
 

  

Zahustenie  a spevnenie  vlasov 

Obnova  zachovalých  korienkov 

Lekárnicky zhotoveným kozmetickým prípravkom 

Urbanov balzam na vlasy 

Objekt Duševného vlastníctva. Všetky práva sú vyhradené.  © MUDr. Ondrej Urban 

Prvý rozpis: Hradec Králové, 17. Mája 1978  

Posledná aktualizácia: Banská Bystrica, 09. Decembra 2009 

Pozorne  prečítajte  Pravidlá. 

Kontakt  e-mail: urban.md@hotmail.com 

Môj virtuálny priestor:  http://urbansk.spaces.live.com/  

 

 

 

Rp| Glycerini 100,00 ml 

 Olei ricini 200,00 ml 

 Olei helianthi ad   500,00 ml 

 Misce fiat emulsio 

 Da ad lagenam  

 Signa Urbanov balzam na vlasy 500 ml. 

 Pred použitím dôkladne pretrepať. 

 Natrieť na pokožku štice 1x denne na 30 minút 

 podľa priloženého Návodu a príloh Receptu.   

 

Prílohy:  

Cieľ_ Pravidlá_ Návod_ Riešenie problémov_ Cyklus liečby_ Upozornenia_  

Cieľ: 

Ešte nikdy ste nekúpili účinný a lacný balzam na vlasy. Teraz máte možnosť podľa 

majstrovsky jednoduchého a účinného /Rp/.  

Recept si vytlačí každý sám a odnesie do lekárne, tam uhradí najnutnejšie náklady. Neplatíte 

ani za reklamu, ani za značku.  

Nie každý lekárnik je ochotný pripravovať rozpísané Recepty, musíte nájsť ochotného 

lekárnika.  

Recept Urbanov balzam na vlasy je lekárom garantovaný a lekárnicky zhotovený prípravok 

určený na dermatologicko-kozmetické vylepšenie inak zdravej, ale riedkej štice.  

Pravidlá  používania  Receptu   Urbanov balzam na vlasy  /Pravidlá/ 

1. Vyhlásenie Autora, © MUDr. Ondrej Urban: Recept som koncipoval počas štúdia medicíny 

na Univerzite Karlovej v HK, r. 1978.  V biochémii som výborný. 

2. Svoj recept poskytujem odkázaným ľuďom z miesta mnou vybraného virtuálneho priestoru, 

môžu si ho vytlačiť iba pre seba a zároveň   

Z titulu Autora a jediného Vlastníka duševných hodnôt obsiahnutých v Recepte Urbanov balzam 

na vlasy a jediného Vlastníka duševných hodnôt v Návode, si vyhradzujem tieto práva: 

3. Zakazujem kopírovanie receptu Urbanov balzam na vlasy kým nerozhodnem inak. 
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4. Zakazujem akékoľvek iné alebo komerčné využitie obsahu textu môjho Receptu a Príloh 

/ďalej len text/ pod akýmkoľvek iným názvom v zmysle všetkých bodov Pravidiel. 

5. Pri citovaní textu žiadam uvádzať moje celé meno s titulom a internetovú lokalitu odkiaľ bol 

text získaný. 

6. Balzamová zmes Urbanov balzam na vlasy je Recept ako je, aj s príslušnými Prílohami je 

moje Autorské dielo chránené © úplnými Autorskými právami.  

7. Balzam môže byť pripravovaný a Predaný v lekárni len za Cenu Ingrediencií a Cenu Hodnoty 

Práce, kým neurčím inak.  

8. Balzam Nesmie byť vopred pripravený a Skladovaný za žiadnych okolností. 

9. Musí byť vydaný k spotrebe pod názvom Urbanov balzam na vlasy, pre jednu osobu v jednej 

dávke môže obsahovať maximálne 500 ml emulzie. 

10. Zakazujem priemyselnú výrobu vo veľkom z titulu Fyzikálnych vlastností zmesi. Zmes je 

koloid a vo veľkých množstvách nie je možné spoľahlivé premiešanie, ani presné dávkovanie. 

11. Nesúhlasím s výrobou nikde inde mimo lekární /ods. č. 6., 7., 8., 9. týchto Pravidiel/. 

Z titulu univerzitného  medicínskeho vzdelania autora receptu garantujem: 

12. Bezpečnosť prípravku: Je zložený z troch chemicky čistých látok uvedených v recepte: 

Glycerín / 85% glycerol /, Čistený lekárnický Ricínový olej, Čistený lekárnický Slnečnicový 

olej. Všetky tri zložky prípravku sú chemicky determinované a dvomi storočiami overené 

lekárnické bázy, obvykle používané ako rozpúšťadlá pre iné lieky na kožu k vonkajšiemu 

použitiu. Tieto tri samostatné látky sú dostupné v každej lekárni ktorá prevádzkuje prípravu 

liečiv podľa lekárskeho rozpísaného receptu. Recept Urbanov balzam na vlasy plne hradí 

pacient /ods. č. 7. Pravidiel/.  

13. Venujte pozornosť k účinnosti: Nové korienky vlasov nevypestujete, taký liek zatiaľ nie je 

známy. Chorobný, zničujúci zánik vlasových korienkov sa týmto balzamom /asi/ nedá liečiť. 

Nevylučujem možnosť použitia aj na taký stav štice, ale odporúčam konzultáciu s lekárom 

ktorý lieči pôvodnú chorobu zániku korienkov /onkologické lieky, prekonané infekcie, stav po 

ožiarení/. 

14. Účinnosť balzamu:  Prípravok je 100% účinný za dodržania postupu podľa Návodu a podľa 

Upozornenia. Je dosiahnutá majstrovským pomerom troch látok a spôsobom používania. 

Pôsobí na korienky chĺpkov a vlasov ako fyzikálny stimulátor rastu. Neobsahuje nijaké 

proteíny, ani hormóny, ani jedy. /Pozn. obávaný ricín je odstránený z Ricínového oleja, ten  je 

čistený ako všetky lekárnické oleje za prísne sledovaných podmienok - garantované platnými 

normami a predpismi o výrobe lekárnických Čistých prípravkov, rovnako aj Slnečnicového 

oleja. Glycerínom tu rozumieme štandardný 85% lekárnický Glycerol./. Balzam nezasahuje do 

replikačných reťazcov bunkových štruktúr, ani do žiadnych genetických informácií, nie je ani 

mutagénny, nie je ani kancerogénny, je dokonale bezpečný. Nijako nenarúša bunkové 

a tkanivové štruktúry. Ingrediencie Balzamu sú nerozpustné, ony samé sú fyzikálne slabé 

vehikulá /nosiče/ tukových liečiv, netvoria žiadne chemické väzby ani spolu, ani s nijakými 

telovými molekulami, ani s tukmi. Táto vlastnosť ingrediencií je viditeľná voľným okom: 

Premiešaním vzniká Emulzia, koloidný roztok. V pokoji sa rozdeľuje na tri viditeľné hladiny. 

Preto je potrebné balzam pretriasať sústavne vždy pred vtieraním do štice. Účinkom Balzamu 

sú vlasy budované z vlastných telesných zdrojov princípom fyzikálnej stimulácie: Drobné, 

mikroskopické, voľným okom neviditeľné korienky chĺpkov a vláskov zosilnejú po aplikácii 

Urbanovho balzamu. Vlasy rastú scelené a neštiepia sa, postupne zviditeľnia hustú šticu. 

15. Indikácia: Balzam je kozmetický prípravok pre vonkajšie použitie, je určený na domácu 

svojpomocnú liečbu preriedených, slabých vlasov s rozštiepenými koncami. 

16. Kontraindikácie: Balzam nesmie byť použitý pri zápalových a chronických ochoreniach 

kože. S výhradou je vhodný aj pri niektorých ochoreniach spôsobujúcich alopéciu 

/vypadávanie vlasov napr. po plesňových ochoreniach, riešenie v Návode/, inak je vhodná 

konzultácia s lekárom liečiacim základné ochorenie. 

17. Vedľajšie účinky: Prechodné svrbenie, začervenanie kože, riešené v Návode. 

18. Overenia: Balzam som testoval na 683 dobrovoľníčkach od r. 1978 až do poslednej 

aktualizácie – výsledky sú zohľadnené v texte Receptu a Príloh. 



 

  

19. Komplikácie: Pri dodržaní textu Receptu a Príloh neboli zistené žiadne komplikácie. 

Návod na použitie:  

Dôležité, ak sa rozhodneme pre liečbu Balzamom: Obsah uzavretej fľaštičky dôkladne 

pretrepeme kým nevidíme rovnorodú, homogénnu emulziu.  

1. Natierame každý deň pred umývaním vlasov; vtierame ku korienkom vlasov za 

použitia mikroténových rukavíc ako pri farbení vlasov, nie je potrebné vlasy zabaliť.  

2. Nechajte pôsobiť 30 minút /až 2 hodiny podľa pocitov/. Jemné svrbenie bez 

začervenania pokožky je príznak účinkovania, rozpúšťania mikroskopickej nečistoty 

medzi korienkom a pokožkou.  

3. Natretú kožu nesmiete sa škrabať ! 

4. Následne treba omývať a oplachovať, najlacnejším šampónom a teplou vodou 

opakovane, kým šampón nezačne peniť – to je posledné omytie toho dňa.  

5. Jemná „mastnota“ na povrchu suchých vlasov je ochranný film. 30 minútovým 

pôsobením a omývaním ste docielili, že vlasy nelepia a predsa majú ochranný film. 

Musia sa oddeľovať voľne a jednotlivo, splývavo. Na dlhších vlasoch cítite ako 

oťažejú. 

6. Na pokožke v štici by nemal zostať „mastný pocit“. 

7. Pri desiatom až dvanástom použití už nesmie byť prítomné žiadne svrbenie. 

Riešenie problémov:  

1. Balzam sa dostal do očí: Vypláchnuť spojivkový vak postihnutého oka vlažnou prúdiacou 

vlažnou vodou, následne ošetriť očnou masťou do spojivkového vaku. 

2. Balzam stiekol na predlaktie: Okamžite umyť mydlom a vodou, odmastiť úplne. 

3. Alergie: Riziko je takmer nulové. Balzam je vhodný pre každého dospelého človeka so 

zachovalými mikroskopickými korienkami vlasov, obvykle nemá vplyv na liečbu vnútorných 

orgánov. Ak by vznikla alergia – to môže skonštatovať iba lekár – okamžite skončíte 

Balzamovú terapiu.  

4. Svrbenie pokožky prítomné aj po 14. použití emulzie, musíte začať liečbu špeciálnymi 

šampónmi /z lekárne/. Začnite antiparazitným šampónom – aj keď si myslíte že nijaké 

parazity nemáte, mikroskopické roztoče inak neodstránite. Môžete ich používať aj pri 

Balzamovej kúre pri poslednom umývaní vlasov, teda až po zábale a po zmytí, antiparazitný 

šampón najmenej týždeň každodenne, neškodí ani dlhodobejšie použitie. Roztoče sú 

v prostredí kde žijete a pracujete.  

5. Svrbenie pokračuje: Ak ste nezaznamenali úspech, pokračujte protiplesňovým šampónom – 

ale použite ho pred balzamovaním, potom dobre vysušenú pokožku štice a suchú šticu natrite 

balzamom a ďalej ako je v základnom Návode.  

6. Svrbenie stále pokračuje: Ak by svrbenie neustalo ani po dvanástom použití protiplesňového 

a antiparazitického šampónu, treba kúru Balzamom emulziou ukončiť. Je nutné odhaliť 

a liečiť príčiny svrbenia.  

Nový pokus o vlasovú kúru možno zahájiť ľubovoľne, po vyliečení základnej choroby vlasovej kože 

a celý postup dodržiavať od začiatku. Neúspešnosť druhého pokusu /po liečbe protiplesňovými 

a antiparazitickými  šampónmi/ – v takom prípade zabudnite na Balzam, asi nie je pre Vás. 

7. Alergia: V prípade alergického výsevu na pokožke ukončite liečbu ihneď. Neverím že 

alergia bola spôsobená Balzamom, ale isto ju spôsobili nečistoty uvoľnené z priestorov hornej 

tretiny medzi korienkom a pokožkou. Navštívte Alergológa a dajte si testovať, vyšetriť 

antigény – alergény na ktoré reaguje Vaša koža. 

8. Vypadávanie vlasov: Zo začiatku Balzamovej kúry sa môže stať, že vlasy „húfne 

odchádzajú“. Buďte bez obáv, Balzam odstraňuje iba mŕtve vlasy ktoré sa predtým nevedeli 

uvoľniť. Mŕtvy vlas bol prilepený nečistotami v kanáliku vlasového korienka – presne nad 



 

  

novým korienkom ktorý nemohol vyrásť. Uvoľnením cesty pre nový, aj keď slabý vlások, 

získavate presne to, o čo Vám ide. Pokračujte v kúre a výsledok formou zlepšenia sa dostaví 

za týždeň: Najprv zistíte menej odchádzajúcich vlasov, neskôr vlasy zosilnejú a nakoniec 

budú pevné, hustejšie a zdravé. 

9. Málo času na každodenné ošetrovanie: Otázka psychologická – odpoveď: Určte svoje priority. 

Keď si čítate túto vetu, Vaše vlasy sú prioritou a oplatí sa im darovať potrebný čas. 

Cyklus liečby:  

1. Štandard: Odporúčam jednu kúru v trvaní jedného až dvoch mesiacov, nasleduje 

prestávka na jeden mesiac. Možnosť opakovania dlhších ako trojmesačných cyklov 

/napr. 3M natierania, 1M pauza/ neuznávam, je zbytočná námaha. Natieranie 

Balzamu dlhšie ako 2 mesiace je zbytočné. Do získania hustej štice je potrebné 

dodržať pauzu 1 mesiac. Trojmesačné cykly vystriedať štyri krát a nasleduje ročná 

pauza.  

2. Krátke zostrihanie vlasov na začiatku liečby je veľmi vhodné, ale nie je potrebné. 

3. Opakovanie: Po niekoľkých /1 až 3/ rokoch bez kúry je vhodné zopakovať aspoň 

jednu kúru aj pri dobrej kondícii vlasov. 

4. Dobrý vedľajší účinok: Emulziou opakované masáže nechtov – nechtových lôžok – 

rúk a nôh vedú ku spevneniu a regenerovaniu nechtov, rýchlejšie rastú. 

Upozornenia: 

1. Pozor: Neužívať vnútorne! Pri náhodnom prehltnutí vyvolajte vracanie: Vypite 250 ml 

/šálku/ teplej vody a holými prstami umytej čistej ruky sa jemne dotýkajte bočných stien 

hrdla čo najhlbšie – v predklone, aby ústa boli nižšie ako bedrá /žalúdok vyššie ako ústa/. 

2. V žiadnom prípade nebaľte vlasy do nepriedušných obalov! 

3. Vhodný je bavlnený čistý vyžehlený uterák k zamedzeniu stekania emulzie. 

4. Emulzia sa nesmie dostať na inú časť kože /ako tvár, ruky, šija/ lebo nežiaduco 

podporí rast ochlpenia ! 

5. Pri natieraní a zmývaní používajte mikroténové rukavice.  

Tento text si vytlačte. Recept vystrihnite  a prípravu  žiadajte  od lekárnika. 

Platíte v hotovosti.  Ak si prinesiete svoju fľašku, bude to lacnejšie. 


