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Západní civilizace se stále častěji obracejí ke 
starým učením a hledají v nich rozklíčování 
dřívějších schopností, které jsme postupem 
věků ztratili. Nejcennějším stavem člověka 
je vlastnost setrvávat ve středu, ve svém 
niterném těžišti. Každý člověk se od chvíle, 
kdy se dokáže vzpřímeně postavit, stává 
jedincem, který určuje zeměpisné směry. 
Od něho se odečítá sever, jih, východ a západ. 
Nejrůznější životní situace nás však často 
vychylují z rovnovážného stavu a nebývá vždy 
snadné vrátit se zpět do středu, do původní, 
výchozí pozice sebe sama. Každý člověk se 
svou individualitou, energiemi a emocemi 
z tohoto centra více či méně vymyká a onen 

kýžený soulad musí v průběhu života 
tvořit vztahy, které mu pomáhají vrátit se 
do harmonie – do podstaty lidství. Pouze 
tato centrální pozice nám zajišťuje schopnost 
využít svou přirozenou sílu. Nejjednodušší 
cesta k této rovnováze vede přes drobné 
denní rituály. Nový Pentagram® mýdel Energy 
vychází z unikátní metody Regenerace 
v Pentagramu®. Obsahuje bylinné extrakty, 
čisté přírodní silice a termální vodu z vřídla 
Podhájska. Jednotlivá mýdla Pentagramu® 
podporují pět prvků, takže se můžeme 
vydávat bez obav z vychýlení do různých 
směrů. A bude nám k tomu stačit jediné. 
Zvolit jedno z pěti mýdel.

Změňte svoji 
denní rutinu za rituál!

Protektin mýdlo 

tělo:
•  regeneruje, vnitřně osvěžuje
•  zvyšuje odolnost kůže proti 

plísňovým onemocněním
•  vhodné na ošetřování nohou
•  působí na vyrážky 

a poranění kůže doprovázené 
drobným krvácením
•  lze využít při zánětech 

drobných žilek 
a povrchových žil
•  příznivý vliv u suchých 

ekzémů a podráždění kůže 
chemickými látkami

mysl: 
•  rychle se probudíme, 

stáváme se zvědavými, 
kreativními

Ruticelit mýdlo 

tělo: 
•  aktivuje, vnitřně ohřívá
•  nejuniverzálnější ze všech 

mýdel
•   harmonizuje kůži jako celek
•  působí při poruchách 

prokrvení
•  vhodné při jakémkoliv 

zčervenání a překrvení nebo 
naopak 
bledosti pokožky

mysl: 
•  zvyšuje motivaci, 

společenskost, celkovou 
vitalitu

Cytovital mýdlo  

tělo: 
•  zvlhčuje, vnitřně stabilizuje
•  zajišťuje hladkou, jemnou 

a pružnou pokožku
•  zvyšuje schopnost 

hydratace pokožky
•  napomáhá vyprazdňování 

mazových žláz, promaštění 
pokožky je rovnoměrnější
•   působí preventivně při 

tvorbě akné
mysl: 
•  tříbí smysl pro realitu 

a přijímání (např. při učení)

Droserin mýdlo  

tělo:
•  vnitřně zpevňuje, zvyšuje 

obranyschopnost
•  zlepšuje odolnost pokožky 

proti běžným vyrážkám 
bakteriálního a virového 
původu
•  působí proti plísním
•  podporuje dozrávání 

kožních buněk 
•  zvyšuje pevnost pokožky
mysl: 
•  zesiluje pevnost 

a obranyschopnost

Artrin mýdlo 

tělo: 
•  zklidňuje, uvolňuje, vnitřně 

ochlazuje
•  ošetřování vlhkých ekzémů
•  udržuje přirozenou vlhkost 

kůže, je vhodné pro suchou 
pokožku
•  urychluje prostup metabolitů 

(solí) kůží, využitelné při 
dně a dalších metabolických 
poruchách

mysl: 
•   ideální před odpočinkem, 

zpomaluje, prohlubuje prožitky


