
CYTOSAN MÝDLO 
 
je bioinformační přípravek – přírodní glycerinové mýdlo s obsahem humátu draselného. 
 
 
  
 
 
Bioinformace jsou frekvence, které napodobují řídicí frekvence podkorových center mozku, regulujících 

vegetativní nervovou soustavu a činnost vnitřních orgánů. Jejich působením dochází k vyrušení negativních 
informací a vyvolání zpětného regeneračního procesu. 
 
Cytosan mýdlo harmonizuje především dráhu přední střední, zadní střední, žaludku, sleziny, osrdečníku 
(perikardu) a tří zářičů (tří ohnišť). 

 
Působení humátových látek 

 
Celkové znečištění životního prostředí spolu s nevhodnými stravovacími návyky, nedostatkem spánku a pohybu a 
přebytkem stresu přispívá velkou měrou k zanesení toxickými a odpadními látkami a celkově horší schopnosti 
těla se těchto látek zbavovat. Tato zátěž je přirozenou příčinou stárnutí a náchylností k nemocem. Je proto 
vhodné zaměřit pozornost na pravidelnou detoxikaci těla. Ideální je kombinovat vnitřní čištění těla trávicím a 
vylučovacím ústrojím s vnějším čištěním kůží pomocí humátů. Kůže a tlusté střevo jsou vzájemně propojené 
orgánové systémy, a pokud usnadníme práci jednomu, uleví se i druhému. Během detoxikace je nutné také dbát 
na dostatečný pitný režim. Každý již určitě slyšel o rašelinných lázních a o blahodárných účincích rašelinných 
koupelí. V rašelině je obsažena řada tělu prospěšných látek. Mezi nejvýznamnější z nich patří humáty, účinné 
látky obsažené v mýdle Cytosan. 
 
Humáty, které vznikají pozvolným rozpadem organické hmoty za přístupu kyslíku, mají velmi složitou strukturu. 
Jedná se o bioaktivní látky s vysokou chemickou reaktivitou, s výjimečnými regeneračními účinky na organismus 
a jeho energetický systém. Humáty mají schopnost vázat na sebe tzv. chelátovou vazbou především těžké kovy 
(olovo, rtuť, kadmium), volné radikály, jedy a toxické látky, které pak organismus vyloučí. Působí také proti rozvoji 
plísní a některých virů v těle. 
 
Pravidelné používání přírodního mýdla Cytosan je vhodné doplňovat občasnou aplikací humátových přípravků ve 
formě zábalů (Cytosan, Cytosan Fomentum) či koupelí (Balneol). Působením huminových látek se z pokožky 
vyplavují škodlivé usazeniny a tím dochází k obnovení přirozené funkce pokožky. Huminové látky mírní projevy 
podrážděné a svědící pokožky a posilují ochranný kyselý plášť, díky kterému se tělo lépe brání nemoci, zvyšuje 
se nespecifi cká imunita organismu. Po tisíciletí považuje lidstvo vodu, slunce, rostlinné výtažky, rašelinu a bahno 
za elixíry zdraví a krásy. 
 
Použití Cytosanu mýdlo 

 působí na všechny původce infekčních onemocnění kůže 

 je vhodné pro pokožku oslabenou a zatíženou vnitřním onemocněním 

 pomáhá při omlazení zestárlé kůže 

 má příznivý účinek u kůže pokryté četnými bradavičkami 

 hloubkově čistí 

 lze je využít i při postižení podkožní tkáně 
 

Složení 

Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate, Aqua, Glycerin, Sorbitol, Palm Kernel Acid, Propylene Glycol, Sodium 

Chloride, Potassium Humate, Potassium Palmate, Potassium Palm Kernelate, Pentasodium Pentetate, 

Tetrasodium Etidronate.  

 

Hmotnost: 100 g 


