
Biotermal 
 
je bioinformační koupelová sůl z termální vody vřídla Podhájska (Slovensko). Účinné látky obsažené v soli jsou 
podpořeny bioinformacemi, které výrazně posilují celkový léčivý a regenerační efekt. 
 
 
 
1 900 metrů hluboký vrt, který je zdrojem léčivého geotermálního vřídla s blahodárnými 
účinky na celý lidský organismus, je jediný tohoto druhu ve střední Evropě. Jeho 
průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o vodu třetihorního moře, která má vysoký obsah 
prvků a minerálů. Podrobná klinická studie prokázala, že při mnohých problémech má 
hlubší a stálejší regenerační efekt než voda z Mrtvého moře. 
 
Koupel připravená ze solí vřídla Podhájska působí příznivě na problémy horních cest 
dýchacích, astma i záněty průdušek. Je zde mimo jiné obsaženo lithium, které pomáhá při léčení dny, a jodidy, 
příznivě působící na štítnou žlázu. Složení je velmi bohaté – fosforečnany a vápník působí na doléčování 
zlomenin, bromidy zmírňují bolestivé stavy. Pravidelné koupele se osvědčí lidem trpícím revmatismem, 
cévními a kloubními problémy i potížemi s páteří. Stabilizují stav pacientů s osteoporózou, artrózou a 
artritidou. Velmi účinné jsou při léčbě ekzémů, vyrážek a kožních onemocnění vzhledem ke značnému 

množství síranů. 
 
Biotermal harmonizuje celý energetický systém organismu. 

 
Koupel se solí Biotermal prospívá kondici i kráse a přispívá k rovnováze duše a těla. Sůl působí relaxačním a 
zklidňujícím účinkem, pomáhá tišit svalovou únavu, čistí a revitalizuje pokožku, zároveň z ní odstraňuje nečistoty, 
nadbytečnou mastnotu a škodlivé látky. 
 
Aplikace: 

 
Koupel: 

Doporučujeme 1–2 polévkové lžíce soli rozpuštěné ve vaně o teplotě vody 35–38 °C. Koupel provádějte po dobu 
10–20 minut 1–3x týdně. Sůl ve vodě dobře promíchejte, aby se její krystaly úplně rozpustily. Během lázně 
nepoužívejte mýdlo ani sprchový gel. Po koupeli si kůži jen mírně osušte, ale nedrhněte froté ručníkem. Máte-li 
závažné zdravotní potíže (cévní i jiné), u nichž by koupele vyvolávaly zvýšenou zátěž organismu, obraťte se na 
lékaře s dotazem, zda vám doporučuje balneoterapeutické procedury. 
 
Nosní sprcha: 

Pomáhá udržovat fyziologickou čisticí schopnost nosní sliznice a umožňuje optimální fungování tzv. slizniční 
imunity jako primární obrany před infekcí. Používá se pro zvlhčení sliznice celé nosní dutiny a nosohltanu, 
především při pobytu v prostředí s nízkou relativní vlhkostí vzduchu, v prostorách vytápěných ústředním topením 
a v prostředí znečištěném zejména prachovými částicemi. 
 
K výplachům nosu se hodí nosní spršky, které jsou k dostání v lékárnách. Ještě jednodušší je provádět výplach 
pomocí konvičky. Používá se 1% roztok soli (10 g soli rozpustit v 1 litru vlažné vody). 
 
Kloktadlo: 

Pro každého, koho bolí v krku, je vykloktání slaným roztokem přímo blahodárné. Zanícená sliznice se zvlhčí, 
hleny a bakterie se uvolní a dostanou ven. Ke kloktání se používá opět 1% roztok soli (10 g na 1 litr vlažné vody). 
 
Inhalace: 

Při potížích s dutinami a pro uvolnění horních cest dýchacích lze s úspěchem využít Biotermal také k inhalaci. Do 
1 litru vařící vody použijeme 10 g soli a inhalujeme cca 15 minut. 
 
Doporučené kombinace: 

 
K umocnění celkového regeneračního efektu doporučujeme použít po koupeli přípravky pentagramu 
infokosmetiky. Všech pět bylinných komplexů v krémovém základu obsahuje vysoce účinné látky (mimo jiné i 

liposomy, AHA kyseliny, vitaminy...). Zkušenosti mnoha terapeutů hovoří ve prospěch aplikace krémů na 
problematické místo, nad nemocný orgán, na reflexní zóny či akupunkturní body, a to jak při akutních 
problémech, tak při léčení nejrůznějších chronických onemocnění. Osvědčuje se buď masáž nebo jen nanášení 
krému na příslušné body. 
 
Droserin – nachlazení, srdeční potíže, záněty středního ucha, záněty průdušek a horních cest dýchacích, při 

zranění, onemocnění hlasivek, ucpaných dutinách a nosu. 
 
Protektin – má regenerační účinky na pokožku, podporuje hojivý proces, má vliv na likvidaci viru herpes, 

uklidňuje kůži při svědění. Je vhodný při různých vyrážkách, ekzémech, lišeji, lupénce, akné, k eliminaci plísní a 
při migrénách. Aplikujte na rozpraskané paty, puchýře, otlaky, lupy a plísně. 
 
Artrin – má protibolestivý, protizánětlivý a protinádorový účinek. Doporučuje se při léčení pohybových těžkostí, 

http://www.energy.sk/cz/menu_x348x.asp
http://www.energy.sk/cz/menu_x349x.asp
http://www.energy.sk/cz/menu_x350x.asp


revmatických bolestech a zánětlivých stavech, při degeneraci a otocích kloubů, při dně, bolestech v kříži, v 
zádech a krčního svalstva, při poruchách lymfatického systému, obrně, problémech s ledvinami, močovým 
měchýřem, prostatou. Osvědčuje se při celkové únavě, chladu a nedostatečném prokrvení končetin. Je vhodný k 
regeneraci kostí po zlomeninách, pohmožděninách a při zánětech svalů a šlach. 
 
Cytovital – vhodný k regeneraci pokožky, detoxikaci buněk, odstraňování svědění, při plísních. Má výrazné 

protizánětlivé účinky, ochraňuje kůži před různými druhy záření, lze jej využít při silném poškození kůže (jizvy, 
řezné rány, popáleniny, odřeniny), při celulitidě, vitiligu, sklodermii, cukrovce, taktéž při špatné činnosti 
nadledvinek a u onkologicky nemocných – při ozařování pro rychlejší regeneraci tkání a pokožky. 
 
Ruticelit – účinný při cévních nemocech, jako jsou záněty žil, okolí bércových vředů, hemoroidech, výronech, 

proleženinách, při nedostatečném periferním prokrvení, po amputaci končetin, při trombózách. Výborný je k 
regeneraci kůže a tkání po pohmožděninách, zlomeninách, při lomivosti jemných cévních kapilár na tváři a po 
celém těle. 
Celkový regenerační účinek se mnohonásobně zvyšuje užíváním bylinných koncentrátů (Vironal, Regalen, Renol, 
Gynex, Korolen), jež vhodně doplňují zmiňované krémy z pentagramu infokosmetiky. Více čtěte v brožuře 
Regenerace v Pentagramu®. 

 
Rozbor termální vody vřídla Podhájska: 

 Parametr   Obsah v mg/l    Parametr    Obsah v mg/l    Parametr    Obsah v mg/l   

 pH  6,97    Al  0,11    Li 17,1   

 Fluoridy  3,55    As  0,4    Mg 106   

 Chloridy  9360    B  36,8    Mn 0,046   

 Sírany  853    Ba  0,24    Mo <0,005   

 Dusitany  <0,01    Be  <0,005    Na 5330   

 Dusičnany  stopy    Bi  <0,001    Ni 0,075   

 Fosforečnany   1,66    Br  53,4    Pb <0,001   

 Sulfidy  <0,1    Ca  556    Rb 1,89   

 Kys. křemičitá  84,5    Cd  <0,005    Sb <0,005   

 Kys. boritá  92,5    Co  0,035    Sn <0,005   

 Sirovodík  neg.    Cr  0,027    Sr 36   

 Uhličitany  1211,3    Cs  1,99    Ti 0,26   

 Čpavek  1,62    Cu  0,04    Tl 0,013   

   Fe 2,1    U <0,6   

   I  3,63    V 0,033   

   K 459    Zn 0,064   

 

Voda vřídla Podhájska byla klinicky testována. 
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