
IMUNITA  -  REGENERÁCIA BUNIEK -  ZÁPALY  -  INFEKCIE  -  STRES
Imunita je jedna z foriem obrany organizmu pred geneticky cudzorodými látkami, či inými  
organizmami. Imunita sa zabezpečuje komplexom bunkových a telesných, špecifických 
a nešpecifických obranných reakcií, vďaka ktorým sa udržiava stabilita vnútorného prostredia  
organizmu. Pokožka a sliznice s normálnou funkciou tvoria prvú obranu organizmu pred  
bakteriálnou a vírovou infekciou. Biologicky aktívny komplex Balzamu STIMUL pôsobí na všetky  
prvky kožného tkaniva tým, že harmonicky stimuluje jeho prirodzenú imunitu.

STIMUL - transdermálny balzam

kód 3164
obsah 50 ml
Balzam je dobrý pomocník  na dosiahnutie harmónie a prirodzenej  rovnováhy 
človeka  a  prírody  v  modernom  svete.  Biologicky  aktívne  látky  z  rastlín  - 
adaptogénov leuzei, echinacei a aloe zvyšujú lokálnu obranyschopnosť, bránia 
vzniku zápalov, akné, podporujú obnovu buniek. Antioxidačný komplex a aktívne 
molekuly  éterických  olejov  majú  antistresový  účinok  a  zlepšujú  adaptáciu 
organizmu  na  meniace  sa  faktory  životného  prostredia,  časové  a  klimatické 
pásma. 
Samozrejme,  stimulovať  imunitný  systém nemôžeme každý  deň.  Ale  balzam 
môže  byť  naša  "kúzelnícka  palička"  na  služobnú  cestu  naprieč  časovými 
pásmami, počas pobytu v iných klimatických podmienkach, pri prudkej zmene 
počasia, dlhodobom napätí, apatii, depresii, v prípadoch deficitu imunity.

• zvyšuje  prirodzenú  imunitu  kože,  urýchľuje  regeneráciu  buniek  epidermis,  stimuluje 
výmenné  a  reparačné  procesy  v koži,  obnovuje  mikrocirkuláciu,  čím  pomáha  vstrebávať 
infiltráty v oblasti zápalu, 
• vďaka unikátnemu výberu  rastlinných extraktov  a  éterických olejov má balzam STIMUL 
výrazné  baktericídne  a  protizápalové  vlastnosti.  Odporúča  sa  používať  pri  chorobách 
z nachladnutia – pri zápale nosnej sliznice, zápale v hrdle, zápale čelných i čeľustných dutín,  
zápale ucha.
• podľa klinických výskumov sa môže balzam odporučiť ako účinný prostriedok pri vírových 
infekciách,  oparoch  a  hnisavých  kožných  ochoreniach.  STIMUL  pôsobí  efektívne  aj  v 
pokročilom štádiu neurodermatitídy (silné svrbivé kožné ochorenie),  ak nie sú komplikácie 
druhotnými infekciami.
• balzam STIMUL sa odporúča používať  ako prevencia  pre  deti  i dospelých so zníženou 
imunitou.  Pri  výskyte  chrípkovej  epidémie  alebo  iných  infekčných  ochoreniach  pomáha 
k rýchlejšiemu uzdraveniu. 
• účinný je aj pri vyčerpaní zo stresu. Použitie sa osvedčilo aj pred a po operatívnom zákroku.
• Používa  sa  buď samostatne,  alebo  s iným balzamom  a  krémom značky  MIRRA (krém 
UNIVERSUM, REVENTON, ŠISEJKAN,  MIRRALGIN…). Vhodný aj pre mužov po holení. Po 
aplikácii je pokožka jemná, pružná a svieža. 
• najsilnejšie pôsobí na miestach lymfatických uzlín (krk, podpazušie, slabiny). 

Použitie:  Aplikovať  na  miesta  lymfatických  uzlín  ako  prevenciu  každé  ráno  a  večer,  pri  
prechladnutí aj niekoľkokrát za deň. Tiež je možné použiť ho ako denný krém na odstránenie 
únavy
Zloženie: emulzný  komplex,  deionizovaná  voda,  hroznový  olej,  extrakt  z  leuzei,  výťažok 
z echinacei purpurovej,  výťažok koreňa sladkého drievka hladkoplodého,  extrakt z aloe vera, 
laktát  zinka,  éterické oleje z čajovníka,  levandule  lekárskej,  myrhy,  monardy,  citrónu,  epofén 
(koenzým Q10), beta-karotén
Aktívne ingrediencie: 

Leuzea saflorová -  zlepšuje  adaptáciu  na  stres  a  slabosti  rozličného  pôvodu  -  adaptogén.  
Posilňuje  obranyschopnosť  organizmu  -  imunostimulant.  Výrazne  zvyšuje  adaptabilitu 
organizmu,  tj.  znižuje  únavu  a  zvyšuje  fyzickú a  duševnú  odolnosť.  Rýchlo  sa vstrebáva  a 
navracia telu sviežosť  a vitalitu.  Podľa výskumov v posledných rokoch má MARAL - Leuzea 
saflorová účinok blízky účinku ženšenu.
Echinacea  purpurová –  zvyšuje  imunitu,  urýchľuje  krvotvorbu,  zlepšuje  mikrocirkuláciu, 
stimuluje hojivé procesy.
Sladké drievko hladkoplodé – má silný omladzujúci účinok. Podľa tibetskej medicíny sa nedá 
vyliečiť  žiadne  kožné  ochorenie,  ak  liečivá  zmes  neobsahuje  sladké  drievko.  Má  silný 
protizápalový, antialergický a všestranne hojivý účinok.
Éterický olej z čajovníka  – jeden z najsilnejších baktericídnych, antivírových a fungicídnych 
prostriedkov.
Éterický  olej  z levandule  lekárskej –  upokojuje  pri  nervovom  vyčerpaní,  bolestiach  hlavy, 
depresiách,  dýchacích  problémoch,  bronchitíde,  chrípke,  laryngitíde…  Má  výrazné  hojivé 
pôsobenie  napr.  na  popáleniny,  rany,  hnisavé  mokvajúce  rany.  Normalizuje  mazotok,  bráni 
k vytváraniu jaziev.
Éterický olej z myrhy – má sedatívne a antidepresívne účinky. Účinný pri katare, bronchitíde, 
kašli, parodontóze, aftách. Podporuje hojenie. 
Éterický olej z monardy – má silný baktericídny, protizápalový, antioxidačný, antisklerotický a 
adaptogénny  účinok.  Posilňuje  imunitu.  Je  účinný  pri  hypoxii  (nedostatok  kyslíka),  strese, 
zápalových a plesňových ochoreniach.
Beta-karotén – provitamín vitamínu A, rozpustný v tukoch so silným antioxidačným pôsobením. 
Stimuluje činnosť imunitného systému.

Zo skúseností zákazníkov:
1. Časté používanie posilňuje imunitu. Môžeme ho napríklad vtierať do oblasti nosa (zvonka i  
dovnútra) a okolo úst. Balzam použijeme pri prvých náznakoch nachladnutia aj na masáž 
chodidla, alebo nôh až ku kolenám.
2. Odporúčame používať spolu s balzamom ŠISEJKAN, napr. keď si dieťa vonku premočí  
nohy, votrieme na chodidlá STIMUL, o 5 – 10 minút urobíme masáž balzamom ŠISEJKAN,  
oblečieme teplé ponožky a uložíme na 20 minút do postele. ŠISEJKAN výborne zohreje. 
3. Ak máme nádchu, je dobré natrieť STIMUL na celú tvár, balzamom si masírovať aj  
chodidlá, potom vmasírovať do chodidiel i do oblasti medzi prstami ŠISEJKAN, obliecť si teplé  
ponožky a zostať 10 –15 minút v teple. Pri nádche pomáha tiež masáž čela a nosných dutín.
4. Pri bolestiach v hrdle, chrapote a poškodení hlasiviek votrieme STIMUL na oblasť  
lymfatických uzlín na krku a do podpazušia.
5. STIMUL pomáha pri liečbe popraskaných kútikov úst, pri liečbe herpesu,  pri niektorých 
druhoch ekzémov a alergií. 
6. Odporúčame ľuďom s oslabenou imunitou, pri silnej únave, syndróme chronickej únavy po 
sprchovaní alebo kúpeli (sprchovacím gélom ZELENÝ ŠUM) naniesť balzam STIMUL a  
rozotrieť po celom vlhkom tele. Túto kombináciu je vhodné využiť, aj keď sme sa dobre  
nevyspali alebo nás čaká namáhavý deň. Ak dobre spávate, môžete použiť STIMUL aj večer  
okolo 21. hodiny, keď je najviac aktívny imunitný systém. Pozor! – STIMUL má povzbudzujúci  
účinok.
7. STIMUL je výborný kozmetický krém na všetky typy pleti, ale najmä na suchú pokožku od  
30 rokov. Pomáha liečiť problematickú pleť, odstraňuje podráždenie a svrbenie pokožky.
8. Pomáha pri liečbe niektorých druhov psoriázy spolu balzamom ALLERON. 
9. Pri kombinácii s balzamom UMA a MIRRALGIN  pomáha hojiť popáleniny. Balzamy sa 
aplikujú postupne po vsiaknutí (cca 10 minút): UMA + STIMUL + MIRRALGIN. Už po  
niekoľkých dňoch nastáva zlepšenie stavu a proces hojenia je rýchlejší.
10.STIMUL pomohol zjemniť jazvy, ktoré zostali dieťaťu po úraze. N a t i e r a  s a  o k o l o 
r a n y .
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