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Některé neduhy a osvědčené výrobky k nim 

Předcházet nemocem – je to nejlepší, co pro své zdraví můžeme udělat. Stojí to 
méně bolesti a méně námahy … 

 

 Co dělat, když již nějaké zdravotní potíže se vyskytnou? 

 Jak podpořit samouzdravovací pochody v těle s OKG ?  

 

Tělo má tisíce netušených samoupravujících procesů pro Vás připraveno, čeká 
na vaši aktivní pomoc – potřebuje nářadí a materiál na svoji opravu. 

 

 Všechny produkty OKG harmonizují celkový stav organismus a pomáhají 
k optimálnímu naladění celkové imunity.  

 Kombinací výrobků zesílíte jejich pozitivní účinek na vaše tělo.  

 Na konci příspěvku naleznete vysvětlení synergie a pravidlo 3+1. 

 

Níže uvádíme kombinace produktů OKG dle zkušeností našich uživatelů. Jistě 
toto uvítáte k usnadnění Vašeho výběru mezi našimi doplňky stravy, které svým 
obsahem účinných látek stojí kolikrát na pomezí potraviny a léku. Ačkoliv dle 
legislativy potravinovým doplňkům náleží pouze místo doplnění látek, které v běžné 
stravě chybí, za účelem udržení zdraví člověka.   

Prevenci a léčbu mají totiž za úkol dle legislativy léky. 

 

Nyní výběr výrobků, dle osobních zkušeností lidí s nimi na 
jednotlivé neduhy: 

ADHD – OK GAMA, FB KIDS 

Afty - Na afty doporučujeme minimálně OK Alfa+ a Emulips, výborně se osvědčilo 
cucání FBKids. Někomu zabral již jen OK Gel! 

Akné - Emulips, OK Gel - mazat, pro pročištění organismu určitě  OK Alfa+ či  
Emulips Forte, a popíjet čaj Emulips Slim Drink .  A znovu Výborně se osvědčil 

http://www.okgshop.en101.cz/?5,ok-alfa-
http://www.okgshop.en101.cz/?4,ok-omega-
http://www.okgshop.en101.cz/?4,ok-omega-
http://www.okgshop.en101.cz/?9,ok-gel
http://www.okgshop.en101.cz/?5,ok-alfa-
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FBKids.  Pro silnější pročištění jater OK Tau či kombinace FB Detox a Factor 
Base 

Alergie - Doporučeno minimálně: OK Factor Base + OK Tau+, osvědčilo se přidání 
OK Omega, Emulips Forte či FBKids 

Alergie na zimu – zčervenání obličeje OK Balsam!!!  Jako u každé alergie lze 
přidat vnitřní podporu –  Factor Base, OK Tau či Emulips Forte. 

Alergie na sluníčko – zčervenání, fleky základ Factor Base. Pro opálení přidat 
Kids. Lze na noc mazat Emulips či OK Omega či OK Balsam. 

Alopecie – vypadávání vlasů FB AntiAge + Emulips Forte či OK Gama 

Alzhaimer - Na Alzhaimera základ Factor Baze NO !!! lze i 2x 2 lžičky denně (tj 2x 
14g) +přidat: OK Gama či OK Omega3complete a Emulips SLIM Capsules( + ks 
ráno) Factor Base AntiAge, lze i Factor Baze Kids, Em.Forte či OK Tau - 

Anémie  Emulips Forte, OK Beta, OK Gama, FB Kids, FB AntiAge 

Angína - Minimálně by bylo vhodné užívat OK Alfa+ (doporučuje se přidat mazání – 
zvenku i vnitřně- ok Gelem, cucání FB Kids) Prokrvení a posílení imunity FB NO!!! 
Pomáhá na vypocení MigrenOut. Vhodné přidat FB AntiAge. Často na 
doladění se přidává Factor Base. 

Artróza - minimálně tři produkty - OK Beta+, OK Gama+ a  Factor Baze NO. OK 
balsam na promazání a prohřátí + na bolesti MigrenOut.  

Astma - Doporučujeme minimálně: OK Factor Base + OK Omega+/ ok Gama  
ideálně doplnit OKTau. Osvědčuje se Emulips Forte a FBKids. FB AntiAge! 

ASLO  vysoké osvědčilo se OK Factor Baze Kids, OK Tau, EMulips Forte, OK Alfa, 
OK Gama, OK Factor Baze 

Atopický ekzém - Doporučujeme minimálně: OK Factor Base , OK Omega+, 
Emulips , ideál dát OK Tau a osvědčila se i OK Beta+ a Kids 
(OK Balsam a OK Alfa+ za předpokladu, že není alergie na bylinky, pokud je 
prokázána alergie na bylinky, doporučujeme mazat Emulipsem či OK Omegou+ , 
taktéž ji užívat vnitřně.) Popraskanou kůži zatahuje a desinfikuje OK Gel – štípe, ale 
nemusejí se brát mastičky s antibiotiky. Jakmile se zatáhne – tak promazávat 
olejíkem či balzámem. Celé tělo lze promazávat směsí kokosový olej + emulips. 
Jsou případy Atopického ekzému vyvolané těžkými kovy, očkováním – na toto jsou 
též zkušenosti – kombinace všech výrobků a poslední tečkou bylo přidání FB 
Detoxu). 

http://www.okgshop.en101.cz/?7,okg-factor-base
http://www.okgshop.en101.cz/?4,ok-omega-
http://www.okgshop.en101.cz/?8,emulips-slim
http://www.okgshop.en101.cz/?5,ok-alfa-
http://www.okgshop.en101.cz/?5,ok-alfa-
http://www.okgshop.en101.cz/?4,ok-omega-
http://www.okgshop.en101.cz/?7,okg-factor-base
http://www.okgshop.en101.cz/?4,ok-omega-
http://www.okgshop.en101.cz/?7,okg-factor-base
http://www.okgshop.en101.cz/?4,ok-omega-
http://www.okgshop.en101.cz/?5,ok-alfa-
http://www.okgshop.en101.cz/?10,ok-balsam
http://www.okgshop.en101.cz/?5,ok-alfa-
http://www.okgshop.en101.cz/?4,ok-omega-
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Autismus – OK Omega3complete / OK Gama, FB Kids, lze přidat čaj Drink, 
Emulips, OK tau … oleje obecně jsou velmi prospěsné, posílit střevo .. FBase. 

Ekzém kopřivka  -  na některé ekzémy spíše takové svědivé kopřivky je lepší určitě 
zpočátku chladivá síla OK gelu  a vnitřně OK Omega + Factor base (přidáním ok 
Tau či Emulipsu Forte ozdravný proces urychlíte). 

Bércové vředy - Ideálně doporučujeme: FB NO, OK Omega3compete, OK Tau, 
Emulips Forte+, OK Gel nejprve pomazávat okolí vředu (předtím opláchnout např. 
dubovým odvarem) a na čerstvou kůžičku OK Balsam. Lze i AntiAge. 

Bolest zubů - Při bolestech zubů je samozřejmě dobré, tak jako u dalších zdrav. 
potíží, navštívit lékaře. Na bolesti dásní - OK Gelem.   Nebo kloktat OK Alfou 
(případně i omegou). Nyní máme velkého pomocníka v MigrenOutu! 

Návod: … nateklá dáseň – na kousek gázy (látky) dát ok gel – působí dlouhodoběji, 
než-li pouhé namazání. 

Bolest očí (zánět spojivek, zarudnutí…) vnitřně ok Gama, Emulips Forte, kapat 
kapky z OK Gelu, zevně natřít ok gelem, oko zůstane celé a navíc se mu uleví. 
Pomáhá i AntiAge. 

Bolesti hlavy - Velmi dobře funguje kombinace MigrenOut + AntiAge + Kids. 
Příjemně působí OK Alfa+, cévy roztahuje FBNO - tím se uvolňuje tlak… OK Gel 
namazat nad horní dva zuby pod ret, dát si ho trochu pod jazyk, pod nos a na 
spánky. MigrenOut – dlouhodobě 2denně. Akutně lze zvýšit dávkování!!! Při 
silnějších migrénách přidat Emulips Forte a OK Tau, velmi dobré jsou zkušenosti 
s OK Betou či OK Omegou3complete 

Borelióza -Doporučujeme užívat celý synergy pack! S důrazem na OK Alfu a FB 
NO, FB Kids  - aby si tělo začalo samo dělat protilátky. Na bolesti MigrenOut. 

Boule - Na tukové boule nutné ovlivnit tukové hospodářství v těle : doporučujeme  
Emulips Forte, OK Alfa+ a OK omega3complete a OK Tau+ či FB Detox a 
zvenku mazat ok gelem.  

Boule od úderu, ihned aplikovat OK Gel  

Bradavice - Doporučujeme: OK Gel střídavě mazat s ok Balsamem a vnitřně na 
posílení imunity OK FB Kids a Ok Alfu případně AntiAge 

Cirhóza jater - kombinace OK Alfa+, OK Tau+, AntiAge a Emulips Forte a 
popíjet čajík Drink a játra si mazat ok Balsamem. K Prokrvení přispěje FBNO. 

http://www.okgshop.en101.cz/?5,ok-alfa-
http://www.okgshop.en101.cz/?9,ok-gel
http://www.okgshop.en101.cz/?10,ok-balsam
http://www.okgshop.en101.cz/?9,ok-gel
http://www.okgshop.en101.cz/?5,ok-alfa-
http://www.okgshop.en101.cz/?5,ok-alfa-
http://www.okgshop.en101.cz/?4,ok-omega-
http://www.okgshop.en101.cz/?9,ok-gel
http://www.okgshop.en101.cz/?9,ok-gel
http://www.okgshop.en101.cz/?5,ok-alfa-
http://www.okgshop.en101.cz/?6,ok-tau-
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Cukrovka - Jednoznačně Emulips Forte, OK Alfa+ a OK Omega3complete+, 
Factor Baze Kids. účinnost zesílí Emulips Drink čaj!!!  Je potřeba podpořit játra 
(tedy není od věci OK Tau a Factor Base – alespoň 1x3měsíční kůra) 

Při cukrovce doporučení užívat FB NO 1lžičku dopoledne a 1 lžičku odpoledne 
mezi jídli současně s Emulipsem!!! 

Cysty doporučení se týká i cyst v jiných místech. Doporučujeme na pročištění OK 
Alfa+, dále nesmí chybět Emulips a OK OK Tau+! A další podstatná informace, 
nezapomínejte dodržovat pitný režim! Nejlépe čaj Emulips Drink. Velmi důležité je 
odkyselení OK Beta a prokrvení FBNO ( 3měsíční kůra). Pevné cysty pomáhá 
odstranit FB Detox. 

Cystická fibroza   OK Factor Base, Emulips, OK Alfa, FB NO, přidat OK Gama, 
Factor Baze Kids, FB AntiAge 

Čelistní kloub vypadávání Emulips forte, OK beta, OKgama 

Crohnova choroba ok alfa, emulips forte a ok Factor Baze (funguje i na 
ulcelocerozní colitidu). Nově dobré výsledky s FB NO. 

Chemoterapie  (souběh) FB AntiAge, OK Alfa – dát do studené vody a popíjet po 
celý den, může i Emulips Drink čaj  Lze brát současně i OK Tau, FB Detox 

Chemoterapie ukončená – revitalizace těla – žilní a nervový systém :FB 
AntiAge, FB NO, Emulips Forte  Lze přidat OK Beta, OK Gama, FBKids, OK 
Tau… prostě vše  

Chronická rýma  Factor Baze Kids   než-li byl tento výrobek tak kombinace OK 
Factor Base a ok alfa či OK Gama 

Diabetes  I  Emulips či Emulips Forte, OK Omega, OK Alfa, Ok Tau, FB Kids  
potvrzeno i na malých dětech s cukrovkou jedničkou  vhodné zařadit OK Factor 
Basi (okruh tlusté střevo plíce) děti s cukrovkou jedničkou mají často náběh na 
celiakii. FB NO užívat 1 lžička dopo a 1 odpo mezi jídly. Musí se vyzkoušet – každé 
tělo je jedinečné. FB antiage. 

Diabetes II  - stejné výrobky jako u Diabetu I 

Deprese - Doporučujeme na deprese a i na další psychické problémy: Velmi 
vhodný je výrobek MigrenOut a AntiAge !!! Emulips, Emulips Forte, Factor Baze 
Kids, OK gama, Factor base+   nemusíte hned všechny stačí např. Emulips Forte a 
Gama   

http://www.okgshop.en101.cz/?11,emulips
http://www.okgshop.en101.cz/?5,ok-alfa-
http://www.okgshop.en101.cz/?4,ok-omega-
http://www.okgshop.en101.cz/?5,ok-alfa-
http://www.okgshop.en101.cz/?5,ok-alfa-
http://www.okgshop.en101.cz/?11,emulips
http://www.okgshop.en101.cz/?6,ok-tau-
http://www.okgshop.en101.cz/?11,emulips
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Detoxikace - na základní jemnou detoxikaci, doporučujeme Emulips Forte, Emulips 
Drink, ale pokud si chcete pročistit organismus lépe, rozhodně nebude od věci i OK 
Alfa, Factor Base a OK Beta+  OK Tau. Až potom zařaďte FB Detox spolu s FBasi 

Dna  OK Beta+ , OK Tau+ a OK Gel případně na bolesti, účinnost zesílí Emulips 
Drink čaj 

Dráždivý tračník  Emulips forte, Factor Base, Ok Alfa, Ok Gama 

Energie - na dodání energie Emulips Forte (proti syndromu chronické únavy), 
MigrenOut a AntiAge, užasná je OK Alfa+ . OK Omega3Complete (mozková 
činnost)  celková vitalita Factor Baze Kids a vše zesílí FB NO.   

Na zjasnění myšlenek a koncentraci MigrenOut!!! V kombinaci s posílením 
odolnosti vůči stresu s AntiAgem … osvědčené při zkouškovém období 

Epilepsie - doporučujeme Emulips/ em.forte, OK Omega+ / gama/omega3, FB NO 

Erektilní disfunkce   FB NO + OK Tau + Emulips Forte (kvalitní sperma)+AntiAge 

Hallux – vbočený palec u nohy s výrůstkem Emulips Forte, OK Tau, OK Beta, 
OK Gama, doladit OK Alfa 

Hemeroidy - OK Alfa+, Emulips+ a OK Balsam. Zkušenosti jsou i s OK Gelem na 
namazání, může to být velmi nepříjemné, ale zato velmi účinné. 

Hojení - Pro urychlení regenerace a "utišení" bolesti ihned aplikujte OK Gel, díky 
němuž nevzniknou modřiny, urychlí hojení všeho možného až po popáleniny. 
Vnitřně Kids, Emulips  - tím lze i podmazat ránu – než-li aplikujete OK Gel. 

Horečka  OK alfa, Factor Baze Kids, namazat čelo, spánky, dlaně a plosky nohou 
OK Gelem – vytahuje horkost. OK Gel ochlazuje  

Hormonální problémy – AntiAge, EmulipsForte, OK Alfa+, FB Detox OK Omega+,( 
OK Gama, OK Omega3complete) OK Tau, OK Beta, Factor Baze Kids, MigrenOut. 

Cholesterol: Emulips/ Emulips Forte, OK Omega3compelte+, FBNO, OK Tau 

Chřipka - Jednoznačně OK Alfa+, která pročistí organismus, regeneruje, dodává 
energii, doporučení: udělat si horký čaj, nalít si na lžičku OK Alfa+a zapít horkým 
čajem případně horkým FB NO! FB NO – prohřeje, rozvede a posílí celý 
organismus. FB Kids – přirozená obrana org. Nově MigrenOut pomáhá při 
horečnatých stavech a při bolestech kloubů při chřipce. AntiAge – podpora imunity. 

Imunita - Velmi důležitou roli zde hraje OK Alfa, AntiAge, FB NO, Factor Base kids, 
OK Gama, OK Factor Base+, OK Tau.  

http://www.okgshop.en101.cz/?5,ok-alfa-
http://www.okgshop.en101.cz/?5,ok-alfa-
http://www.okgshop.en101.cz/?4,ok-omega-
http://www.okgshop.en101.cz/?6,ok-tau-
http://www.okgshop.en101.cz/?9,ok-gel
http://www.okgshop.en101.cz/?5,ok-alfa-
http://www.okgshop.en101.cz/?11,emulips
http://www.okgshop.en101.cz/?4,ok-omega-
http://www.okgshop.en101.cz/?5,ok-alfa-
http://www.okgshop.en101.cz/?4,ok-omega-
http://www.okgshop.en101.cz/?10,ok-balsam
http://www.okgshop.en101.cz/?9,ok-gel
http://www.okgshop.en101.cz/?9,ok-gel
http://www.okgshop.en101.cz/?5,ok-alfa-
http://www.okgshop.en101.cz/?4,ok-omega-
http://www.okgshop.en101.cz/?11,emulips
http://www.okgshop.en101.cz/?4,ok-omega-
http://www.okgshop.en101.cz/?5,ok-alfa-
http://www.okgshop.en101.cz/?5,ok-alfa-
http://www.okgshop.en101.cz/?5,ok-alfa-
http://www.okgshop.en101.cz/?5,ok-alfa-
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Imunitu svým stylem podporují všechny naše výrobky. 

Infarkt   základ v OK Omega3complete a FB NO, přidat OK Tau ideálně i 
Emulips forte a FB AntiAge. 

Jizvy – čerstvé doporučujeme intenzivně mazat OK Gelem, nejlépe podmazat 
Emulisem, posléze mazat ok Balsamem. 

Karpální tunel  FB NO, OK Gama, OK Beta vnitřně a mazat ok gelem 

Klíště - Namažte místo OK Gelem, . OK Gel má zároveň dezinfekční účinky, tudíž 
ránu zároveň i dezinfikujete a dojde k rychlejšímu zahojení rány a předejdete 
dlouhému svědění. 

Klouby - Doporučujeme produkty: OK Beta+ a OK Gama+ 
Oba produkty významně působí na klouby, OK Beta+ zaceluje mikrotrhlinky v 
kloubní chrupavce, je vynikajícím zdrojem vápníku. OK Gama+ je vynikajícím 
doplňkem OK Bety+ poněvadž posiluje její účinnost, obsahuje omega-3, která má 
vliv na regeneraci kloubní chrupavky, zlepšení efektivity využitelnosti vápníku z OK 
Beta+. Jejich účinky se zesílí užíváním FBNO, Kids, AntiAge. 

Bolest sníží MigrenOut. 

Kojení - maminkám při kojení, doporučujeme minimálně užívat Emulips. Zlepšuje se 
tvorba mléka. Navíc miminku přináší obzvláště emulips anýz úlevu při kolikách. 

Koliky – u miminek – Emulips Anýz. Může se při křečích přikápnout i OK alfa. 

Lze masírovat bříško po směru hodinových ručiček ok Balsámem 

- U dospělých přidat Emulips forte, drink, OK Alfa, OK Beta. 
-  Plyny ve střevech natáhne Factor Base 

Krvácení z nosu zastavuje OK Gel vnitřně Emulips forte a základ je tlusté střevo – 
tedy Factor Base 

Křečové žíly FB NO, Emulips Forte, OK Factor Baze,, OK Omega3complete či OK 
Gama+ a OK Gel : 
díky obsahu nenasycených mastných kyselin Omega factor 3,6 příznivě ovlivňuje 
stav cévního řečiště tím, že jej nejen čistí, ale dodává i potřebnou pružnost. OK Gel 
na lokální využití, napomáhá snižování bolestivosti, napomáhá regeneraci. 

Kuří oka - jednoznačně doporučujeme OK Gel (střídat s Balsámem) 

Inkontinence: FB NO, MigrenOut, OK Tau a Emulips Forte (FB Detox). Zajistit 
pravidelnou stolici. 

http://www.okgshop.en101.cz/?9,ok-gel
http://www.okgshop.en101.cz/?9,ok-gel
http://www.okgshop.en101.cz/?9,ok-gel
http://www.okgshop.en101.cz/?33,ok-beta-
http://www.okgshop.en101.cz/?32,ok-gama-
http://www.okgshop.en101.cz/?33,ok-beta-
http://www.okgshop.en101.cz/?32,ok-gama-
http://www.okgshop.en101.cz/?33,ok-beta-
http://www.okgshop.en101.cz/?33,ok-beta-
http://www.okgshop.en101.cz/?33,ok-beta-
http://www.okgshop.en101.cz/?11,emulips
http://www.okgshop.en101.cz/?4,ok-omega-
http://www.okgshop.en101.cz/?4,ok-omega-
http://www.okgshop.en101.cz/?9,ok-gel
http://www.okgshop.en101.cz/?9,ok-gel
http://www.okgshop.en101.cz/?9,ok-gel
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Laryngithida: ok alfa, FBKids, cucat gel, mazat OK Balsamem!!! Udělat zábal 

Lebeční kost – růst hlavičky u dětí, vývoj mozku OK Gama, FB Kids, OK Beta 

Leukemie Alfa, forte, kids + doladit výrobky třeba FBNO, AntiAge, OK 
Omega3complete 

Lupenka  OK Beta!!! Emulips Forte, OK Omega, OK Tau 

Lupus  OK tau, FB Kids, OK Afla, FB AntiAge, Emulips Forte… 

Lupy  Emulips Forte, OK Factor Base, OK Beta, OK Alfa 

Lymfa  -  FB NO, Emulips Forte, OK Alfa, OK Tau, Emulips Drink čaj 

Menzes – bolestivý nepravidelný  Emulips Forte, FB Detox, před začátkem si 
dát 2ks FB Kids + 2 migrenouty najednou. Vydržet během měsíce a nejdéle 1 
roku se upraví. Na bolest pomáhá akutně MigrenOut. 

Moučnivka   likviduje ji ok alfa, silnější je OK Gel,  lze i do pusinky – vytřít 
miminku. Posílit imunitu – vnitřně Emulips. Kojící maminka také. 

Makulární degenerace oční sítnice FB NO, AntiAge, Ok gama, a střídat s OK 
Omega3complete (podpořit Emulipsem Forte, OkTau) 

Meniérova choroba (onemocnění vnitřního ucha) FBNO!!! FB kids, OK Tau, 
Emulips … doladit výrobky dle potřeby 

Metličkové žíly … FB NO, OK Gama/Omega3complete, Emulips Forte 

Molusky  ok gel mazat (často!!!), vnitřně Factor Baze Kids, OK Alfa 

Mrtvice – základ v FB NO, ANtiAge, OK Omega3complete, přidat OK Tau ideálně 
i Emulips forte, mazat spánky a zátylek ok gelem 

Nadýmání střev   Emulips a OK Factor Baze i OK Alfa 

Návaly  při menopauze (přechodu)  OK Omega3complete (či OK Gama, OK 
Omega) a Emulips Forte, AntiAge 

Nedostatek bílých krvinek  Emulips Forte, AntiAge 

Nepravidelná menstruace, vynechávání menstruace   Emulips Forte a FB 
Detox, Emulips slim drink 

Nevolnost v dopravních prostředcích  MigrenOut nebo OK Factor Baze Kids 
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Nespavost  FB NO pro vyčerpané, OK Factor Baze Kids i migrenOut zabírá 
rychle 2 na noc, lidé si chválí i Emulips   

Nízký krevní tlak  OK Alfa, Omega3complete, Emulips Forte,  Emulips Slim 
Capsules, FB AntiAge 

Opary - na mazání OK Gel a jelikož je to virová záležitost, je dobré přidat i FB NO, 
OK Alfa+ a OKFactor Baze Kids a podmazává se Emulipsem  

Otoky nohou   většinou odrazem nefunkčnosti lymfatického systému doporučení 
masírovat lehce ok Balsamem, vnitřně FB NO, OK Gama, OK Tau, Emulips Forte, 
OK alfa, pro odkyselení organismu OK Beta  DŮLEŽITÉ pitný režim , pomáhá pití 
čaje Emulips slim drink  tato kombinace je vhodná i pro otoky nohou od cukrovky, 
srdce, štítné žlázy, zánětu… 

Osteoporoza   OK Gama, OK Beta, OK tau, FB NO, FB Kids 

Ozařování   OK alfa, FB AntiAge, Factor Baze Kids, OK Beta, Emulips Drink, 
FB Detox 

Ostruha na patě  mazat ok gelem, vnitřně Beta, Gama + FB NO, OK Tau. Na 
bolest MigrenOut. 

Pásový opar  mazat v počátku ok Gelem potom ok Balzamem, vnitřně  OK Factor 
Baze kids a OK Alfa plus, Omega3complete. Přidala bych i FB NO či AntiaGE 

Parkinsnova choroba FB NO, fb AntiAge, OK Omega3complete a doladit 
výrobky dle potřeby 

Parodontoza  OK gel, vnitřně ok omega3complete, FB NO 

Polypy ve střevech  nutný funkční metabolismus, vyprazdňování  Emulips Forte, 
OK alfa, OK Factor Base, OK Factor Baze nejlépe na lačno. FB NO na prokrvení. 

Prostatické problémy FB NO,  FB AntiAge, OK Tau, čaj Emulips Drink, při 
zánětu přidat OK Alfu. Ledviny čistí OK Beta plus 

Plísně - na plísně (kůže, nehty) - jednoznačně OK Gel či ok balsam (bude 
dezinfikovat, napomůže odstranění případného svědění), plísně v těle = oslabený 
okruh ledvin – proto podpořit tento okruh min. OK Beta+  přidala bych i alfu. 

Podváha - doporučujeme upravit tukové hospodářství, v tom případě Emulips 
Forte, případně OK Alfa+  či OK Beta+ či AntiAge. 

Popraskané žilky v oblasti stehen (a nejen tam) vnitřně FBNO, OK Gama,Emulips 
Forte a  mazat ok gelem 

http://www.okgshop.en101.cz/?9,ok-gel
http://www.okgshop.en101.cz/?5,ok-alfa-
http://www.okgshop.en101.cz/?9,ok-gel
http://www.okgshop.en101.cz/?11,emulips
http://www.okgshop.en101.cz/?5,ok-alfa-
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Popálenina – OK Gel, později OK Balsam  vnitřně na podporu revitalizace OK 
Factor Baze Kids, OK Beta 

Průjem OK Alfa, Emulips Forte, OK Factor Base 

Reflux jícnu   zvládá EMulips či Emulips forte, pokud problémy přetrvávají tzn. 
velké překyselení stresy  přidat OK Betu či FB Kids 

Revmatická artritida   FB NO, OK Beta  OK Gama či OK Omega3 complete  lze 
přidat další výrobky OKG EMulips Forte, Emulips Drink čaj, OK Tau, OK Alfa, 
OK Factor Baze Kids, fb AntiAge. Na akutní bolest MigrenOut. 

Roztroušená skleroza FB NO,  AntiAge, Emulips Forte, OK Omega3complete, 
OK Factor Baze Kids ,  Emulps Slim a Drink, Ok Alfa, OK Tau 

Růstové bolesti  - OK Beta, OK Gama, Fb Kids, MigrenOut 

Rýma - Když je rýma, nebraňte se vyzkoušet OK Gel či ok balzam (vymazat) ať 
máte rýmu jakoukoliv a jistě není od věci na pročištění organismu a regeneraci, 
potažmo zvýšení imunitního systému OK Alfa a Factor Baze Kids. Zabírá i FBNO. 

Raynaudův syndrom Omegu3 Complete, Factor Base NO, MigrenOut + OK tau 

Slabé praskající nehty   OK Omega či OK Gama či OK Omega3 complete – máte 
na výběr. Lze i FB Kids  může to být i záležitost jater = Em.Forte + ok Tau. 

„Sladká Krev“  je výsledkem nesprávně složeného jídelníčku. Klíštata, komáři, 
blechy ji milují!!! Vnitřní obrana Emulips Forte, OK Beta. Plus zamyslet se nad 
svým jídelníčkem. 

Syndrom únavy  FBNO, AntiAge, Emulips Forte, OK Omega3complete, Factor 
Base Kids 

Stařecké skvrny – ok Tau, Emulips Forte, AntiAge a mazat ok balsamem 

Studené ruce, nohy -  FB No, AntiAge, OK Omega3complete  tento výrobek 
pomáhá v boji proti všem ischemickým chorobám tedy pomáhá prokrvení!!!!   OK 
Balsam navíc pokud si s ním masírujete nohy – zahřeje do hloubky jak masírované 
nohy tak i ruce, které je masírovali. 

Štítná žláza – oba druhy snížená i zvýšená funkce štítné žlázy  Emulips Drink, 
Emulips Forte, OK Gama, OK Tau, OK Factor Base, FB Kids, OK Alfa, FB NO, 
FB AntiAge. 

Suchá kůže, popraskané rty OK Balsam, vnitřně OK Alfa, Emulips Forte 

http://www.okgshop.en101.cz/?9,ok-gel
http://www.okgshop.en101.cz/?5,ok-alfa-
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Tinnitus = šelest v uších: OK Tau, OK Beta, Emulips Forte, čaj Drink 

Trombofilie: Forte, Drink, Gama, FB NO + doladit výrobky 

Únavový syndrom  OK Factor Baze Kids, Emulips Forte, Ok Omega3complete, 
AntiAge. 

Unavené svaly  OK Balsam,   OK Beta, FB NO 

Váček na dásni – ok gel 

Voda v lokti (kolenu) po úrazu  OK Beta a OK Gama, chladit ok gelem 

Vypadávání vlasů  výběr z OK Omega, OK gama či OK Omega3complete, 
vhodné doplnit OK Tau a OK FB Kids a pokud je vypadávání důsledkem špatně 
fungující štítné žlázy přidat čaj Emulips drink, OK Factor Basi  

Vysoký krevní tlak  OK Omega3complete nebo ok Gama, FB NO a OK Tau 

Zácpa   Emulips, Emulips Forte, OK Tau, OK Alfa, OK Beta+, Emulips Drink 
čaj. Většinou zabírá do 14dnů již pouhý Emulips. Na podporu můžete přidat další 
vyjmenované. A hlavně při pravidelném vyprazdňování zařadit OK Factor Basi a 
FB Detox– na dočištění střev. 

Zánět močového měchýře - doporučujeme na odstranění zánětu a bolestí: OK 
Alfa+ a k tomu OK Tau+, který je na celý vylučovací systém. Podpora FB AntiAge. 

Zánět průdušek  mazat průdušky, ruce, nohy ok balsámem a zahřát, vnitřně ok 
alfa, Emulips Forte,ok Factor Base a OK Factor Baze Kids, FB NO, fb AntiAge. 

Zánět spojivek - při zánětu spojivek jedině OK Gel převařit vodu dát trochu ok gelu 
a kapat, vnitřně na zesílení účinku OK Gama a ok Alfa + fb AntiAge. 

Zánět uší kápnout do ucha OK Alfu a zašpuntovat ok gelem. Vnitřně Kids, OK 
Tau… 

Zánět trojklaného nervu   OK Alfa, OK Beta, OK Factor baze Kids  a mazat ok 
gelem. Na bolest MigrenOut 

Zápal plic  FB NO, OK Gama, Emulips Forte, OK Factor Baze, OK alfa, Factor 
Baze Kids, namazat plíce ok balzámem. Bolest, prohřátí MigrenOut.  Posílení 
FB AntiAge. 

Zavodnění organismu  - pro splasknutí ideální rozproudit lymfatický systém a 
odkyselit organismus – ok Tau, ok Beta, ok Alfa, pitný režim Emulips Slim 
Drink!!!! Důležitý  a Emulips Forte plus FB NO 

http://www.okgshop.en101.cz/?5,ok-alfa-
http://www.okgshop.en101.cz/?5,ok-alfa-
http://www.okgshop.en101.cz/?6,ok-tau-
http://www.okgshop.en101.cz/?9,ok-gel
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Žloutenka  ok Tau, FB AntiAge, emulips forte, FB detox  jemně ok alfa a hodně 
EDrinku 

… 

Hubnutí - Pro začátek je vhodné užívat (minimálně měsíc).Emulips/emulips forte 
upravuje trávení, emulguje tuky do snadno stravitelné formy a ty pak odchází 
přirozenou cestou ven z organismu, doporučujeme užívat např. každý den banán. 
OK Alfa+ "připraví" organismus pro snižování váhy. Pak můžete přidat Emulips 
SLIM capsle určené pro spalování tuků, v druhém najemno namleté bylinky, jinak 
drink, který čistí organismus od škodlivin, které se uvolňují v průběhu spalování 
tuků. Velmi vhodné je zařadit OK Factor Basi s fb AntiAgem či Detoxem– 
detoxikace střev. A OK Factor Baze Kids pomáhá zvládat chutě na sladké!!!  

 

 

SYNERGIE VÝROBKŮ 

Na naše těla denně “útočí” nesmírné množství toxických látek... strava, vzduch, 
záření, stres… 

 

 „Zpracováním” množství chemikálií a překyselením je náš organismus velice 
zatěžován. Některé látky umí tělo přeměnit - metabolizovat ve svůj prospěch, 
ale většinu jedů je třeba odstranit - vyloučit. To však lidský organismus 
zvládne jen do jisté míry. 

  
Na to musí mít naše tělo dostatek nástrojů. Ty získává ze své stravy. 

 Avšak. Obecně platí, že se nám nedostává min. 60% z doporučeného 
množství živin. Jejich přísun je tedy třeba doplňovat.“  

 

Výrobky OKG organismu výrazně odlehčují především při zažívání, látkové 
přeměně a vylučování nežádoucích látek získaných v potravě, tedy při 
procesech, které se významně podílí na opotřebovávání a stárnutí těla. 

Navíc dodávají důležité vitamíny, minerály, nenasycené mastné kyseliny a 
další účinné látky z obsažených bylin apod. Jsou vyrobeny z přírodních látek, 
zcela bez chemické stabilizace.  

http://www.okgshop.en101.cz/?5,ok-alfa-
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Výrobky OKG jsou určeny: 

 Na udržení rovnováhy a harmonie v organismu. 

 Na podporu těla při návratu do rovnováhy a harmonie, která byla narušena.  

 Příznivě ovlivňují funkce jednotlivých orgánů i systémů v těle a 
harmonizují celkový stav organismu.  

 Výrobky OKG jsou velice účinné jednotlivě, avšak největší význam má 
jejich spolupůsobení - s každým dalším výrobkem OKG, který začnete 
používat, je tato řada ještě účinnější! 

 

VÝROBKY OKG JSOU ZAČLENĚNY PRO UŽITÍ DO PENTAGRAMU TČM 

 

 

JAK JEJ VYUŽÍT? 

Např. Máte problémy s játry? 

Budete potřebovat tyto výrobky: 
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1. Z okruhu jater  
2. Z okruhu ledvin 
3. Z okruhu plíce/tlusté střevo 
4. Nejlépe současně podpořit oslabený okru srdce. 

Tomuto určení říkáme PRAVIDLO 3+1 

 

Praxe pro játra např. = Emulips Forte, OK Tau, Factor Base  a FB AntiAge. Ještě 
bych doporučila čaj Emulips slim drink. 

S posílenými játry se vám posílí i srdce a celé tělo bude vitálnější a šťastnější. 

 

www.terapienejendotykem.cz 

www.okg-fit.cz/hanamsobotova 

 

http://www.terapienejendotykem.cz/
http://www.okg-fit.cz/hanamsobotova

