam je v
tom, že brzlík je " škola" zrychleného učení
buněk imunitního systému (lymfocytů)
formujících se z kmenových buněk kostní
dřeně. Jakmile se dostanou do brzlíku, "
novorození vojáci" imunitního systému se
přemění v TR - lymfocyty , kteří jsou schopni
bojovat s viry, infekcí i autoimunitními
nemocemi.

Anatomie brzlíku má věkově specifické
funkce. Při narození váží 12 gramů a do
puberty dorůstá do 35-40 gramů. A
přibližně v 15 letech se začíná proces
zpětného vývoje. K 25 rokům už váží 25
gramů a do 70 let méně než 15 gramů a v
70 letech už jen okolo 6 gramů.

Zánik brzlíku lékaři nazývají involucí nebo
regresí. Proč u jedněch stárne brzlík
rychleji a u druhých později, nevíme. Jistě,
čím později, tím lépe, protože brzlík
pomáhá zpomalovat naše biologické
hodiny, což znamená - zpomaluje stárnutí.

MatrixThymon1 speciálně navržen pro
podporu funkce brzlíku.

Preparát MatrixThymon1 se doporučuje
při častém nachlazení, po provedených
operacích, při chronických infekcích(
bronchitida,pyelonefritida- bakteriální
zánět ledvin) a pro zvýšení imunity.
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Způsob užívání:
Na jednu dávku rozmíchejte 12 – 15 kapek 
MatrixThymon1 do 50 – 70 ml pitné vody. 
Užívejte 2x denně po dobu 2-3 měsíců.

Zdraví imunity - MatrixThymon1

30 ml



MatrixThymon2 je profylaktický prostředek
zaměřený na odstranění autoimunních
onemocnění.

MatrixThymon2 – preparát s nanesenou
informací o energo informačním matrixu
zdravé, mladé tkání brzlíku a léčivých
rostlinách (extrakt třezalky, řebříčku
a přesličky).

Toto je unikátní preparát, který po proniknutí
v organismus má velmi příznivý vliv na
imunitní systém i reguluje jeho systém i bojuje
s autoimunními a alergickými problémy.

Autoimunitní onemocnění je onemocnění
spojené s narušenou funkcí imunitního
systému člověka, která začíná vnímat vlastní
tkáň jako cizí a začíná je poškozovat. Podobné
nemoci se ještě nazývají systémové, protože je
poškozen celý systém i někdy celý organismus.

Mechanismus vzniku těchto procesů není
znám ještě do konce. Specialisti často
nemohou pochopit s čím souvisí negativní
reakce imunitního systému na vlastní tkáň.
Vyvolat toto selhání organismu mohou stres,
úraz, hypotermie, rázné infekční onemocnění
atd.

Způsob užívání:
Na jednu dávku rozmíchejte 12 – 15 kapek 
MatrixThymon2 do 50 – 70 ml pitné vody. 
Užívejte 2x denně po dobu 2-3 měsíců.

Zdraví imunitního systému: 

MatrixThymon2

Lymfocyty – buňky imunitního systému
prochází „školením“ v brzlíku i
v lymfatických uzlinách. Při tom každá
buňka má schopnost rozeznat určitou „cizí“
bílkovinu, aby v budoucnosti mohla
bojovat s různými infekcemi.

Některé lymfocyty se učí rozeznávat jak
svoje vlastní bílkoviny, tak i cizí. Normálně
lymfocyty slouží imunitnímu systému a ničí
nedostatečné nebo nemocné buňky
organismu. U některých lidí je ztracena
kontrola nad takovými buňkami, jejich
aktivnost se zvyšuje a spouští se proces
ničení normálních buněk – rozvíjí se
autoimunní nemoci.

MatrixThymon2 dodává organismu
informaci o mladé tkáni brzlíku, která je
schopná přivést imunitní systém do
normálního stavu. Tento proces je
nasměrován na odstranění autoimunních
stavů a také na odstranění citlivosti
organismu na speciální bílkovinu ( která je
například u alergických onemocnění ) což
pomáhá ke zmenšení alergického
zánětlivého procesu.
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MatrixPnevma – profylaktický prostředek,
zaměřený na odstranění patologií nadledvinek.

Při chronické bronchitidě, bronchiálním
astmatu, astma i při dušnosti doporučuje se
použití jako inhalace s ultrazvukovým
inhalátorem- 10 kapek MatrixPnevma a 2ml
fyziologického roztoku po dobu 10 až 15
minut.

MatrixPnevma je preparát s nanesenou
informací o energo informačním matrixu
zdravé, mladé tkáni plic a léčivých rostlin
(extrakt jalovce, přesličky a vojtěšky).

Toto je unikátní preparát, který po proniknutí
v organismus má velmi příznivý vliv na
strukturu plic a regulaci její činnosti, zvyšuje
její regeneraci a zlepšuje její výměnné procesy.

Plíce- životně důležitý orgán, zodpovědné za
výměnu kyslíku a oxidu uhličitého v lidském
organismu a vyplňují dýchací funkce. Důležitou
funkcí plic je obohacení krve kyslíkem a vyvést
oxid uhličitý z organismu. Obohacení kyslíkem
a vývod oxidu uhličitého se provádí díky
aktivního pohybu hrudníku a bránice.

Plíce mají ještě další funkce:

• Mění PH krve, usnadňuje změny oxidu
uhličitého v parciálním tlaku

• Mění angiotensin I na angiotensin II 
pomocí fermentů

• Mění angiotensin I na angiotensin II 
pomocí fermentů

• Chrání srdce jako bariéra před úderem
• Izolují imunoglobulin A  i antimikrobiální

sloučeniny v bronchiálním sekretu
a chrání organismus před respiračních
nemocí. Sliznice průdušek obsahuje
glykoproteiny s proti bakteriálním
efektem jako je mucus, laktoferin,
lysozym a  laktoperoxidáza. 

• Epitelová tkáň průdušek chrání
organismus od kapénkových infekcí

• Plíce slouží jako rezervoár krve
v organismu. Při větší ztrátě krve mohou
plíce dodat krev do krevního systému.

• Účinky MatrixPnevma jsou nasměrovány
na obnovu plicní tkáně a prevence
jakýchkoliv patologií plic.

Doporučuje se všem obyvatelům velkých 
měst kvůli špatné ekologii, při práci 
v prašném prostředí, kuřákům, při 
aktinomykóze, při aspergilóze, při 
plísňovém onemocnění, tuberkulóze, 
syfilidu a jiných infekčních nemocech. 

Preparát může být doplněním při léčbě při 
pneumonii, astmatu a bronchitidě.

Nedoporučuje se používat MatrixPnevma
jako inhalace při onemocnění 
tuberkulózou, zápalu plic a onkologickém 
onemocnění plic.38

Zdraví plic: MatrixPnevma

30 ml

Způsob užívání:
Na jednu dávku rozmíchejte 12 – 15 kapek 
MatrixThymon1 do 50 – 70 ml pitné vody. 
Užívejte 2x denně po dobu 2-3 měsíců.



MatrixAdrenalis – profylaktický prostředek,
zaměřený na odstranění patologií nadledvinek.

MatrixAdrenalis – preparát s informací o
energo-informační matrici zdravé mladé tkáně
nadledvin, a léčivých bylin (meduňka,
truskavec (křídlatka), listy kopřivy). Tento
unikátní preparát po vniknutí do organismu
kladně působí na struktury nadledvin aeguluje
jejich činnost, urychluje jejich regeneraci,
zlepšuje procesy látkové výměny.

Nadledvinky – jsou párovým orgánem žláz
s vnitřní sekrecí, který se nachází
v retroperitoneu nad horním obloukem ledvin.
Tento orgán vykonává v organismu člověka
řadu důležitých funkcí: vyrábí hormony,
účastní se regulace metabolismu, zabezpečuje
nervový systém a celý organismus k odolnosti
vůči stresu a schopnosti rychlé obnovy po
stresové situaci.

Nadledvinky se jeví silnou rezervou našeho
organismu. Například, pokud jsou nadledvinky
zdravé a dobře fungují, člověk v době stresové
situace nepociťuje únavu ani slabost.
V případě, když dané orgány špatně fungují,
člověk prožívající stres, se dlouho nemůže
vzpamatovat. Dokonce po prožitku otřesu
člověk ještě 2 – 3 dny cítí slabost, ospalost,
přichází panické ataky, nervozita.

Způsob užívání:
Na jednu dávku rozmíchejte 12 – 15 kapek 
MatrixAdrenalis do 50 – 70 ml pitné vody. 
Užívejte 2x denně po dobu 2-3 měsíců.

Zdraví nadledvinek: 

MatrixAdrenalis

30 ml

Takové příznaky hovoří o možném
narušení funkce nadledvinek, které fungují
slabě při zajištění odolnosti nervového
systému. Při dlouhodobých nebo častých
stresových situacích, nadledvinky zvětšují
svůj objem, a při zatěžujících depresích
přestanou správně fungovat, vyrábět
potřebné množství hormonů a enzymů. To
časem vede k rozvoji řady onemocnění,
které významně snižuje kvalitu života
člověka a může vést až k těžkým
následkům.

Každá nadledvinka vyrábí hormony a
skládá se z vnitřní a vnější medulární
hmoty, která se od sebe liší svojí stavbou,
sekrecí hormonů i původem (vznikem).
Medulární hormony nadledvin v lidském
organismu syntetizují katecholaminy,
účastnící se řízení centrálního nervového
systému, kúry mozkové, hypotalamu.
Katecholaminy vykazují účinek na výměnu
uhlovodanů, tuků a elektrolytů.

Účastní se řízení kardiovaskulární a
nervové soustavy.
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100 ml

MatrixP1
Profylaktický prostředek, zaměřený na
normalizaci systolického (vrchního)
arteriálního tlaku.

Složení: preparát s do vody nanesenou
energo-informační matricí srdce a léčivých
bylin (modřín Dahuria a hloh).

Aplikace:
Dobře se kombinuje s léčivy, normalizujícími
arteriální tlak.
Nepřerušujte užívání předepsaných léků.

1. Ráno si změřte tlak.
2. Vezměte si léky předepsané lékařem.
3. Za 20 – 30 minut rozmíchejte 5 kapek

MatrixP1 v 50 – 70 ml vody (několik minut
před užitím MatrixP2) – 3x denně.
Pro vyrovnání arteriálního tlaku na
hodnotu 120,130/70 zmenšete dávku léku
na ¼ tabletky svého léku, předepsaného
lékařem a příjem preparátu MatrixP2
zvyšujte do 10 – 15 kapek na jednu
polévkovou lžíci vody..

4. Při dalším zlepšení postupně zmenšujte
dávku léku, po ¼ tabletky, ale
NEPŘERUŠUJTE užívání léku,
předepsaného lékařem.

MatrixP2
Profylaktický prostředek, zaměřený na
normalizace diastolického (spodního)
arteriálního tlaku.

Složení: preparát s na vodu nanesenou
energo-informační matricí cév a léčivých
bylin (modřín Dahuria a kopřiva)

Užívání:
Dobře se kombinuje s léky na úpravu tlaku.
Užívání léku NEPŘERUŠUJTE
1. Ráno si změřte tlak.
2. Vezměte si léky předepsané lékařem.
3. Za 20 – 30 minut rozmíchejte 5 kapek

MatrixP1 v 50 – 70 ml vody (několik
minut před užitím MatrixP2) – 3x
denně. Pro vyrovnání arteriálního
tlaku na hodnotu 120,130/70
zmenšete dávku léku na ¼ dávku svého
léku, předepsaného lékařem a příjem
preparátu MatrixP2 zvyšujte do 10 – 15
kapek na jednu polévkovou lžíci vody.

4. V průběhu procesu normalizace tlaku
s našimi preparáty postupně snižujte
dávky léků předepsané lékařem na ½ -
¼ tablety z původního předpisu, ale
užívání léku NEPŘERUŠUJTE.
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Hypertenze – to je jedno z nejčastějších  
onemocnění kardio-vaskulárního systému. 
Rozvíjí se jako následek prvotní poruchy 
centra regulace cévního systému,
a následného narušení mechanismu 
neurohumorálního a ledvinového  původu. 
Pro tyto je charakteristické zvýšení tlaku 
v artériích, funkční i organické narušení 
centrální nervové soustavy, srdce a ledvin –
při těžké formě onemocnění.

Normalizace arteriálního tlaku:

MatrixP1 a MatrixP2



MatrixOxynorm – profylaktický prostředek,
určený na zvýšení odolnosti nervových buněk
při nedostatku kyslíku – hypoxii, posílení
transportu a vstřebání glukózy a kyslíku
do mozku. Má neuroprotektivní efekt -
ochrana mozkových buněk (neuronů) před
poškozením a odumíráním.

Kyslík – to je základ všeho živého na naší
planetě. Jestliže bez jídla člověk přežije několik
měsíců, bez vody několik dní, bez kyslíku
pouze několik minut. K deficitu kyslíku jsou
citlivé orgány i tkáně v celém organismu, ale
nejcitlivější je mozek. Při hypoxii je mozek
kritickým orgánem ( kyslíkové „ hladovění „
tkání).

Hypoxie mozku – to není jednotlivá nemoc,
to je patologický stav, na který má vliv mnoho
vnějších i vnitřních faktorů. Vzniká následkem
nedostatečného zásobení tkání kyslíkem nebo
narušením jeho využití přímo buňkami.
Mozková tkáň vydrží bez poruchy funkce
pouze 4 sekundy, v rozmezí 8 – 12 sekund se
po přerušení krevního oběhu rozvíjí ztráta
vědomí, během 20 – 30 sekund mizí aktivita
mozkové kůry a člověk upadá do komatu.
Pokud se neobnoví krevní oběh během 4 – 5
minut, dochází k mozkové smrti.

Způsob užívání:
Na jednu dávku rozmíchejte 12 – 15 kapek 
MatrixOxynorm do 50 – 70 ml pitné vody. 
Užívejte 2x denně po dobu 2-3 měsíců.

Normalizace výživy mozku: 

MatrixOxynorm

V závislosti na příčině mozková hypoxie
bývá:
• Exogenní (při snížení množství kyslíku

v životním prostředí)
• Respirační (dýchací)
• Cirkulační (oběhová – srdečně-cévní)
• Krevní
• Tkáňová (histologická)

Podle času rozvoje hypoxie rozdělujeme
na:

• Blesková – rozvíjí se během několika
sekund či minut – krvácení do dýchacího
centra

• Akutní – nastupuje během několika
hodin, např. při otravě některými látkami.

• Chronická – trvá delší dobu – např. při
chronické srdeční nedostatečnosti,
mozkové ateroskleróze, dyscirkulační
encefalopatii a mnohých dalších
patologiích a onemocněních.

Abyste předešli chronické hypoxii,
používejte inovační preparát
MatrixOxynorm.
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100 ml
150 ml

MatrixAntifame1
Prostředek pro úpravu chuti k jídlu a kontrolu
váhy. Preparát s na vodu nanesenou
energoinformační matricí, blokující centrum
hladu.

Složení: speciálně připravená voda, roztok
šungitu, výtažek z modřínu, ionty stříbra,
dvojmocný selen.

MatrixAntifame2
Prostředek pro normalizace metabolických
procesů (aktivace látkové výměny)

Složení: speciálně připravená voda, roztok
šungitu, výtažek horského šípku, výtažek
modřínu, ionty stříbra, dvojmocný selen.

Následky obezity:
• Metabolický syndrom
• Hypertenze, ischemická choroba srdeční,

diabetes II. Typu
• Mnoho tuku v břišní dutině, zvýšení

nitrobřišního tlaku, mění se aktivita cévního
systému orgánů břišní dutiny

• Žilní nedostatečnost
• Chronická pankreatitida
• Chronická cholecystitida
• Tuková dystrofie jater
• Snížený žaludek
• Zácpy, nadýmání
• Zadržování vody v organismu

• Bolesti hlavy, závratě, poruchy spánku,
rychlá unavitelnost

• Narušení menstruačního cyklu u žen,
impotence u mužů

• Nárůst tuku v tukové tkáni vede k jeho
nárůstu v cévách a výsledně
k přetěžování srdce.

Doporučená strava pro úpravu
hmotnosti v době užívání preparátů

Co se nedoporučuje:
Tyto produkty brzdí, a některé znemožňují
restart a obnovu organismu. V průběhu
programu pro zrychlení metabolismu
nepožívejte po celých 28 dnů ani jeden
z těchto produktů: pšenici, žito, bílou rýži,
kukuřici, všechny mléčné výrobky, sojové
produkty, sušené ovoce, ovocné šťávy,
kompoty, želé s rafinovaným cukrem,
netučné a dietní produkty tovární výroby,
kávu, čaj.

Fyzická cvičení musí být v souladu
s odpovídající fází. V dietě pro urychlení
metabolismu je jídlo hlavní, ale ne jediná
podmínka.
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Způsob užívání:
Užívejte MatrixAntifame1 i MatrixAntifame2
po 5 – 10 kapkách pod jazyk, 30 – 40 minut 
před jídlem, 3 – 4 krát denně po dobu 3 – 6 
měsíců – do normalizace hmotnosti.

Potom – udržující terapie po 5 kapkách 3 – 4 
krát denně individuálně.

Preparáty se užívají společně.

Úprava hmotnosti: 

MatrixAntifame1 a  MatrixAntrifame2



Úprava hmotnosti: 

MatrixAntifame1 a  MatrixAntrifame2

oves, krupky quinoi, chléb a koláčky
z naklíčené pšenice.
Zdravé tuky: v této fázi žádné.
Byliny, koření a přípravy: čerstvá i sušená
zelenina všech druhů, jakákoli paprika, česnek,
cibule, skořice, zázvor, vanilka, hořčičná
semínka (mletá), křen, kurkuma, kari,
rajčatový protlak, přírodní sojový sos,
kokosové mléko, mořská sůl, stevie (náhrada
cukru), balzamikový ocet.

Seznam produktů ve 2. fázi (středa, čtvrtek)

Zelenina a byliny (čerstvé i mražené): chřest,
fazole lusky, bulharská paprika, rukola,
brokolice, kapusta všech druhů, celer, paprika
čili, okurky, fenykl, cibule, houby, listová
zelenina – špenát, mangold, řeřicha, atd.),
řasy.
Ovoce: citron, lajm
Bílkoviny živočišného původu: vaječné bílky,
krevety, ústřice, kalmáry, tuňák ve vlastní
šťávě, chobotnice, hřebenatky, sardinky ve
vlastní šťávě, mořský jazyk, platýz, dorado,
treska, krůtí, kuřecí prsa, králík, bažant, jelen,
hovězí a telecí.
Bílkoviny rostlinného původu: žádné
Zdravé tuky: v této fázi žádné
Byliny, koření a přípravy: čerstvá i sušená
listová zelenina všech druhů, paprika
libovolně, česnek, cibule, skořice, zázvor,
vanilka, hořčice, křen, kurkuma, kari, přírodní
sojová omáčka, kokosové mléko, mořská sůl,
stevie – náhradní sladidlo, balzamikový ocet.

Seznam produktů 3. fáze (pátek,
sobota, neděle)
Zelenina a listová zelenina (čerstvá i
zamražená): fazolové lusky, chřest,
avokádo, mrkev, řepa, bulharská paprika,
kapusta všech druhů, listová zelenina,
okurky, baklažány, pórek, houby, olivy,
ředkvičky, řasy, rajčata, cukety, tykev.
Ovoce a bobule (čerstvé i zamražené):
maliny, ostružiny, jahody, černý rybíz,
višně, švestky, klikva, rakytník, borůvky,
brusinky, grapefruit, citron, lajm, broskve.
Bílkoviny živočišného původu: kuřecí nebo
krůtí játra, celá vejce, jakákoliv tučná ryba
(např. losos), skumbrie, sleď, platýz, tuňák,
mořské plody, králík, krocan, slanina, sádlo,
vepřové kotlety, hovězí a jehněčí.
Bílkoviny rostlinného původu: fazole
všech druhů, boby, hrách, čočka, mango
Obiloviny: v této fázi žádné.
Zdravé tuky: avokádo, olivy, nepražené
ořechy, mandle, kešu oříšky, lískové,
pekanové, cedrové, vlašské ořechy,
pistácie, nepražená semínka, semena
tykve, nerafinovaný olej, olivový,
sezamový, mandlový, z hroznových jader,
přírodní majonéza domácí (vaječné žloutky
a olivový olej)
Byliny, koření a přípravy: čerstvá i sušená
listová zelenina všech druhů, jakákoli
paprika, česnek, cibule, skořice, zázvor,
vanilka, hořčice, křen, kurkuma, kari,
přírodní sojová šťáva, kokosové mléko,
mořská sůl, stevie – náhradní sladidlo,
balzamikový ocet.

Rozumná fyzická zátěž vám udělá program
efektivnější. Doporučujeme:
1. Fáze - cvičební den – chůze, plavání.
2. Fáze - den tréninku silové zátěže.
3. Fáze - den cvičení pro snížení stresu: 

gymnastika, jóga, masáž, sauna.

Velikost základních porcí:
• Proteiny (maso) – 120-150 g
• Ryby – 200 – 250g
• Luštěniny – ½ sklenice 250g
• Obilí – ½ sklenice 250g (125g v hotovém

stavu)
• Tuky – ½ avokáda, 30-50g v podobě

ořechů, 2 polévkové lžíce másla
• Ovoce – 1-3 kusy, - 1 sklenice 250 g
• Zelenina v libovolném množství

Seznam produktů 1. fáze (pondělí, úterý)
Zelenina a zelené (čerstvé a zamražené): řepa,
brokolice, fazole, celer, kapusta všech druhů,
mrkev, okurky, baklažány, batáty, květák,
cuketa, houby, cibule, pórek, pastiňák,
kedluben, rajčata, lusky, tuřín, tykev, cuketa,
patizon.
Ovoce: jablka, meruňky, hrušky, dýně, fíky,
kiwi, fejchoa, mango, pomeranče, mandarinky,
broskve, ananas, granátové jablko, vodní
meloun, jakékoliv jahody.
Bílkoviny rostlinného původu: fazole, hrách –
cizrna, kukuřičná krupice, čočka všech druhů.
Obiloviny: amarant, ječmen, rýže pouze
hnědá, červená a černá, pohanka, proso,



MatrixAntivarix – unikátní preparát, který
není lékem v pravém smyslu slova, ale má
silnou biokompatibilitu i aktivitu, bez
nežádoucích vedlejších účinků. Skládá se
ze speciálně upravené vody s nanesenou
informací, sebranou s bio-regulačních
proteinů, léčivých bylin a kyseliny jantarové.

Křečové žíly dolních končetin – to je
chronické onemocnění, které se projevuje
rozšířením vnitřního průsvitu žil a narušením
zpětného odtoku krve z končetin. Cévy na
nohou jsou opatřeny speciálními chlopněmi,
které propouští krev pouze v jednom směru
(vzhůru), a nedovolují jí hromadit se
v končetinách. Při narušení práce těchto
chlopní se krev může pohybovat i druhým
směrem, což narušuje její odtok a způsobuje
městnání žilní krve v dolní končetině
s rozvojem symptomů varikózního rozšíření.

Riziko rozvoje varikózy je vyšší u lidí, jejichž
příbuzní trpí tímto onemocněním. S touto
skutečností jsou seznámeni lidé, kteří mají
vrozené zeslabení žilní stěny, která předchází
vzniku křečové žíly – je dědičné. Chronické
onemocnění jater – např. hepatitida, cirhóza –
mnohokrát zvyšují riziko vzniku varikózy.
Ženy trpí varikózním rozšířením žil dolních
končetin 2x častěji než muži.

Není vyloučeno, že příčinou může být
dlouhodobé nošení obuvi s vysokými
podpatky. Častější vývoj onemocnění žil u
žen se také vysvětluje hormonálními
změnami v těhotenství či v období
menopauzy.

Věk hraje důležitou roli při vývoji
varikózních žil v končetinách. Toto
onemocnění se častěji vyskytuje po 45.
roce věku, ale to nevylučuje vznik této
poruchy ve věku mladším. Arterio-venózní
píštěle mohou vzniknout i u dospívajících a
mladých lidí.

Sedavý způsob života bez dostatku
pohybu, práce vyžadující dlouhé stání,
způsobuje rozvoj chorobného rozšíření žil.
Obezita a nadváha se také jeví jednou
z příčin, a další bývá intenzívní fyzická zátěž
– např. u sportovců.

Ochraňte své dolní končetiny, udržte je
krásné a zdravé.
Používejte MatrixAntivarix!
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Způsob užívání:
Není určeno pro užití vnitřně!
Ráno a před spaním přiložte na postižené 
části žil gázu, namočenou v 5 – 10 ml roztoku 
MatrixAntivarix.

Ochrana před varikózou: MatrixAntivarix



MatrixMammo – profylaktický prostředek
pro udržení normální funkce mléčných žláz.
Preparát se představuje jako speciálně
zhotovená voda s nanesenou informací o
energoinformační matrici tkání mléčné žlázy a
léčivých bylin.

Ženská prsa – složitě organizovaný orgán
postavený tak, aby zabezpečil optimální
podmínky pro splnění svých hlavních
fyziologických funkcí: tvorbu mléka a krmení
dítěte. Prsa jsou složena z kůže, pod kterou je
ukrytá vlastní žláza, jinak zvaná glandulární
tkáň, to je orgán, tvořící mléko. Glandulární
žlázy přiléhají s pomocí pojivové tkáně ke
svalům hrudníku. Okolo glandulární tkáně,
mezi jejími částmi, je tuková tkáň.

Nemoci mléčných žláz u žen nezřídka vznikají
při narušení rovnováhy hormonální činnosti.
Prsa jsou velmi citlivá část reprodukčního
systému, která se rozvíjí díky těmto složkám.
Narušení jejich kvality může vést ke změnám
ve tkáních mléčných žláz.

Dyshormonální onemocnění mléčné žlázy se
klasifikují:

• Mastopatie
• Gyneko patie
• Fibroadenomy

Způsob užívání:
Na jednu dávku rozmíchejte 12 – 15 kapek 
MatrixAdrenalis do 50 – 70 ml pitné vody. 
Užívejte 2x denně po dobu 2-3 měsíců.

Ženské zdraví – MatrixMammo

Tyto neduhy vznikají u žen díky narušení
normální funkce vaječníků, z důvodu
potratu nebo zánětu, selhání v dalších
orgánech, vyrábějících hormony. Infekce,
skryté v reprodukční soustavě, se také
mohou stát příčinou hormonální patologie.
Při prevenci různých patologií mléčných
žláz se neobejdeme bez užívání preparátu
MatrixMammo.
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150 ml

MatrixSelen vytvořen ruskými vědci na
základě vysoké úrovně technologie zpracování
brazilského ořechu, s použitím speciálně
upravené vody. MatrixSelen – zdroj přírodního
dvouvalenčního selenu nejvyšší
biokompatibility.

1. MatrixSelen je stimulant imunity – zvyšuje
obranné síly organismu.
2. Selen je součástí deodinázy tyroxinu –
enzymu, který aktivuje základní hormon štítné
žlázy. Kromě toho, selen zlepšuje vstřebávání
jódu, což je také důležité pro zdravou štítnou
žlázu. Navíc – selen ochraňuje štítnou žlázu
před poškozením volnými radikály, tím
předchází snížení její funkce.
Selen má schopnost obnovovat jaterní buňky.
Selen také dopomáhá k obnově buněk
pankreasu. Při cholelithiáze selen pomáhá díky
žlučopudnému efektu, při kamenech
v ledvinách normalizuje výměnu minerálů.
3. Selen se používá při léčbě mužské
neplodnosti jako účastník při biosyntéze
hlavního mužského hormonu testosteronu a
zlepšuje kvalitu sperma.
4. Selen je nezbytný pro udržení normální
hladiny hormonů a může také oddálit
klimaktérium. Je důležitý v kvalitě profylaxe
gynekologických onemocnění.
5. Selen předchází toxikóze gravidních,
ochraňuje plod i matku před mnoha
nemocemi.

6. Pro kojence v začátku života se
dostatečné množství selenu v mateřském
mléce jeví důležitým faktorem, schopným
předejít mnoha onemocněním.
7. Mluvíme-li o selenu, v první řadě
vzpomínáme jeho roli jako antioxidantu.
MatrixSelen ochraňuje buněčné
membrány, ochraňující od poškození DNA
buňky. Rovněž je nezbytný pro vytvoření
nových buněk, vlastně je nezbytný pro
vytvoření buněk nových a zdravých,
prevenci a novotvorby.
8. Selen chrání srdeční sval i cévy před
poškozením, normalizuje výměnu tuků a
hladinu cholesterolu v krvi, předchází
tvorbě aterosklerotických plátů. Snižuje
pravděpodobnost rozvoje vysokého tlaku.
9. Selen předchází množení plísní a hub,
ničí toxiny, které vylučují a které poškozují
játra.
10. Selen má protizánětlivé vlastnosti, díky
kterým může předcházet takovým
onemocněním jako jsou artritida, kolitida,
bronchiální astma.
11. Selen ochraňuje od škodlivého
působení toxických kovů.
12. Selen zlepšuje asimilaci vitamínů
rozpustných v tucích.
13. Dostupnost správného množství
selenu v organismu pomáhá udržet mládí.
To je výsledek působení tohoto
mikroprvku.
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Způsob užívání:
Užívat 15 – 30 ml denně, možno rozmíchat 
v tekutině.

Můžete užívat společně s MatrixAngel:
Do 0,5l vody rozpustit 12 – 15 kapek 
MatrixAngel a 15 – 20 kapek MatrixSelen.
Pít po doušcích během dne.

MatrixSelen



MatrixRalictum – spojení prvotní síly přírody a
moderních vědeckých technologií.

MatrixRelictum – koncentrát biodostupných
organických kyselin, vitamínů a minerálů,
vytěžený z původních organických nalezišť
přírodního původu. Zdroj huminových kyselin.

Narušená ekologie, vyčerpání zemědělské
půdy, nesprávná skladba stravy, různé nemoci
a patologie – to je neúplný seznam příčin
vzniku deficitu minerálů, mikro i makro prvků
v organismu člověka.

Kromě toho se stále nacházíme v ohrožení viry
a mikroby z prostředí, obklopeni všemožnými
alergeny.

Jak se ochránit, jak zachovat zdraví v tak
těžkých podmínkách? Jak se dát na cestu
udržení zdraví a mládí, když jsou už v mnohém
ztraceny?

Tak, jak to bývalo dříve – na pomoc přichází
bezhraničná moc ruské přírody, v tomto
případě za podpory současných vědeckých
objevů.

MatrixRelictum – výsledek spojení prvotní
uzdravující síly přírody a vědeckých
technologií.

Způsob užívání:
Rozředit obsah flakonu v 5 l vody. Získaný 
roztok užívat po 30 – 80 ml, 2 – 3x denně.

MatrixRelictum

150 ml

MatrixRelictum – nesmírně mocná
kombinace pro ozdravení organismu. Má
vysokou biokompatibilitu. V jeho složení je
obsaženo plné spektrum minerálů,
aminokyselin a mikroprvků – a to
jmenovitě: přírodní polysacharidy,
polypeptidy, minerály, 20 aminokyselin,
vitamíny, steriny, mastné kyseliny,
polyfenoly i ketony s podskupinami –
vyjmenováváme zde flavonoidy, flavony,
flaviny, katechiny, taniny, chinony,
izoflavony, tokoferoly a další. Nacházíme,
nasčítává se, existuje více než 70
minerálních složek.

MatrixRelictum zvyšuje energii.
Organické kyseliny, zahrnuty do sestavy
MatrixRelictum – komplexní sloučeniny,
které mají unikátní vlastnost přitahovat a
udržovat jak záporné, tak i kladné ionty. To
je důležité pro zabudování vitamínů a
minerálů do organismu. Výživné látky,
postupující naším tělem vstupují do
synergické reakce s rostlinnými minerály,
ve výsledku buňky dostávají více energie.
To pomáhá lepší fyzické kondici,
vytrvalosti, duševní svěžesti a koncentrace,
odolnosti vůči nachlazení a chřipce,
zdravému Ph vnitřního prostředí
organismu, posílení funkcí imunitního
systému. 47



MatrixRelictum reguluje kyselost.
Organické kyseliny, vitamíny a minerály
pomáhají v boji proti překyselení organismu
(acidóze), neutralizují kyseliny v tělních
tekutinách. Rovněž se projevují jako silné
antioxidanty, ochraňujícím nás od svobodných
radikálů, což MatrixRelictum dělá
nezaměnitelným v prevenci mnoha
onemocnění, včetně onkologických.

MatrixRelictum – silný detoxikant
Jedna z populárních vlastností huminových a
fulvonových kyselin , které roztok
MatrixRelictum obsahuje, je schopnost silné
detoxikace. MatrixRelictum se ukazuje
absorbentem v interakci se solemi těžkých
kovů, organofosfáty, nitráty, nitrity, barbituráty
a dalšími škodlivinami pro organismus člověka.

MatrixRelictum – pomocník pro GIT a játra
Díky obklopujícímu efektu snižuje zánět a
předchází dalšímu vstřebávání toxických látek
střevem, při infekcích nebo otravě z jídla.
Neutralizuje patogenní mikroflóru střev.

Energoinformační preparáty
Zdraví očí: Matrix Visum
Uši, hrdlo, nos: Matrix LOR
Zdraví kůže: Matrix Decoris
Zdraví a mládí: Matrix Salutem
Produkce s regulační informací
Zdraví srdce: Matrix Cardin
Zdraví cév: Matrix Coronar
Zdraví pojivové tkáně: Matrix Angel
Zdraví vlasů i kůže hlavy: Matrix Densitas
Zdraví ústní dutiny: Matrix Dentes
Zdraví nervového systému: Matrix Cerebrum
Zdraví nervového systému: Matrix Cerebrum1
Zdraví nervového systému: Matrix Cerebrum2
Zdraví nervového systému: Matrix Cerebrum3
Zdraví nervového systému: Matrix Relax
Zdraví jater: Matrix Hepar
Zdraví žlučníku: Matrix Cholen
Zdraví slinivky břišní: Matrix Pancreas
Zdraví ledvin: Matrix Nephra
Zdraví kostí a kloubů: Matrix Osteo
Mužské zdraví: Matrix Testes
Mužské zdraví: Matrix Prosta
Zdraví štítné žlázy: Matrix Thyroidea
Ženské zdraví: Matrix Ovarium
Ženské zdraví: Matrix Metra
Zdraví imunity: Thymon1
Zdraví imunity: Thymon2
Zdraví plic: MatrixPnevma
Zdraví nadledvinek: Matrix Adrenalis
Normalizace tlaku: Matrix P1 a P2
Normalizace výživy mozku: Matrix Oxynorm
Normalizace váhy: Matrix Antifame1 a 2
Ochrana před varikózou: Matrix Antivarix
Ženské zdraví: Matrix Mammo
---------

Huminové kyseliny se aktivně účastní
metabolismu jater, zachytávají a ubírají
nebezpečnosti toxinům, normalizují
hladinu jaterních enzymů, stimulují
buněčné dýchání, urychlují regeneraci
poškozených jaterních buněk.

MatrixRelictum – boj se záněty
Huminové kyseliny mají protizánětlivé
vlastnosti. Urychlují hojení ran a jizev
v souvislosti se schopností posílit procesy
proliferace (přirůstání) fibroblastů, aktivují
výměnu vody, tuků a proteinů. Huminové
kyseliny také vykazují inhibiční efekt na
syntézu mediátorů zánětu –
prostaglandiny. Místně probíhá aktivace
tkáňové hyaluronidázy, která urychluje
hojení ran. Prokázaný je inhibiční efekt
huminových kyselin na proteolytické
enzymy, poškozující stěny cév a kůži.
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