
DRenova krema: 
 

DRenova krema je zdravilo za kožo. 
Obarja bolne celice in žleze v koži, je zdravilo za bezgavke v koži, ki so tako 
majhe, da so podobne malim pikicam. V teh bezgavkah se proizvaja prolaktin, ki 
ga telo potrebuje za zaraščanje sleherne celice. 
DRenova krema obnovi kožo. 
V 10 dnevih uporabe Drenove kreme izginjajo gube na koži. 
DRenova krema je zdravilo za vse kožne bolezni. 
Ko DRenovo kremo namažemo na kožo in se v desetih minutah spoji z vrhnjico in 
jo tako zmehča, de se tudi gube zmanjšajo. Koža se obori in se stisne zato je 
čudovito napeta. 
Kremo pustimo namazano čez noč in preko dneva. 
Koža, ki je namazana z DRenovim mazilom je boljše prekrvavljena in se vsaj 
desetkrat hitreje obnavlja. Kremo lahko uporabljajo vse generacije. Še posebno 
je primerna za ljudi z luskavico in dermatitisom, ker se mehurčki v nekaj urah 
posušijo. Vse ostale bolezni so obvladljive v sedmih dneh od prvega nanosa. 
DRenova krema nanešena na obraz je pot do lepote, ki je kozmetična industrija 
še ni naredila. 
V kombinaciji z oljem št. 21 je DRenova krema odličen proizvod za obnovo 
obraza. Najprej na obraz namažemo olje št. 21, počakamo deset minut, da se 
vsrka v kožo, nato namažemo še DRenovo kremo in koža na obrazu je bistveno 
spremenjena. To delamo štiri tedne in izgled obraza se pomladi za dvajset let. To 
je vrhunec naravne obnove in obnove notranjosti. 
Oborine so pogoj za obnovo telesa, ker je celica, ki ne razpade odličen material 
za hitro obnovo telesa ne glade na to iz katerega organa prihaja. Obnova v limfi 
pomeni obnovo vseh organov. V krvi se nobena celica ne more pozdraviti. Celica 
se lahko pozdravi samo v limfi. 
 

Rdeča DRenova krema: 
 

Rdeča DRenova krema namazana na kožo v trenutku ustvari toplo reakcijo zato 
se kapilarni sistem kože sprosti in je pretočnost v kapilarnem sistemu kože zelo 
dobra. Srbenje kože se v desetih minutah zmanjša ali celo izgine, notranja 
napetost telesa popusti in telo se ohladi. 
Rdeča DRenovo kremo namažemo zvečer, da je učinek najmočnejši. Telo se 
obnovi in spočije. Spaja se z vrhnjo plastjo kože, jo obori in uniči vse hormone v 
vrhnji plasti kože. Koža odmre, se lušči in se zato obnavlja petkrat hitreje. Rdeča 
DRenova krema sprošča hormon prolaktin, ki je potreben za sleherno celjenje. 
Ker se telo hladi se ureja protrombin in telo začne mikro krvaveti kar sproži 
celjenje. Hormon prolaktin pomaga pri celjenju vsake celice, enako tudi 
pospešuje produkcijo protrombina. Rdeča DRenova krema skrbi za pravilno 
temperaturo kože kar je pogoj za pravilno funkcijo kože in notranjih organov. 
Rdeča DRenova krema je zdravilo za kožo in notranje organe. 
 

ZELENO MAZILO: 
 

Zeleno mazilo deluje na srce in vzpodbuja cirkulacijo. Hladi noge in debelo črevo 
zato je po nanosu zelenega mazila na cele noge v telesu veliko več energije.  
Ko zeleno mazilo namažemo na cele noge (stopala, meča in stegna) čutimo, kako 
se ohladi trebuh, prekrvavita se trebušna slinavka in želodec in ohladijo se noge. 
Takoj po nanosu se sproži reakcija, sprostijo se vse mišice rok in nog in pospeši 



se cirkulacija celega telesa, črevesje se ohladi in izboljša se dihanje.  
Zeleno mazilo priporočam vsem za boljšo cirkulacijo in za boljše delovanje ledvic.  
Pri uporabi ni omejitve saj zeleno mazilo zelo blagodejno vpliva na produkcijo 
krvi in na delovanje vranice.  
Ljudje, ki imajo žolčne kamne se lahko mažejo brez skrbi, saj se kamni stopijo v 
8 (osmih) dneh.  
Zeleno mazilo namažemo na cele noge dvakrat dnevno. (zjutraj, zvečer)  
- prvi dan čutimo velike spremembe v tankem črevesju, kjer se pospeši prebava 
in že prvi dan obilno odvajamo blato 
- drugi dan čutimo spremembe v nogah, še posebno blagodejne testi, ki imajo 
razširjene vene. Vene se začnejo ožiti in cirkulacija v nogah je neprimerno boljša. 
Kapilarni sistem kože se začne uravnavati v sorazmerju z notranjim kapilarnem 
sistemom. 
- tretji dan se uravna cirkulacija v rokah in v glavi, kar čutimo kot sprostitev 
mišic v ramenih in v vratu. 
- četrti dan se sprostijo mišice hrbta in prekrvavijo se kosti. Uravna se kapilarni 
sistem kosti. Čutimo toploto v mišicah in v kosteh celega telesa. Osteoporoza se 
popravlja na oko. 
- peti dan se začne delovanje limfnega sistema v taki meri, da se sprosti trebuh 
in čutimo sprostitev v prsih. Začnemo hujšati in zmanjša se količina krvi v telesu. 
Vzpostavi se kontrola glave. 
- šesti dan veliko uriniramo. Urin je temen in smrdeč, blato je črno in zelo smrdi, 
čistijo se kamni.  
- sedmi dan se uravna telesna temperatura, urin je bister, blato je obilno, barva 
je svetla in ni več smradu. 
- osmi dan je telo čisto, energijsko tako kot ob rojstvu, jetra so čista, ledvice so 
čiste, srce se sprosti. Še posebno blagodejno to čutijo bolniki, ki imajo motnje v 
delovanju srca. Prenehajo vse težave. Srce se umiri in normalno deluje, ni več 
diagnoz srca. Cirkulacija je dobra in enaka v celem telesu. Telo je energijsko 
brezhibno in ožilje se hrani brez težav. Energija je moč hranjenja ožilja. 
 

Zeleno mazilo na celo telo: 
 

To za kožo pomeni obnovo vsega obrambnega mehanizma, ki vse življenje trpi 
zaradi razpada progesterona. Lecitin je povezan s kožo, srce je 5. kanal, enako 
kot koža.  
Če namažeš obraz z Zelenim mazilom je to začetek liftinga, ki traja 7 dni. To je 
tudi idealna kozmetika za obraz. 
Ko celo telo namažemo z Zelenim mazilom se v trenutku začne celiti vsaka 
poškodba in rana v telesu in na koži. Telo okreva v enem dnevu, v enem tednu 
se obnovi. Lecitin se kopiči v celicah možgan, jeter in ledvic. Vranica potrebuje 
vsaj dvakrat več lecitina, kot jetra. Koža se obnovi enako kvalitetno kot pri 
dvajsetletnikih, če je v telesu dovolj lecitina.  
 

Zeleno mazilo in sončenje: 
 

Vračanje pigmenta je osnovna naloga tega mazila. Ko na soncu segreješ kožo 
namazano z Zelenim mazilom, se obnovi melanin, ker se obnovi funkcija bezgavk 
kože. Zeleno mazilo pomeni popolno zaščito kože pred soncem in opeklinami.  
Sončenje z Zelenim mazilom pomeni popolno zmago pri depigmentaciji kože – 
vitiligu.  
 



 

IP Krema: 
 

Ko jo nanesemo na kožo, se takoj začne reakcija z beljakovino in z encimi in 
hormoni v koži, kar dviguje temperaturo. Hormoni in odpadne beljakovinske 
snovi v koži razpadejo v organske luge, ki so zdravilni in hladijo kožo. V prvih 10 
minutah nanosa se koža segreva. Reakcije na koži so močne, tudi rahlo srbenje 
ni redkost. Po 10 minutah se koža umirja, čutimo sprostitev. Koža, ki je 
namazana z IP Kremo postaja hladna, mehka in napeta. Ne izgublja več vlage in 
v koži je močno izboljšana cirkulacija. Zdravilni lugi, ki se ustvarjajo na koži, se 
tudi vsrkajo in potujejo v pljuča, črevesje in po celem organizmu. Lug, ki ga 
imenujemo laktin, je snov, ki se spaja z vsako spojino, ki je mrtva in v njej ni 
več energije. Potuje po krvni plazmi in tvori še več laktina. To opazimo kot 
zmanjšane edeme, več uriniranja in tudi po vonju, ki postaja jedek. To je čistilo 
telesa. Laktin je neškodljiv za ledvice in tako se ustvarja edini način za 
odstranitev tumorjev. Več kot je laktina, prej je konec kožnih bolezni in raka v 
celem telesu. Urin postaja močno alkalen, zato moramo veliko piti, predvsem 
limonado s fruktozo. Koža se obnavlja izredno hitro, če je dovolj laktina in dovolj 
tekočine v telesu, kar zagotavlja hitro čiščenje telesa. Najboljši čaj pri tej terapiji 
je bezgov cvet in lipov cvet. 
IP Krema se zelo hitro razgradi na koži v vodo in v elemente, ki se na koži 
pretvorijo v odpadne snovi, ki jih koža napoji z vsemi odpadki. Predvsem se 
spaja s kislinami in tudi s hormoni. Koža postane topla in vlažna in obrambni 
mehanizem začne delati. Ta krema je obloga koži, ki je ohlajena in nima več 
funkcije. Ko namažemo to mazilo na kožo, se ta s kožo takoj spoji in se 
enakomerno razdeli po koži in tvori parno bariero, ki ne prepušča toplote. Bolj 
kot je koža topla, lepše se razmaže in hladi kožo, ker je cirkulacija tudi v venah 
kapilarnega sistema dobra. 
 

Koliko časa naj bo IP Krema na koži? 
Na koži naj bo vsaj 20 minut, če je možno tudi 1 uro, ker se zelo dobro obnese 
če je na koži več časa, ker dalj časa deluje. Po nanosu se stuširamo in namilimo 
z alkalnim milom. Za tem ne nanašamo ničesar več na kožo, ker je koža dovolj 
nasičena z odpadnimi snovmi. 
IP Kremo nanesemo 2 krat dnevno na celo telo, tudi na obraz, pri težkih 
obolenjih ga pustimo na koži preko celega dneva. To preprečuje pregrevanje 
telesa. 
Pri rakastih bolnikih je to pot do prave in hitre ozdravitve. Čiščenje telesa, ki ga 
omogoči IP Krema je osnova, je prvi in zadnji pogoj za ozdravitev raka. 
 

IP Krema in sončenje: 
To je tisto česar ne bi nikoli pisali niti govorili, to je treba enostavno narediti. 
To je naravna obnova celic v eni uri. 
Ko namažemo IP Kremo na kožo se takoj spoji s kožo in ustvari tako močno 
reakcijo, da se vsi hormoni uničijo, ker je temperatura previsoka. Tudi histamin 
se vsaj 10 krat hitreje razkraja in tvori zdravilni lug. Amilaza, ki je glavni 
problem v koži človeka z dermatitisom se razkraja in tvori enostavne luge, ki 
provocirajo znojenje. To je obnova in čiščenje kože. Ustvarja se prolaktin, ki kožo 
obnovi in obnavlja vse notranje dele človeka. Koža raste pospešeno, vsaj 3 krat 
hitreje, zato se v 10 dneh popolnoma obnovi, kar je pogoj pri zelo bolanih ljudeh, 
kjer ni več veliko časa za ozdravitev. Odpadli produkti se zelo hitro čistijo, zato je 
nujno piti veliko slane vode in veliko limonade s fruktozo, tudi lipovega čaja, da 



se črevo segreje. Piti je potrebno tudi bezgov čaj s fruktozo da se obnovi 
notranjost ožilja. 
 

Potek obnove pri sončenju z IP Kremo: 
1.dan se obnovijo pljuča 
2.dan se obnovijo jetra 
3.dan se obnovi tanko črevo 
4.dan se obnovi vranica 
5.dan se obnovi ožilje nog 
6.dan se obnovi maternica oz. prostata 
7.dan se obnovijo ledvice 
8.dan se obnovi ožilje rok in dlani 
9.dan se obnovita želodec in debelo črevo 
10.dan se obnovi ščitnica in ožilje v vratu 
11.dan se obnovi ožilje glave 
12.dan se obnovijo limfne poti 
 

Pri zelo težkih bolnikih se koža popravi v 3 dneh, tako da je zamik obnove za 3 
dni. 
 

IP Krema na kožo in kopel v hladni vodi, manj od 20 stopinj Celzija je ubijalski 
način. TEGA NIKOLI NE SMEMO NAREDITI! 
Telo se tako poškoduje, da ne zmore več delovanja, zato je temperatura 20 
stopinj celzija zadnja temperatura, ki dopušča IP Kremo na koži in kopel. Takoj 
zatem je potrebno gretje. 
 

IP Krema namazana na dekolte in pitje ene noževe konice IP Kreme raztopljene v 
topli vodi 
IP Krema namazana samo na dekolte je enako, kot bi namazal celo telo, čeprav 
mazanje celega telesa hladi kožo in preprečuje pregrevanje. 
Če jo popijemo eno noževo konico se takoj dvigne temperatura v želodcu in se 
ustvarja reakcija, ki vpliva na bezgavke v trebuhu. Reakcija je pozitivna, ker 
zavira produkcijo histamina, ki je ubijalski. Če to ponovimo 3 krat na dan je 
produkcija histamina zagotovo ustavljena že v 1 dnevu, zato je dovolj enodnevno 
uživanje tega dodatka. 
IP Krema zdravi vse kar je bolano in čisti vse kar je umazano, je čistilec telesa in 
proizvajalec moči, ki jo telo pridobi takoj, ko začnemo s čiščenjem. 
 

LOTOS HIDRATANTNA KREMA: 
 

Hidratantna krema je prijetnega vonja in je močno hidratantna saj nastane 
reakcija, ki sprosti toliko vlage v kožo, da je koža takšna, kot bi jo namazal s 
hladno vodo.  
Obenem Hidratantna krema hladi kožo in drugo čakro, kar je za ženske in za 
moške pogoj za dolgotrajno mladost in dobro funkcijo rodil in spolovil. Enako 
dobro vpliva na maternico in jajčnike kot tudi na moda in prostato.  
 

Ta krema je za telo največji blagoslov še posebno, če je prisotna srbečica.  
V eni minuti se ledvica umiri, ohladi se koža in srbenje izgine.  
Hladna koža je pogoj za pravilno delovanje notranjosti.  
Ko namažemo Hidratantno kremo na telo se uravnajo vse energije v telesu, 
obrambni mehanizem se prekrvavi in obvesti hipotalamus o stanju v telesu. 



Takrat hipotalaus obvesti receptorje v bezgavkah in začneta se sproščati 
hormona antihistamin in antiparahormon, ki alergijo v eni minuti omeji in začne 
se sproščati lužina, ki zdravi rane, ki sta jih povzročila histamin in parahormon. 
Rana, ki je povzročena s tema hormonoma je tudi rak zato se rak tudi zdravi na 
oko.  
Rakasti bolniki se v trenutku, ko jih namažemo počutijo boljše. To dobro počutje 
nas ne sme zavesti saj telo v treh dneh odreagira s povišano temperaturo in 
bolečino v mišicah, ki traja 2 do tri ure, nato se telo oznoji in začne z 
ozdravitvijo. To je najkrajši način ozdravitve rakastega obolenja.  
Do ozdravitve se mažemo dvakrat na dan in pijemo veliko tekočine.  
- Rak dojke se ustavi v dveh dneh, tumor začne izginevati v enem tednu. 
- Rak pljuč se ustavi v enem tednu, po 14 dneh začnejo izginevati vse sence. 
- Rak jeter in trebušne slinavke sta najpočasneje ozdravljiva. Rak se ustavi v 
enem tednu, po enem mesecu pa ta organa že sposobna normalnega delovanja.  
Hidratantna krema obrambni mehanizem tako umiri, da ni več reakcije na 
histamin, ki je najhujša kislina.  
Zelo priporočljivo je, da v tem času pijemo eno kapljico olja št. 46 v 1 dl vroče 
vode, enkrat dnevno. S tem umirimo bruhanje, slabosti in tudi refluks.  
 

Opažanja po mazanju z DRenovo kremo: 
 

Drenovo mazilo zelo dobro učinkuje pri bolečinah v sklepih. Po tuširanju si z njim 
namažemo celo telo, počutiš se lahkotno, sproščeno in mladostno. Tudi koža 
postane gladka in mehka, kot nova. 
 

ZDRAV KOT DREN 
Res je, le priti moraš do spoznanja, da DRenovo mazilo pomaga celiti rane in 
telo, le spoznati ga je treba, verjeti v naravna zdravila, ne v kemijo, mu dati čas 
in po tednu dni - ali še prej - vidiš rezultat! 
Če ga uporabiš in namažeš obolelo mesto: 
1. Telesu omogoča lahkotnost - po večerni kopeli si namažemo celo telo. 
2. Preprečuje bolečine v sklepih, oz, jih omili 
3. Krvavečo ranico, rano namažemo. Hitro ustavi krvavitev, rano celi in 
preprečuje gnojenje le te, hitro izginejo sledi poškode. 
4. Pozdravi boleče, krvaveče dlesni, boleče žile na nogi, pod kolenom. 
5. Pozdravi tudi boleči zob in zobovje. 
6. Nastale hraste na koži, tudi v nosu in sluznicah hitreje pozdravi. 
7. Pri bolečem grlu poješ za mezinčev noht mazila in boleč grlo se pozdravi. 
8.Zelo učinkovito pri vnetih očeh in vnetih ušesih. Enako učinkovito deluje tudi 
pri živalih, psi, muce... Na rano ali vnetje namažeš in v zelo kratkem času vidimo 
izboljšave. Živali ga zelo rade tudi jejo, kar samo pospeši zdravljenje. 
9. Bronhitis: pojej za mezinčev noht mazila. Omogoča notranje zdravljenje, grlo, 
žrelnica, želodec... 
10. Boleče srce, pritisk: namaži tisti del, ki boli... 
11. in še in še... torej maži, namaži vse, kar boli. 
12. Namaži si obraz, najprej z oljem št. 21 in nato z DRenovo kremo za nočno 
spanje. Gube bodo vedno manj grobe in vedno manjše. Obraz bo izgledal vedno 
bolj mladosten in svež. 
13. Zelo učinkovito je mazilo tudi pri trdi koži na stopalih in rokah. Ta mesta 
mažemo dvakrat dnevno in že po treh dneh je učinek neverjeten. 
Drenovo mazilo uporabljamo dnevno, pri malih bolečinah, ranicah. Za še boljši 
učinek namažemo obolelo mesto tudi čez noč, kar je še učinkovitejše. 



 

Zapisala Marina Aparnik 
Kamnik, 6. avgust 2005 


