
KATALOG PRODUKTŮ
Z AMAZONIE A AND



DRAZÍ PŘÁTELÉ,
nabízíme Vám, bez nadsázky řečeno, zázračně působící 
rostliny a bylinné receptury z Amazonie a And. Biolog a 
terapeut Petr Chobot 25 let přímo v terénu ve spolupráci s 
kmenovými šamany a jihoamerickými odborníky studoval 
nejúčinnější přírodní metody léčení a čištění organizmu. 
Díky spolupráci s původními obyvateli Jižní Ameriky jim 
přinášíme podporu a pomoc, obzvláště nyní v posledních 
letech, kdy byl turistický ruch notně omezen, jsou příjmy z 
prodeje bylin pro místní obyvatele podstatné. Důležité je si 
uvědomit, že pokud přírodu v Jižní Americe nezachráníme 
před zničením, přijdeme tak o zdroj rostlinných léků, jimiž 
lze úspěšně léčit rakovinu, leukémii, cukrovku, obezitu, 
infekční onemocnění, degenerativní choroby mozku, jimiž 
lze totálně detoxikovat organizmus, navracet mládí, vitalitu, 

sexuální výkonnost, zvyšovat fyzickou kondici, zbavit 
se depresí, astmatu, trávicích problémů, hemoroidů, 
bolestí kloubů, zvýšit výkonnost štítné žlázy a podobně. 
Mnohé neduhy,  kterými trpí miliony lidí v naší „civilizované“ 
společnosti jsou léčitelné – pokud použijeme přírodní, 
čisté prostředky, které máme na Zemi stále k dispozici.
Připravili jsme pro Vás novou sérii produktů z velmi 
zajímavých léčivých rostlin. Opět jsme se zaměřili na 
tzv. adaptogeny se širokospektrálním záběrem jejich 
účinků. Stále zkoumáme vlastnosti bylin a snažíme se 
najít nejvhodnější a nejúčinnější kombinace. Z tohoto 
důvodu pracujeme s bylinami nejen z Peru, ale také 
z Brazílie, Thajska či Bulharska - důležitou složku 
také tvoří samozřejmě byliny z našich luhů a hájů. 
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BYLINNÉ
SMĚSI

Tropické deštné pralesy v Jižní Americe se nazývají největší 
lékárnou světa díky výskytu značného počtu přírodních 

léčiv. Veškeré bylinné receptury Inca Botanica jsou 
připravovány na základě prastarých léčitelských znalostí 

místních indiánských šamanů, kteří od pradávna s bylinami 
uměli mistrně zacházet a připravit lék na jakoukoliv nemoc. 

Moderní výzkumy navíc potvrzují, že důležitou roli hraje 
i zpracování bylin, proto si sušené části rostlin v původní 
podobě zanechávají optimální léčebnou účinnost. Směsi 

doporučujeme krátce povařit, či zalít horkou vodou a během 
dne popíjet.
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AMAZONSKÁ LIÁNA
Klouby bez bolesti 

Ideální pomocník při problémech 
s onemocněním pohybového 
aparátu, při artritidách, revma-
tizmu nebo bolesti zad. Má 
protizánětlivé a analgetické 
účinky, působí rovněž proti 
virům, zánětům a plísním. Čistí 
krev, zpevňuje cévní stěny a 
upravuje krevní tlak. Směs 
se také osvědčila při léčbě 
žaludečních vředů, střevních 
problémů a hemeroidů. Zvyšuje 
imunitu a celkově posiluje 
organizmus, působí antioxidač-
ně a má i protirakovinné účinky. 
Složení: Vilcacora (Uňa de Gato), 
Manayupa, Vrba, Kaštan.

ARTRITIDA
SVALY A KLOUBY

KREVNÍ TLAK A CÉVY

BÍLÝ KOŘEN
Zklidnění létavé mysli

Harmonizační účinek této směsi 
ocení osoby trpící duševními 
úzkostmi. Zklidňuje nervovou 
soustavu, zlepšuje psychický stav 
a dodává energii.  Je to ideální 
nápoj pro relaxaci a meditaci, 
navrací vitalitu, svěžest a elán. 
Posiluje mozkovou činnost, 
je vhodný při Parkinsonově 
chorobě a roztroušené skleróze. 
Směs dokáže zmírnit následky 
dlouhodobého užívání alkoholu 
nebo toxické zátěže léky. Při 
nespavosti je vhodné užívat přes 
spánkem. Složení: Chuchuhuasi, 
Marco, Maca, Dobromysl, 
Meduňka, Hloh.

PSYCHICKÁ POHODA
RELAXACE

REGENERACE 

BÍLÝ KVĚT
Péče o zdravé ženství

Blahodárné účinky tohoto kom-
plexu bylin ocení zejména ženy. 
Navozuje hormonální rovnováhu, 
upravuje menstruační cyklus, 
podporuje plodnost, zmírňuje 
menstruační bolesti, tonizuje 
vaječníky a dělohu. Ulevuje při 
gynekologických problémech, 
jakými jsou například kvasin-
kové a bakteriální infekce, 
křeče, výtoky a nepravidelná 
menstruace. Posiluje psychickou 
a emocionální odolnost. Příznivě 
působí na stav pokožky, vlasů 
a nehtů. Složení: Flor Blanca, 
Pasuchaca, Canchalagua, Kon-
tryhel, Přeslička, Řebříček.

HORMONÁLNÍ ROVNOVÁHA
KVASINKOVÉ INFEKCE

VLASY, NEHTY, KŮŽE 
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Směs je určena především pro 
muže, neboť výrazně normalizuje 
funkci prostaty, podporuje 
plodnost a celkově zlepšuje 
sexualitu a potenci. Mohou 
ho ale užívat i ženy. Má silné 
antibakteriální a antiseptické 
vlastnosti, využití proto nalezne 
při léčbě různých zánětů, 
zažívacích ale i pohybových 
obtíží. Používá se k harmonizaci 
krevního tlaku. Celkově posiluje 
vitalitu, urychluje regeneraci, 
zajišťuje duševní a fyzickou 
pohodu. Složení: Achiote, Maca, 
Vrbovka, Vilcacora, Kotvičník.

Bylinná směs pro podporu 
relaxačních stavů a klidný 
spánek. Mnohostranné využití 
při pocitech přetížení mysli a v 
období zvýšeného stresu. Dokáže 
stabilizovat psychické výkyvy a 
zvyšuje tak schopnost nadhledu. 
Eliminuje fyzickou přecitlivělost, 
tiší bolesti a snižuje svalové 
napětí.  Tlumí migrény, úzkosti 
a jiné mentální blokády. Má 
pozitivní vliv na zažívání, pomáhá 
při léčbě vnitřních infekcí a 
střevních potížích. Podporuje 
imunitu. Složení: Olvido, Mucura, 
Marco, Dobromysl, Meduňka.

 Záněty a prostataUsínat s čistou myslí

ČERVENÝ PLOD ČAJ ZAPOMNĚNÍ
ZÁNĚTLIVÉ PROCESY

PROSTATA
SEXUÁLNÍ FUNKCE

DOBRÝ SPÁNEK 
PROTI STRESU

CELKOVÉ UVOLNĚNÍ

Nepostradatelný pomocník 
během chřipkových a virových 
epidemií. Obsažené byliny jsou 
v indiánské fytomedicíně po 
staletí užívány na léčbu plicních 
a chřipkových onemocnění. 
Muňa uvolňuje dýchací cesty 
a má mimořádné desinfekční 
účinky. Wira doplňuje celou 
řadu prospěšných látek a 
je považována za bylinu s 
nejsilnějším antivirovým 
účinkem. Působí také proti 
parazitům a likviduje celou řadu 
bakterií. Složení: Muňa Muňa, 
Wira Wira.

Volný dech

ČAJ RESPIRO
CHŘIPKOVÉ INFEKCE

VIROVÉ EPIDEMIE
DÝCHACÍ CESTY

Ideální směs pro hlubokou očistu 
těla. Důkladně detoxikuje játra a 
žlučník. Pomáhá při nadýmání, 
bakteriálních a virových záně-
tech žaludku, při křečích a 
bolestech břicha. Posiluje funkci 
jater, chrání sliznice žaludeč-
ních stěn, normalizuje funkce 
žaludku, trávení i střev. Zlepšuje 
chuť k jídlu a podporuje správné 
fungování metabolismu. Působí 
protizánětlivě, detoxikuje ledvi-
nový systém a je excelentí 
diuretikum. Složení: Agracejo, 
Chancapiedra, Artyčok, Pelyněk, 
Andělika.

Tělo se čistí a trávení

ČISTÍCÍ KEŘ
DETOXIKACE TĚLA
PORUCHY TRÁVENÍ
JÁTRA A ŽLUČNÍK

Pro zlepšení funkce mozku, na 
podporu soustředění a paměti. 
Na podporu inteligence. Přispívá 
při problémech s roztěkanou 
myslí a mentální pracovní zátěži. 
Je doporučován při bolestech 
hlavy a ideální při silných 
migrénách, jako tonikum k 
uklidnění nervového systému. 
Nalezne využití  při neuralgických 
potížích a hysterii. Podporuje 
mikrocirkulaci krevního a kar-
diovaskulárního systému. Má 
protizánětlivé účinky. Složení: 
Marco, Pupečník, Ginko biloba, 
Pohanka.

Tato bylinná směs je určena 
ke kompletní detoxikaci 
organismu. Z krve dokonale 
odstraňuje toxické látky, 
usnadňuje vylučování vody z 
organizmu, zlepšuje funkci jater 
a ledvin. Harmonizuje trávení 
a výrazně snižuje překyselení 
žaludku. Urychluje spalování 
tuků. Vykazuje spasmolytické 
účinky, uvolňuje hladké svalstvo 
a pomáhá proti bolesti a při 
neurózách. Má pozitivní vliv 
na pleť, vlasy a nehty. Složení: 
Manayupa, Hluchavka, Malina, 
Pýr, Lopuch.

Podpora mysli a pamětiRadikálně na toxiny

HOŘKÝ KVĚTFIALOVÝ KVĚT
PAMĚŤ A SOUSTŘEDĚNÍ

NERVOVÝ SYSTÉM
KREVNÍ MIRKOCIRKULACE

DETOXIKACE
JÁTRA, ŽLUČNÍK, LEDVINY
PŘEKYSELENÍ ORGANISMU

Léčivá kůra stromu je mezi 
peruánci velice populární pro 
své schopnosti posílení životní 
vitality i rychlého povzbuzení. 
Zároveň má širokospektrální, 
protizánětlivé a protinádorové 
účinky. Tento nápoj je ideální 
při kloubních obtížích, artritidě, 
revmatizmu a hlavně při 
bolestech zad. Stimuluje imunitu 
a činnost nervové soustavy. Je 
nápomocný při nádorových 
onemocněních kůže. Má antihis-
taminické účinky, pomáhá při 
alergických reakcích. Složení: 
100% Maytenus laevis – Cortex.

Léčivý strom

CHUCHUHUASI
ARTRITIDA A REVMA
ÚLEVA OD BOLESTI

PROTIZÁNĚTLIVÉ ÚČINKY
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Směs pro odbourávání tukových 
buněk při redukčních dietách. 
Má posilujíci účinky na nervový 
a imunitní systém, odstraňuje 
únavu, pocit hladu a je tedy 
vhodným doplňkem při snižování 
váhy, podporuje správné 
trávení a má diuretické účinky 
a zároveň detoxikační účinky. 
Pro posílení imunity, vitalitu a 
zpomalení stárnutí. Dodává tělu 
velké množství  aminokyselin, 
minerálů, pryskyřic a vlákniny. 
Neobsahuje kofein. Složení: 
Cesmína paraguayská, Hercam-
puri, Hierba Luisa.

Kůra ze stromu Lapacho je jeden 
z nejúčinějších adaptogenů. 
Detoxikuje tělo od kovů, usaze-
nin, ničí plísně i bakterie, léčí 
kvasinkové záněty. Zlepšuje 
krevní oběh, optimalizuje vysoký 
krevní tlak a mírní symptomy 
diabetu. Posiluje srdce, játra, 
ledviny a látkovou výměnu. 
Působí protizánětlivě, zlepšuje 
imunitu a jsou známy její účinky 
při prevenci a boji s leukémií a 
rakovinami. Obsahuje flavonoidy, 
vitamína a minerální látky.
Složení: Tabebuia avellanedae 
(Impetiginosa-cortex).

Tělo štíhlé jako proutekUzdravující strom

MODRÉ MATÉ LAPACHO
ODBOURÁVÁNÍ TUKŮ

REDUKČNÍ DIETY
POVZBUZENÍ ORGANISMU

IMUNITA 
DETOXIKACE

PROTIRAKOVINNÉ ÚČINKY

Směs pro pravidelnou detoxikaci 
těla. Dokonale čistí krev, odvádí 
toxiny a pomáhá z těla vylučovat 
přebytečnou vodu. Zlepšuje 
trávení, posiluje játra, žlučník 
a snižuje vysokou hladinu 
cholesterolu. Uplatňuje se při 
jaterních onemocněních, jako 
jsou záněty a například cirhóza. 
Je vhodný také při infekčních 
onemocnění a horeč-ce. Směs 
podporuje zdravé hubnutí a 
dobré trávení. Během očistné 
kůry doporučujeme vynechat 
alkohol. Složení: Hercampuri, 
Malina, Hluchavka, Pýr, Lopuch.

Konec otravným jedům

MODRÝ KVĚT
DETOXIKACE ORGANISMU

OČISTA KRVE
PODPORA TRÁVENÍ
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Směs pro ženy s nepravidelnou a 
bolestivou  menstruací. Pomáhá 
jak při akutních stavech, tak 
jako prevence. Při silných 
bolestech doporučujeme přidat 
Majoránku (1⁄2 čajové lžičky 
na hrníček čaje). Tato směs 
napomáhá rovněž eliminovat 
kvasinkové onemocnění, působí 
jako stimulant, afrodiziakum a 
antiseptikum, uvolňuje hladké 
svaly a zabraňuje křečím. 
Navozuje pocit pohody a 
odpočinku. Složení: Matico, 
Meduňka, Řebříček, Kokoška 
pastuší tobolka.

Nálev z magické rostliny Clitoria 
ternatea, aneb Motýlí květ, 
má nádherně modrou barvu a 
schopnost oživit sny a podpořit 
lucidní snění. Je hotovým 
zázrakem pro naši nervovou 
soustavu a tím i proti depresím. 
Květ obsahuje flavonoidy 
podílející se na řadě ozdravných 
procesů v těle. Má tonizační a 
protizánětlivý efekt, zlepšuje 
krevní oběh, vyživuje pleť i vlasy, 
upravuje menstruační cyklus, 
podporuje plodnost a také 
trávení. Složení: 100% Clitoria 
ternatea.

Každý měsíc v pohoděModře lucidní snění

NA MÉ DNYMOTÝLÍ KVĚT
ŽENSKÉ ORGÁNY

MENSTRUACE
KVASINKOVÉ INFEKCE

LUCIDNÍ SNĚNÍ 
NERVOVÁ SOUSTAVA

KLIDNÝ SPÁNEK

Pro ženy v období menopauzy. 
Jedinečným způsobem vyrov-
nává a doplňuje energii při 
výkyvech nálad a depresivních 
stavech způsobených hormo-
nální změnou. Vyvažuje činnost 
hormonálního systému těla tak, 
aby nedocházelo k přetěžování 
nervové soustavy. Celkově zklid-
ňuje a navozuje dobrý spánek. 
Čistí organizmus od toxických 
látek a má silný protizánětlivý 
účinek. Pro zdravé  kosti, klouby, 
vlasy a nehty. Složení: Cola 
de Caballo, Maca, Kotvičník, 
Červený jetel, Vojtěška.

Pro dámský komfort

OBŘÍ PŘESLIČKA
MENOPAUZA

HORMONY V ROVNOVÁZE
ZDRAVÉ KOSTI A KLOUBY

Je známá vysokým obsahem 
vitamínu C a křemíku. Působí 
na trávení a podporuje látkovou 
výměnu. Ideální při žaludečních 
poruchách, překyselení žalud-
ku, ale také při střevním kataru, 
nechutenství anebo zácpě. 
Čistí a harmonizuje střevní 
mikroflóru, působí močopudně, 
proto je vhodná při problémech 
s ledvinami a močovými cestami. 
Podporuje funkci jater a žlučníku 
a čistí krev. Je nepostradatelná v 
léčbě rakoviny. Složení: Pampe-
liška lékařská, list a kořen (Tara-
xacum officinalis - folium, radix).

Obnova zažívání

PAMPELIŠKA
JÁTRA A ŽALUDEK 

PROBIOTIKUM
ZÁNĚT MOČOVÝCH CEST 

KOŘEN
A LIST
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Je významný při důkladné očistě 
krve a cévních stěn. Posiluje 
kardiovaskulární systém, zlepšu-
je krvetvorbu, zajišťuje normální 
funkci oběhové soustavy, 
upravuje hladinu cholesterolu 
a vyrovnává krevní tlak.  
Napomáhá řešit cévní problémy 
dolních končetin, je proto ideální 
prevencí vzniku křečových žil. 
Celkově zvyšuje obranyschop-
nost těla, působí protizánětlivě, 
antisepticky a antibakteriálně. 
Složení: Sanguinaria, Achiote, 
Caigua, Kaštan, Vrba.

Čisté a průchozí cévní říčky

PERUÁNSKÝ
LASKAVEC
CÉVNÍ SYSTÉM
CHOLESTEROL

Hojník horský je multifunkční 
léčivá rostlina hojně používaná 
v bulharském léčitelství 
a proslavená jasnovidkou 
Vangou. Byla též posvátnou 
bylinou Bogomilů. Je známá její 
schopnost léčit plíce a zároveň 
srdce a kardiovaskulární systém. 
V Bulharsku se také používá na 
zvyšování potence, je nazývána 
Bulharskou viagrou. Posiluje 
imunitu, vitalitu a dokáže 
podpořit zvyšování vibrací a tedy 
i nálady. Je to též pozitivní zářič. 
Složení: 100% Hojník horský  
(Sideritis syriaca-herba).

Vitalita a nálada

PIRINSKÝ ČAJ
PRŮDUŠKY, ASTMA, KAŠEL

OBĚHOVÝ SYSTÉM
ZVÝŠENÍ VIBRACÍ A NÁLADY

Bylinná směs pro důkladnou 
očistu ledvin. Písečný květ 
snižuje hladinu kyseliny močové 
v organizmu a je tak efektivním 
prostředkem pro eliminaci 
ledvinových a žlučníkových 
kamenů. Obsažená bylina Chanca 
Piedra znamená v překladu 
doslova "rozbíječ kamenů". 
Působí protizánětlivě a má silné 
močopudné účinky. Směs rovněž 
příznivě ovlivňuje pokožku, 
celkově působí na organizmus 
antibakteriálně a detoxikačně. 
Složení: Flor de Arena, Chanca 
Piedra, Yacon, Řepík, Hluchavka.

Ledvinový úklid

PÍSEČNÝ KVĚT
LEDVINY, MOČOVÉ CESTY

LEDVINOVÉ KAMENY
ŽLUČNÍKOVÉ KAMENY

HOJNÍK
HORSKÝ

Obsažené peruánské rostliny 
jsou v peruánské fytomedicíně 
považovány za jedny ze silných 
přírodních antibiotik. Směs 
je proto ideální při chřipce a 
nachlazení. Normalizuje funkci 
horních cest dýchacích a zvyšuje 
imunitu. Směs je vhodné použít 
ihned při prvních příznacích 
chřipky a nachlazení. I ve 
chvílích ataku nemoci dochází 
k okamžité úlevě a postupném 
ústupu nemoci. Tato směs je 
nepostradatelná v zimním 
období. Složení: Muňa Muňa, Wira 
Wira, Jitrocel, Divizna, Plicník.

Konečně volně dýchat

PRALESNÍ MÁTA
VIRÓZY A NACHLAZENÍ

DÝCHACÍ CESTY
PŘÍRODNÍ ANTIBIOTIKUM

Právenka se užívá při léčbě 
chřipky a nachlazení, infekcí 
horních cest dýchacích a celé 
řady infekčních onemocnění. 
Působí protizánětlivě a jako 
silné přírodní antibiotikum. Dle 
zkušeností je tato bylina velmi 
účinná na léčbu Covid-19. Rovněž 
je nepostradatelná u boreliózy, 
při gastrointestinálních potížích, 
odstraňuje průjem a podporuje 
očistu jater. Posiluje imunitu a 
pomáhá tělu při boji s infekcí. 
Protinádorové účinky. Složení: 
Právenka latnatá (Andro-graphis 
Paniculata – Herba).

Bojovník s infekcí

PRÁVENKA LATNATÁ 
CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

BORELIÓZA
IMUNITA

Směs je základem Amazonského 
protokolu. S Dračí krví dokáže 
vyčistit tělo od většiny živých 
patogenů a parazitů, a to zvláště 
od patogenů Lymeské boreliozy, 
toxoplazmy, chlamýdií, strepto-
koků, stafylokoků, virů ale i 
plísní, větších parazitů a těžkých 
kovů. Má vitalizující a tonizující 
účinky, je obrovským zdrojem 
antioxidantů, Je rovněž znám 
svou protinádorovou aktivitou 
a napomáháním tělu likvidovat 
cysty. Složení: Ubos, Guanabana, 
Noni, Vilcacora (Uňa de Gato), 
Benedikt, kořen pampelišky.

Pryč s nezvanými hosty

RUDÝ STROM
VIRY, BAKTERIE, PLÍSNĚ

BORELIÓZA, TOXOPLAZMA
DETOX A IMUNITA

Směs pro posílení funkce jater a 
ledvin. Má diuretické, spazmoly-
tické a protizánětlivé účinky, 
dokáže dokonale detoxikovat 
celé tělo a nastavit správné 
metabolické procesy (trávení 
sacharidů i tuků, snížení choles-
terolu). Napomáhá k odstranění 
žlučových a ledvinových kame-
nů. Upravuje nepravidelnou a 
bolestivou menstruaci, pomáhá 
při pánevních infekcích a 
uvolňuje napětí vnitřních 
orgánů. Složení: Chancapiedra, 
Tawari amarillo, Hercampuri, 
Pampeliška, Čekanka.

Omlazená játra

RŮŽOVÝ KVĚT
JÁTRA A LEDVINY

ÚPRAVA METABOLIZMU
DETOXIKACE

Kořen pampelišky proslul svou 
schopností  účinně bojovat 
s rakovinami a jsou ideální 
prevencí proti onkologickým 
nemocem. V přírodní medicíně 
se kořen pampelišky používá při 
léčbě problémů s žaludkem, játry, 
střevy a močovým měchýřem. 
Harmonizuje střevní mikroflóru, 
neboť obsahuje rozpustnou 
vlákninu inulin, která podporuje 
růst prospěšných symbiotických 
bakterií ve střevech. Je účinným 
diuretikem. Složení: Pampeliška 
lékařská kořen (Taraxacum 
officinalis – radix). 

Obnova života

PAMPELIŠKA
LÉČBA RAKOVINY

HARMONIZACE TRÁVENÍ
MOČOVÝ MĚCHÝŘ

KOŘEN
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Směs pro hloubkovou očistu 
organismu, zejména ledvin. 
Působí močopudně a proti 
zánětům močových cest a sliznic. 
Odstraňuje z krve kyselinu 
močovou, detoxikuje nervový a 
endokrinní systém. Pomáhá také 
při poruchách trávení, nechu-
tenství, nadváze a překyselení 
žaludku. Silné antiseptické a 
antibakteriální účinky. Užívat při 
nespavosti a různých neurózách, 
pro kvalitní a dobrý spánek. 
Složení: Hierba de la Postema, 
Arenilla, Kopřiva dvoudomá a 
Pampeliška lékařská.

Čisté urologické cesty

TRNITÝ KEŘ
LEDVINY, MOČOVÉ CESTY

ZÁNĚTY
KYSELINA MOČOVÁ

Díky obsaženým látkám působí 
kůra Ubosu proti bolesti, křečím 
a zánětům. Rovněž má silné 
antibakteriální a protiplísňové 
účinky. Detoxikuje organismus, 
je vhodný při léčbě mnoha 
druhů rakovin, odstraňuje  volné 
radikály, chrání genetický 
materiál, zpomaluje stárnutí a 
tím pomáhá předcházet mnoha 
závažným chorobám, včetně 
nádorů. Obsahuje velké množství 
vitamínů a železa, a  je vhodná při 
anémii. Pro léčbu střev. Složení: 
Ubos 100 % (Spondias mombin-
Cortex) - Mombín žlutý.

Úleva od bolesti

UBOS ČAJ
PROTI NÁDORŮM 

ZÁNĚTY, MYKÓZY, VIRY 
PROTI BOLESTI

Ideální užívat při léčbě zánětu 
dělohy, močového měchýře a 
artritidy. Napomáhá odstraňovat 
děložní cysty, myomy a 
harmonizovat menstruaci. 
Má silný analgetický účinek. 
Likviduje plísně a bakterie a 
napomáhá léčit kvasinkové 
infekce. Je vhodný  k pročištění 
celého organizmu a má výrazné 
protinádorové účinky, zláště u 
nádorů ženských orgánů a prsu. 
Obsahuje velké množství živin, 
vitamínů, minerálů a bioaktivních 
sloučenin. Složení: Uxi amarelo 
(Endopleura uchi–cortex).

Vymítač zánětů

UXI AMARELO
MYOMY A CYSTY
ZÁNĚT DĚLOHY A 

VAJEČNÍKŮ

Královna amazonských léčivých 
bylin, která je hojně využívána 
k léčbě zánětů, revmatu, 
žaludečních vředů, rakovin a 
nádorů. Napomáhá řešit různá 
onemocnění způsobená parazity 
(virózy, mykózy, kandidózy), 
dále má schopnost čistit trávicí 
trakt od nečistot a škodlivin. Je 
považována za jeden z nejlepších 
antioxidantů, který podporuje 
obranyschopnost organismu a 
vysoce zvyšuje imunitu. Pro svoji 
schopnost ředit krev je nevhodná 
při užívání léků na ředění krve.  
Složení: 100 % Vilcacora - Uňa de 
Gato (Uncaria tomentosa).

Pružné tělo bez zánětu

VILCACORA ČAJ
ZÁNĚTY

 POHYBOVÝ APARÁT
IMUNITA

Jiaogulan je bylinou dlouho-
věkosti a vitality, která příznivě 
ovlivňuje funkce celého 
organismu. Má blahodárné účinky 
na trávení, stimuluje funkci jater 
a ledvin. Snižuje hladinu cukru v 
krvi. Pozoruhodná je i schopnost 
regulovat krevní tlak, kdy nízký 
zvyšuje a vysoký naopak snižuje. 
Upravuje hladinu homocysteinu. 
Posiluje imunitu a je vhodný 
jako prevence vzniku rakoviny, 
mrtvice a infarktu. Dodává tělu 
energii. Složení : Ženšen pětilistý 
-  Jiaogulan  (Gynostemma pen-
taphyllum–folium).

Úleva od bolesti

ŽENŠEN PĚTILISTÝ
JÁTRA A TRÁVENÍ

KREVNÍ TLAK
IMUNITA, VITALITA

Ideální pro obnovu funkce sliniv-
ky břišní, ulevuje při chronických 
onemocnění a zánětech slinivky. 
Reguluje hladinu cukru v krvi. 
Je vhodný především při léčbě 
Diabetes II a pak také při poru-
chách trávení, nadýmání a při 
průjmech. Hojí vnitřní krvácení 
a hemeroidy, snižuje obtíže 
se silnou menstruací. Rovněž 
harmonizuje  dýchací trakt, při 
bronchitidách a astma. V nepos-
lední řadě pomáhá při kožních 
problémech, vyrážkách a  akné. 
Složení: Pasuchaca, Caihua, 
Borůvka, Medvědice a Bříza.

Vyrovnaný cukr

ŽLUTÁ SMĚS
CUKROVÉ HLADINY
PODPORA TRÁVENÍ
SLINIVKA BŘIŠNÍ

Významně normalizuje hladinu 
cukru v krvi a tím příznivě 
působí při onemocnění Diabetes 
II. Směs má širokospektrální 
užití, působí proti zánětům, má 
antibakteriální a protiplísňové 
účinky. Směs lze použít na 
gastrointestinální poruchy, 
dezinfekci sliznice střev, záněty 
dýchacích a močových cest. 
Podporuje detoxikaci organismu 
a výrazně posiluje imunitu. 
Pomáhá při léčbě některých typů 
rakoviny (např. prostaty). Složení: 
Tawaria marillo, Pasuchaca, 
Caihua, Borůvka a Medvědice.

Na cukrové hladiny

ŽLUTÝ STROM
DIABETES II

TRÁVICÍ SOUSTAVA
NA ZÁNĚTY A PLÍSNĚ

JIAOGULAN



Obsahuje čistou pryskyřici ze stromu Croton lechleri a má 
typickou barvu, připomínající krev. Pryskyřice má velmi silné 
antivirové, antibakteriální a protiplísňové účinky a díky tomu působí 
širokospektrálně na lidský organizmus. Má také silně analgetické 
účinky. Celkově posiluje imunitu a pomáhá regenerovat buňky. 
Dokonale ozdravuje vnitřní orgány zažívacího a vylučovacího systému. 
Je skvělým pomocníkem při propuknutí nemoci horních cest 
dýchacích. Zředěnou pryskyřicí také provádíme výplach dutiny ústní 
při zánětech dásní, při angínách a nachlazeních. Je rychlou úlevou 
při vnitřních onemocněních žaludku a dvanáctníku, hepatitidě A i B, 
zánětech tenkého i tlustého střeva, průjmech, nadýmání a trávicích 
problémech, pásovém oparu a zánětů jater typu A, B a C. Uplatňuje 
se i v léčbě nádorových onemocnění a AIDS. Dračí krev má i řadu 
vnějšího využití. Je aplikována při bércových vředech, popáleninách 
a při hemeroidech. Zastavuje krvácení, chrání před infekcí a pomáhá 
hojit již vzniklé jizvy, vředy či zničit plísně. Složení: 100% pryskyřice 
Sangre de Drago 

S dračí silou proti záškodníkůmMalý zázrak

DRAČÍ KREV - SANGRE DE DRAGOCOPAIBA

Copaiba je přírodní hojivá 
pryskyřice s protizánětlivými a 
antiseptickými účinky. Používá 
se proti plísním, bakteriím a 
mikrobům. Copaiba má rovněž 
analgetické a protirakovinné 
účinky. Pomáhá při zánětech 
dýchacích cest a usnadňuje 
vykašlávání. Dále je vysoce 
ceněná při řešení kožních nemocí 
a poranění - vyhlazuje jizvy, 
vrásky, nehojící se rány, vředy, 
modřiny, kožní plísně, opary atd. 
Lze jí využít i při léčbě zácpy. 
Složení: 100% Copaifera 
officinalis. 

ZÁNĚTY
PROTIPLÍSŇOVÉ ÚČINKY

DÝCHACÍ CESTY

VIRY A ZÁNĚTY
PŘÍRODNÍ ANTIBIOTIKUM

HARMONIZACE TRÁVICÍHO TRAKTU

SUPER
POTRAVINY

Superportaviny jsou doslova “poklady” z přírody, které
obsahují vysoký obsah látek prospěšných našemu

zdraví. Jde především o vitamíny, minerály, antioxidanty,
vlákninu nebo omega-3 mastné kyseliny a další

specifické a vzácné chemické látky. Superpotraviny
konzumujeme s běžným jídlem nebo je rozmícháme

ve smoothie, nevařené kaši či ve sklenici vody
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Plody palmy Aguaje obsahují látky podobné 
ženským hormonům, které dokonale 
harmonizují stav estrogenů. Působí 
blahodárně na řadu problémů jako je povadlá 
pleť, vypadávání vlasů, osteoporóza, migrény, 
menstruační bolesti a také při menopauze. 
Jedná se o skvělý prostředek pro formování 
ženské postavy. Díky vysokému obsahu 
vitaminu C zaručuje prevenci chřipky a 
nachlazení. Aguaje není dlouhodobě vhodná 
pro muže a pacienty s některými typy 
nádorových onemocnění. 
Složení: 100% Mauritia flexuosa – Fructus. 

Krása pro ženské tvary

AGUAJE
FORMOVÁNÍ ŽENSKÉ POSTAVY

HORMONÁLNÍ ROVNOVÁHA 
VÝVOJ BUNĚK A TKÁNÍ / OSTEOPORÓZA 

Camu Camu je ovoce s největším 
obsahem vitamínu C na světě. 
Navíc obsahuje flavonoidy, které 
pomáhají jeho vstřebávání do 
těla. Toto má obrovský význam 
pro lidské zdraví a imunitu. Jeho 
antioxidační účinky efektivně 
ochraňují buňky v těle, uzdra-
vují celý kardiovaskulární a 
nervový systém, napomáhají při 
rekonvalescenci a energeti-zují 
sebeléčivé procesy těla. Vitamín 
C je nezbytný pro stavbu a 
udržování zdravých kostí, zubů, 
chrupavek, dásní a kůže.  Složení: 
100% Myrciaria dubia.

Hostina vitamínůLahodné plody pralesa

CAMU CAMUACAÍ BERRY

Acaí berry je lahodné brazil-
ské bobulovité ovoce, které 
chutí a vůní připomíná lesní 
plody. Má vysoké nutriční hod-
noty, obsahuje nejvíce antio-
xidantů ze všech známých druhů 
ovoce, velké množství glyko-
proteinů, bílkovin, vlákniny 
a esenciálních omega 3, 6 a 
omega-9 mastných kyselin. Acaí 
je jedna z nejzdravějších potravin 
na planetě. Napomáhá zvládat 
jak zvýšenou tělesnou aktivitu, 
tak psychickou zátěž a je 
vhodné  v období zkoušek nebo 
pracovního stresu.

POSÍLENÍ TĚLA
NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY

IMUNITA 

IMUNITNÍ SYSTÉM
ZVÝŠENÍ ENERGIE

REKONVALESCENCE
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Snížení tlaků

FIALOVÁ KUKUŘICE

Fialová kukuřice je výborný 
zdroj antioxidantů chránících 
před volnými radikály, vitamínů 
(A, B1, B2, B3, C) a minerálů 
(železo, vápník, fosfor). Je 
skvělou prevencí proti rakovině, 
cukrovce, kardiovaskulárním 
onemocněním nebo odumírá-
ním mozkových buněk. Reguluje 
krevní tlak, hladinu cholesterolu 
a prokrvení tkání. Likviduje 
bakteriální a virové infekce. 
Usnadňuje regeneraci tkání, 
tvorbu kolagenu či zlepšuje zrak. 
Složení: 100% Maiz morado  -  
Fialová kukuřice. 

SNÍŽENÍ KREVNÍHO TLAKU
OCHRANA BUNĚK

VITAMÍNY A MINERÁLY

Snížení tlaků

FIALOVÝ HABAS

Efektivně harmonizuje krevní 
tlak. Je zdrojem nejsilnějších 
antioxidantů, minerálních lá-
tek (železo, vápník, fosfor) a 
vitamínů (A, B1, B2, B3, C). Dle 
etnomedicíny se vyznačuje 
vlastnostmi antispasmatickými, 
diuretickými, sedativními a 
působí na zvýšení libida. Díky 
obsahu vlákniny zlepšuje 
průchod potravy ve střevech 
a předchází vzniku cukrovky i 
rakoviny tlustého střeva. Snižuje 
množství tuku a cholesterolu v 
cévách. Složení: Habas, Fialová 
kukuřice a Spirulina. 

KREVNÍ TLAK
ZLEPŠENÍ ZAŽÍVÁNÍ

VITAMÍNY A MINERÁLY

Na virové záškodníky

JERGON SACHA

Jergon Sacha je geniální pros-
tředek amazonských léčitelů 
proti všem druhům virů a jedů. 
Mletý prášek také zabraňuje 
reprodukci viru HIV a pomáhá 
při nádorových onemocněních. 
Tradičně je využíván jako proti-
jed při kousnutí hmyzem, ale i v 
případech bronchitidy, černého 
kašle či svrabu. Jeho účinek je 
protizánětlivý a antiastmatický. 
Podporuje správné fungování 
trávicího, nervového a 
imunitního systému. Složení: 
100% Dracontium loret-ense.

VIRY A ZÁNĚTY
RAKOVINA A HIV

IMUNITA

PRO ŽENY
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Maca si získala svůj věhlas zejména 
pro vysoký obsah nutričních látek 
(kvalitní bílkoviny a minerály). 
Významně posiluje imunitní 
systém a celkovou tělesnou 
vitalitu. Má pozitivní vliv na 
posílení libida a plodnost. Občas 
se jí přezdívá „přírodní viagra“ 
pro její schopnost léčby frigidity. 
Celkově navozuje hormonální 
rovnováhu u mužů i žen. Rovněž se 
užívá ke zmírnění menstruačních 
a menopauzálních obtíží. Zlepšuje 
paměť a koncentraci. Podporuje 
odolnost psychiky, je vhodná 
při vyčerpanosti, stresu, mírní 
deprese, neurózy a pomáhá při 

podporuje vitalitu, zvyšuje 
jakost spermií a sexuálního 
života. Maca červená zase 
obsahuje složky významné 
pro zdraví žen. Pomáhá jim 
udržet hormonální, fyzickou 
i psychickou rovnováhu. 

Pozor, Macu by neměly užívat 
osoby s hyperfunkcí štítné žlázy! 

Doporučené dávkování je 
1 až 4 čajové lžičky prášku 
denně, rozmíchat ve vodě a 
vypít nebo vmíchat do jídla. 

nespavosti. Používá se při anémii, 
tuberkulóze, rakovině žaludku a  
při léčbě nádorových onemoc-
nění (mírní vedlejší účinky 
radioterapie a chemoterapie). 
Regeneruje organizmus, 
usnadňuje hojení ran, napomáhá 
ke správnému vývoji kostí, šlach 
a svalů. Jednoduše omlazuje 
organizmus. Kromě nejznámější 
Macy bílé jsou k dispozici i 
červená a černá Maca. Maca s 
černou barvou má zvlášť pozitivní 
vliv na neurologický systém a  
paměť a dle indiánské tradice 
také posiluje zdraví mužů. Chrání 
je před onemocněním prostaty, 

Zlatý poklad zdraví

KURKUMA

Jemně mletý prášek z kurkumy 
má unikátní antivirové, antibak-
teriální a protizánětlivé vlast-
nosti. Pomáhá při léčení jater, 
srdce, snižuje cholesterol, 
zlepšuje stav kloubů, kostí i 
pokožky. Užívá se při poruchách 
menstruace, bolestech zubů 
a krku. Očišťuje od toxinů a 
zastavuje dokonce časný rozvoj 
rakovinných buněk. Regeneruje, 
omlazuje a podporuje duševní 
vyrovnanost. Jihoamerická 
kurkuma na rozdíl od běžné 
asijské neobsahuje toxiny.  
Složení: 100% Curcumin Turme-
ric. 

JÁTRA A LEDVINY
ZÁNĚTY

DETOXIKACE

Ovocné minerální hody

LUCUMA

Lucuma obsahuje celou řadu 
prospěšných látek - beta-
karoten, železo, zinek, vitamín 
B3, vápník, bílkoviny a také 
vzácný niacin, který usnadňuje 
metabolizmus proteinů a vývoj 
svalů i regulaci hormonů. Posiluje 
nervový a imunitní systém, 
snižuje hladinu cholesterolu 
v krvi a výrazně přispívá k 
léčbě kardiovaskulárních 
nemocí. Pomáhá při anémii, 
kožních potížích, zlepšuje 
plodnost u žen. Prevence před 
předčasným stárnutí buněk a má 
protizánětlivé účinky. Složení: 
100% Pouteria lucuma niacin. 

DOPLNĚNÍ ENERGIE
VITAMÍNY A MINERÁLY

POSÍLENÍ IMUNITY

Zdravé povzbuzení

ZELENÁ KÁVA

Zelená káva obsahuje celou 
řadu velmi důležitých látek. 
Nejcennější je kyselina chloro-
genová. Tradiční káva jí obsahuje 
3 – 6 % a zelená káva 39 %. Tato 
látka dokáže snížit riziko vzniku 
cukrovky či žlučových kamenů. 
Díky tomu, že káva neprošla 
pražením, si zachovává množství 
antioxidantů. Urychluje meta-
bolizmus těla a spaluje tuky. 
Dochází tak k detoxikaci 
a zeštíhlení. Zelená káva 
zpomaluje stárnutí, zajišťuje 
energii po celý den a zvyšuje 
soustředěnost. Složení: 100% 
Coffea arabica. 

ZDRAVÁ ENERGIE
SPALOVÁNÍ TUKŮ
PROTI STÁRNUTÍ

Probuzení do života

MACA BÍLÁ / ČERVENÁ / ČERNÁ
ZDRAVÁ ENERGIE
SPALOVÁNÍ TUKŮ
PROTI STÁRNUTÍ

Celkový stimulátor

ŽENŠEN BRAZILSKÝ

Brazilský ženšen, ve své 
domovině nazývaný Suma, 
je vhodný pro optimalizaci 
duševního stavu a psychického 
výkonu. Posiluje paměť a je 
doporučován těm, kteří jsou 
vystaveni stresu nebo potřebují 
zvýšit psychický a fyzický 
výkon. Působí jako stimulátor 
pro zvýšení celkové zdatnosti 
a odolnosti, snižuje míru 
únavy a vyčerpání. Je ideální k 
regeneraci organismu, zvláště k 
rekonvalescenci po prodělaných 
onemocnění. Složení: 100% 
Pfaffia pancicullata.

DUŠEVNÍ STAV A VÝKON
POSÍLENÍ PAMĚTI

REGENERACE

SUMA



Vzácný olej z peruánských oříšků Inchi 
obsahuje zcela unikátní množství zdravých 
omega 3 nenasycených mastných kyselin. 
Posiluje činnost centrálního nervového 
systému, zvyšuje kapacitu mozkových 
buněk, zlepšuje paměť, odstraňuje 
psychické potíže, úzkosti, depresi, pomá-
há při migrénách, nervovém i psychickém 
vyčerpání a nespavosti. Sacha Inchi působí 
blahodárně také na kardiovaskulární systém, 
snižuje cholesterol a vyrovnává krevní tlak  
Doslova zázračně působí na zažívací orgány. 

Brání potřebě přejídání, zácpě a nadýmání, 
zbavuje bolestí břicha a léčí veškeré záněty 
střev nebo žaludku. Olej je vhodný pro 
těhotné ženy, protože příznivě ovlivňuje 
vývoj plodu. Sacha Inchi zlepšuje vzhled 
pokožky, vyhlazuje vrásky, působí proti 
stařeckým skvrnám, vyživuje nehty a 
vlasy. V neposlední řadě je nutné zmínit 
jeho významnou roli v léčbě nádorových 
onemocnění, ale i ve zlepšování stavů 
kloubů.
Složení: 100% Sacha Inchi. 250ml

S u p e r p o t r a v i n y20 S u p e r p o t r a v i n y 21

Olej života

SACHA INCHI OLEJ
VITALITA

NERVOVÝ SYSTÉM
HARMONIZACE ZAŽÍVÁNÍ

Para ořechy jsou důležitým zdrojem řady 
vitaminů (B1, B2, B3, B5, B6, B9 a C) a stopových 
prvků (sodík, hořčík, draslík, vápník, železo, 
měď, fosfor a zinek). Dodávají dostatek 
selenu, který je důležitý pro správnou funkci 
štítné žlázy. Para olej je jednodruhový, 
lisovaný za studena, je skvělým doplňkem 
vegetariánské a zvláště veganské stravy. 
Obsahuje rovněž zdrojem vitamíny A a E, 
kteřé zvyšují produkci kolagenu, proto je

olej z para ořechů vhodný na vtírání do 
pokožky po koupeli, nebo do vlasů po umytí.  
Velmi vhodné je užití kombinace Para oleje 
a extraktu Macajuga, který harmonizuje 
štítnou žlázu(tento extrakt není vhodný 
užívat lidmi se zvýšenou činností štítné 
žlázy). Využití nalezne i v přípravě zálivek do 
salátů, dezertů, ale je možné ho použít i na 
smažení  a pečení.
Složení: 100% olej z paraořechů. 250ml

Olej mládí

PARAOŘECHOVÝ OLEJ
PODPORA FUNKCE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SELEN A MINERÁLY
HARMOINZACE ZAŽÍVÁNÍ



VÍCEDRUHOVÉ
EXTRAKTY

Vícedruhové extrakty byly vyprojektovány jako maximálně účinný
a silný prostředek při odstraňování zdravotních obtíží. Vzhledem

k intenzitě je nutno na začátku jejich užívání postupovat opatrněji,
než u obvyklých bylinných přípravků. Receptury jsou kombinací
amazonských a exotických bylin a tradičních českých léčivek.

Extrakty jsou vyrobeny několikanásobnou extrakcí a neobsahují 
alkohol.
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Extrakt Ambrosino, který 
kombinuje výtažky z Levandule, 
Kudzu a byliny Marco, je zamě-
řený na blahodárnou relaxaci 
nervové soustavy a posilu 
mozkové činnosti. Je možné 
Ambrosino použít při normalizaci 
problematických stavů autizmu. 
Obsažený kořen Kudzu se také 
prosadil v léčbě a odstraňování 
závislostí. Pomáhá ustát akutní 
záchvaty a rozkolísání emocio-
nálního rozpoložení. Celkově je 
při pravidelném užívání dosaženo 
stabilizace mysli. Složení: Marco, 
Levandule, Kudzu. 

Alcalin je ideální prostředek 
k důkladnému odkyselení a 
celkové detoxikaci organismu. 
Podporuje správné zažívání, 
řeší problémy v oblasti 
trávícího traktu, nechutenství a 
nadýmání. Ulevuje od bolestivé 
menstruace a tlumí negativní 
příznaky menopauzy. Rovněž 
má blahodárný vliv na močové 
ústrojí, bojuje proti zánětům a 
zlepšuje funkci ledvin. Zvyšuje 
látkovou výměnu, čímž přispívá 
k rychlejšímu vyprazdňování 
odpadových látek z těla.  
Složení : Vojtěška, Petržel.

Účinná relaxaceSprávná zásadovost

AMBROSINOALCALIN
NERVOVÁ SOUSTAVA

ZKLIDNĚNÍ MYSLI
AUTIZMUS

PODPORA ZÁSADITOSTI 
ODKYSELENÍ ORGANIZMU
HARMONIZACE TRÁVENÍ

Tento extrakt vznikl s cílem 
řešit problémy s prostatou 
a hormonální rovnováhou 
mužů. Hlavní složka receptury 
Achiote se tradičně používá při 
problémech s prostatou, při 
vnitřních zánětech, nedostatečné 
funkci ledvin, zánětech 
močového měchýře, ledvin a 
ke zlepšení vylučování kyseliny 
močové. Harmonizuje a posiluje 
srdeční funkce, je doporučován 
při arteriální hypertenzi, 
vysokém cholesterolu a obezitě.   
Složení: Achiote, Kotvičník, 
Vrbka úzkolistá. 

Prostatikův klid

ACHIOTELA
PROSTATA, VYLUČOVÁNÍ

HORMONÁLNÍ ROVNOVÁHA
ZÁNĚTY

Extrakt z Achiote, řebříčku a 
přesličky ve vzájemné podpoře 
proti tzv. Tinnitu (pískání v uších). 
Achiote je pomocné při vnitřních 
zánětech, arteriální hypertenzi 
či nedostatečné funkci ledvin, 
zlepšení vylučování, krvácení 
různých příčin, revma či nervové 
bolesti. Celkově působí na 
organismus protizánětlivě, 
antisepticky a antibakteriálně. 
Je skvělým pomocníkem při 
horečkách, nevolnostech a 
průjmu. Napomáhá regeneraci 
trávícího ústrojí. Složení: Achiote, 
Řebříček, Přeslička rolní.

Stop pískání v uších

CABACHIOTE
PROTI TINNITU 

ZÁNĚTY A INFEKCE
HARMONIZACE LEDVIN
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Dragosana byla smíchána na základě dlouholetého výzkumu 
původní fytoteriapie z Jižní Ameriky. Hlavní aktivní složkou směsi 
je kořen Jergon Sacha, známý svou silou likvidovat jedy a neznámé 
viry v těle. Tento kořen má širokou paletu prospěšných účinků. 
Vhodný je na odstranění řady virů, počínaje třeba herpetickými 
viry, mezi které patří i velmi rozšířený virus EBV a CMV a viry 
způsobující opary, až po likvidaci virů druhu HIV. Kořen má i 
protirakovinné účinky a celkově přispívá k regeneraci nervové 
soustavy. Další silnou bylinou v tomto extraktu je Vilcacora, 
která se používá k léčbě zánětů, ran, revmatizmu, žaludečních 
vředů, rakovin a zhoubných nádorů. Také k posílení imunity a k 
léčbě jakýchkoliv nemocí způsobených parazity (virózy, mykózy, 
kandidózy). Poslední důležitou složkou je bylina Uña de Gato, která 
působí jako preventivní antioxidant, zpomaluje procesy stárnutí, 
opotřebování tělesných orgánů a energetizuje přirozenou imunitu. 
Složení: Jergon Sacha, Vilcacora, Ubos.

Extrakt Claragua je určený 
na podporu dobrého zraku. 
Canchalagua, hlavní přísada 
směsi, byla indiány známá 
především jako pomocník 
pro důkladnou očistu jater a 
žlučníku. Borůvka a Světlík 
lékařský podporují celkovou 
detoxikaci a výrazně posilují zrak. 
Claragua zlepšuje kvalitu kůže, 
vyživuje vlasy a nehty, reguluje 
nepravidelnou menstruaci. Zev-
ně nalezne využití v hojení ran, 
eliminaci plísní a kvasinek.
Složení: Canchalagua, Borůvka, 
Světlík lékařský. 

Viry na útěku Jasný zrak ostrovida

DRAGOSANACLARAGUA
VIRY A ZÁNĚTY

MYKÓZY A KANDIDÓZY
REGENERACE NERVOVÉ SOUSTAVY 

ZLEPŠENÍ ZRAKU 
OČISTA LEDVIN A JATER

DETOXIKACE

Na účinnou léčbu kardiovasku-
lárních obtíží. Harmonizuje 
nervový systém, při jehož 
zatížení vzniká častý prob-
lém srdeční arytmie či tachykar-
die.  Snižuje tepovou frekvenci 
a krevní tlak. Využití nalezne 
při úzkostných stavech, stresu 
a rozčilení. Navozuje dobrou 
náladu a zvyšuje osobní vibraci. 
Cardica je rovněž nepostra-
datelná při léčbě nemocí dýchací 
soustavy, infekcích, zánětech 
horních cest dýchacích, zánět 
hltanu a bronchitidě. Složení: 
Srdečník obecný, Hojník horský.

Srdce v rytmu

CARDICA
SRDEČNÍ ARYTMIE
OBĚHOVÝ SYSTÉM

PLÍCE, DÝCHACÍ CESTY

Je vhodný na posílení centrální 
nervové soustavy a zlepšení 
paměti. Zprůchodňuje prokrvení 
mozku, tím podporuje paměť, 
rozumové funkce i schopnost 
soustředění. Zvyšuje  okysličení 
a prokrvení také dalších částí 
těla. Zajišťuje vydatnější přístup 
živin a odplavování škodlivých 
látek. Urychluje trávení a 
metabolizmus. Ginkgo Biloba v 
kombinaci s Macou dodává sílu 
a životní elán. Maca má navíc 
skvělé výživové vlastnosti. 
Složení: Maca, Marco, Jinan. 

Extrakt je speciálně připraven 
pro podporu správné funkce 
ledvin, jejich pročištění a také 
detoxikaci krve, tělesných 
sliznic a celého organizmu. 
Florapiedra zároveň účinně 
čistí močové ústrojí. Dokáže 
zbavit tělo zánětů a parazitů, 
pročistit močový měchýř a 
ledviny. Součástí extraktu je 
bylina Flor de Arena, která 
působí antibakteriálně a 
antimykoticky. Složení: Flor de 
Arena, Chancapiedra, Benedikt, 
Hercampuri, Zlatobýl. 

 Občerstvená paměťPro čísté lédví

GINKGOMAFLORAPIEDRA
PODPORA PAMĚTI
PROKRVENÍ TĚLA

VITAMÍNY A MINERÁLY

ZÁNĚTY 
LEDVINY,  MOČOVÉ CESTY 

OČISTA KRVE

Obsahuje kombinaci bylin, které 
jsou známé pro svou schopnost 
snižování vysokého krevního 
tlaku. V extraktu je obsažena 
Fialová kukuřice, oplývající 
bohatou směsí vitamínů (A, 
B1, B2, B3, C), minerálů (železo, 
vápník, fosfor) a také je zdrojem 
nejsilnějších přírodních antioxi-
dantů. Používá se při zvýšené 
hladině cholesterolu, oběhových 
potížích a nedostatečném prokr-
vení cévního řečiště. Uplatní se 
také při všech druzích zánětů 
a infekcí. Složení: Maiz morado, 
Hloh. 

Zklidnění tlaků

ESPIMORADO
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

CHOLESTEROL
ZÁNĚTY A INFEKCE

Posiluje paměť, koncentraci a 
schopnost učit se. Obsahuje 
extrakty z Guarany a zelené kávy. 
Je intenzivní a výborný pro řidiče 
a studenty. Energetizuje tělo, 
potlačuje chuť k jídlu a pomáhá k 
vyšším výkonům. Vědomí zůstává 
dlouho ostré a únava odpadá. 
Doporučujeme užívat současně 
s Macou a olejem Sacha Inchi, 
které dodají správnou výživu 
pro optimalizované spalování. 
Není vhodné pro osoby s velkou 
hypertenzí. Obsahuje kofein. 
Složení: Marco, Guarana, Zelená 
káva, Muira Puama.

Naostřená pozornost

GUARAPUMA
KONCENTRACE 

PODPORA PAMĚTI
ENERGIE A VITALITA
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Extrakt je vhodný na hubnutí a 
hlubokou očistu organismu. Byli-
na Hercampuri při pravidelném 
podávání dokonale probouzí 
obnovu jaterních a žlučníkových 
funkcí. Díky zvýšení sekrece 
žluči dochází k lepšímu spalová-
ní potravy, tuků i snížení chuti k 
jídlu, podporuje tedy i redukci 
váhy. Směs rovněž pročišťuje 
krev a vyplavuje toxiny. Efekt je  
umocněn pomocí výtažku z Yerba 
Maté, který je také povzbuzující. 
Vhodný ke směsi Modré Maté. 
Složení: Cesmína paraguayská, 
Hercampuri, Hierba Luisa. 

Speciálně zaměřené na léčbu 
jater, zažívání a detoxikaci. 
Součástí extraktu je mocná 
bylina Inků Hercampuri, která při 
pravidelném podávání dokonale 
probouzí obnovu jaterních 
funkcí a funkce žlučníku. Díky 
zvýšení sekrece žluči dochází k 
lepšímu spalování potravy, úlevy 
od plynatosti a žaludečních 
příhod. Dalším efektem je také 
redukce nadváhy. Díky obnově 
jater dochází k pročištění krve 
a vyplavení toxinů.  Složení: 
Hercampuri, Benedikt, Aloe 
kapská.

 Ztráta tukových zásob Vitální játra

HERCALIMAHERBENALO
SPALOVÁNÍ TUKŮ

REDUKCE VÁHY
DETOXIKACE

JÁTRA A ŽLUČNÍK 
HARMONIZACE ZAŽÍVÁNÍ
ZDRAVÉ HUBNUTÍ, DETOX

Tato směs bylin v extraktu Her-
campurino má silné detoxikační 
schopnosti, očišťuje sliznici 
tlustého střeva, čistí krev, 
odstraňuje toxiny uložené 
v játrech, snižuje vysokou 
hladinu cholesterolu a celkově 
podporuje metabolismus. 
Harmonizuje hladinu cukru 
v krvi, z tohoto důvodu je také 
doporučován při léčbě cukrovky. 
Hercampurino je možné 
kombinovat se směsí Modrý květ. 
Složení: Hercampuri, Borůvka, 
Bříza.

Není jedu v nás

HERCAMPURINO
DETOXIKACE ORGANISMU 

ČIŠTĚNÍ JATER A KRVE
SNÍŽENÍ CUKRU

Extrakt Lichuňa je cílený na likvi-
daci zánětů a plísní v organizmu. 
Hlavní složkou je Achiote, 
které má širokospektrální 
účinky. Chrání při vnitřních 
zánětech, pomahá při vysokém 
krevním tlaku, cholesterolu, 
zánětu močového měchýře, 
nedostatečné funkci ledvin a 
zlepšuje vylučování. Účinky 
extraktu jsou silně protizánětlivé, 
protimykotické, antioxidační, 
podporují trávení a chrání a 
regenerují játra. Složení: Achiote, 
Ubos, Lichořeřišnice. 

Silný prostředek proti 
zhoubnému bujení a účinná 
prevence proti onkologickým 
onemocněním. Zároveň způso-
buje hloubkovou detoxikaci. 
Extrakt obsahuje sibiřskou houbu 
Chagu, která je též známá jako 
vzácná pomoc proti radioaktivitě 
a proti širokému spektru zánětů a 
nádorů. Doporučujeme souběžně 
s Chagubonou využívat i Dračí 
krev (20–30 kapek denně, v 
onkologických případech je 
možné až 50 kapek denně).  
Složení: Chaga, Ubos, Guanába-
na, Vilcacora.

Na záněty a plísněKonec zvrhlých buněk

 LICHUŇACHAGUBONA
ZÁNĚTY A PLÍSNĚ

ZÁNĚTY MOČOVÝCH CEST
PODPORA VYLUČOVÁNÍ

ONKOLOGICKÉ NEMOCI 
DETOXIKACE

RADIOAKTIVITA

Bylinný extrakt Hinocaiga je 
vhodný pro redukční diety a 
kúry a zároveň pro celkovou 
očistu těla. Bylina Hercampuri 
jako hlavní složka extraktu je 
tradičně užívána od dob Inků pro 
ulevení při bolestech žaludku, 
pro energetizaci jaterních 
funkcí a stimulaci žlučové 
sekrece. Dochází zároveň k silné 
očistě krve, krevního řečiště a 
snížení hladiny cholesterolu. 
Lepší metabolizmus tuků se 
projevuje redukcí váhy. Složení: 
Hercampuri, Caigua, Fenykl, 
Pelyněk. 

Sbohem tuková zátěži 

HINOCAIGA
REDUKČNÍ DIETA

OČISTA JATER, DETOX
PODPORA METABOLIZMU

Pro důkladnou očistu a harmo-
nizaci lymfatického systému. 
Účinně čistí lymfatické žlázy, 
tlumí otoky, detoxikuje ledviny, 
játra, slinivku, slezinu a zlepšuje 
krevní oběh. Léčí problémy 
s menstruačními cykly u žen 
(chybějící nebo bolestivá men-
struace) a působí protizánětlivě. 
Pozitivní účinky pocítí rovněž 
ženy v období menopauzy. 
Snížuje návaly horka, zvýšenou 
potivost a zlepšuje psychický 
stav. Zmírňuje poruchy spánku a 
problémy s koncentrací. Složení : 
Ploštičník , Svízel, Chmel.

Stříbřitý tok lymfy 

LYMFATIKON
OČISTA LYMFY
PROTI OTOKŮM

HORMONY V HARMONII
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Macajuga  byla sestavena na 
základě indiánské fytoterapie 
ke zvýšení a zlepšení funkce 
štítné žlázy. Doplňuje množství 
jódu, vitamíny a minerály, tím 
napomáhá upravovat činnost 
štítné žlázy a harmonizovat 
hladinu hormonů v organismu. 
Součástí extraktu je Maca, která 
má vysokou výživovou hodnotu 
a byla po mnoho století užívána 
ke zvýšení plodnosti. Vhodná je 
také ke stimulaci imunity, jako 
pomoc při anémii, nepravidelné 
menstruaci a menopauze. 
Složení: Maca, Chaluha 
bublinatka, Ořešák. 

Macachiote je cíleně zaměřené 
na posílení potence a upravení 
hladiny mužských hormonů, 
zvýšení plodnosti a libida a k 
celkovému osvěžení organizmu. 
Velmi dobře může také pomoci 
při problémech s prostatou. 
Macachiote je v ideální v 
kombinaci s Červeným plodem 
a s Macou bílou, černou nebo 
červenou, s Camu-Camu či 
Lucumou. Pokud by však hrozilo 
nebezpečí rakoviny prostaty, 
doporučujeme užívat extrakt 
Achiotela nebo samotné Achiote.
Složení: Maca, Achiote, 
Kotvičník.

 Probuzení štítné žlázyMuž v plné síle

 MACAJUGAMACACHIOTE
ŠTÍTNÁ ŽLÁZA

PLODNOST
MENOPAUZA

PLODNOST A LIBIDO 
PROSTATA
VITALITA

Macontro pomáhá při men-
struačních bolestech a  
nepravidelném menstruačním 
cyklu. Příznivě ovlivňuje stav 
hormonální rovnováhy a velmi 
pozitivně působí na psychiku. 
Součástí extraktu je Maca, která 
má vysokou výživovou hodnotu. 
Maca je po mnoho století užívá-
na ke zvýšení plodnosti, ke 
stimulaci imunity, jako pomoc při 
anémii, symptomech menopauzy 
a při sexuálních poruchách. 
Doporučujeme kombinovat se 
směsí Bílý květ. Složení: Maca, 
Řebříček, Kontryhel.

Na mé dny

MACONTRO
MENSTRUAČNÍ BOLESTI
NEPRAVIDELNÝ CYKLUS

PLODNOST

Na širokou škálu kloubních a 
pohybových potíží, jako je revma, 
artróza a artritida, jeho hlavní 
protizánětlivou kloubní podporou 
je Vilcacora. Bylina Marco se 
užívá také při bolestech žaludku 
a při snížené a nepravidelné 
menstruaci. Má pozitivní vliv na 
nervovou soustavu. Je vhodná při 
léčbě úzkostí, strachů či hysterií. 
Pomáhá při neurologických 
onemocnění, jako je například 
roztroušená skleróza, Parkinso-
nova a Alzheimerova choroba.  
Složení: Marco, Vilcacora (Uňa de 
Gato), Bříza. 

Bylinný extrakt Marbos si dává 
za smělý cíl dosáhnout zvýšení 
inteligence, schopnosti se 
učit a zároveň celkově posílit 
nervovou soustavu. Přispívá 
také ke vzácné stimulaci rozvoje 
mentálních schopností. Je 
vhodné ho používat k meditaci a 
speciálním druhům soustředění. 
Možno kombinovat s Motýlím 
květem, Macou a Sacha Inchi. 
Bylina Marco je též známá jako 
protizánětlivý a protirevmatický 
lék. Při neurologických obtížích. 
Složení: Marco, Rooibos, Muira 
Puama. 

 Běh jak za mladých časů  Projasněná mysl

MARCOCURAMARBOS
LÉČBA A PODPORA KLOUBŮ

REVMA A ARTRÓZA
NERVOVÉ POTÍŽE

PAMĚŤ A SOUSTŘEDĚNÍ 
NERVOVÁ SOUSTAVA

MEDITACE

Bylinný extrakt Manapyrolo byl 
sestaven pro silnou detoxikaci 
organizmu od škodlivých 
látek. Součástí tohoto extraktu 
je Manayupa – tuto bylinu 
peruánská fytoterapie užívá 
pro očistu krve i celého 
organizmu od toxinů a 
chemikálií. Silně detoxikuje 
játra, ledviny i močové cesty. 
Dále má extrakt   Manapyroloe 
účinky spasmolytické, uvolňuje 
hladké svalstvo, pomáhá proti 
bolesti a při neurózách.
Složení: Manayupa, Pýr, Lopuch.

 Rozloučení s jedy

MANAPYROLO
SILNÁ DETOXIKACE

JÁTRA A LEDVINY
MOČOVÉ CESTY

Uklidňující prostředek působící 
proti nespavosti, na prohloubení 
spánku a na uvolnění psychiky. 
Zajistí psychickou stabilitu a tím 
je vhodným pomocníkem i proti 
úzkostem, strachům a depresím. 
Tento extrakt obsahuje jako 
stěžejní bylinu Marco, která je 
protizánětlivá, protirevmatická 
a relaxační. Pomáhá v případech 
křečí a bolestí žaludku i nepravi-
delné menstruaci. Funguje jako 
antineuralgikum, neurotnikum, 
při nervových obtížích a 
hysteriích. Složení: Marco, 
Dobromysl, Meduňka, Rozmarýn. 

Vykoupení nespavců 

MARCOMERO
ZKLIDNĚNÍ MYSLI

NESPAVOST
ZÁNĚTY A KŘEČE
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Ideální na léčbu astmatu a  čištění 
plic, zejména je doporučován 
kuřákům. Zásadní bylinou tohoto 
extraktu je Muňa Muňa, která je 
známá pro své schopnosti celkově 
očistit organizmus a to speciálně 
při léčbě infekcí dýchacích cest. 
Rovněž se užívá při léčbě infekcí 
močových cest, bolesti žaludku 
a řadě zažívacích obtíží (zácpa, 
nadýmání). Ideálně se popíjí 
po jídle a dobře se kombinuje 
se směsí Pralesní máta, také s 
Dračí krví a extraktem Muňacha. 
Složení: Muňa Muňa, Fenykl, 
Eukalypt.  

Je vhodný na léčbu dýchacích 
cest, na likvidaci plicních 
chlamydií a proti chřipkovým 
stavům. Léčebný efekt zajišťuje 
čistící bylina Muňa Muňa, 
která je vhodná speciálně 
na infekce sliznic dýchacích 
cest, žaludku a vylučovacích 
cest. Ve vážnějších případech, 
zvláště při dlouhodobém léčení 
plicních chlamydií, je dobré 
užívat i Dračí krev a nasadit 
Amazonský protokol. Při 
dlouhodobém čištění plic lze 
prostřídat s extraktem Muňofen.  
Složení: Muňa Muňa, Wira Wira, 
Chuchuhuasi. 

 Volně se nadechnout Jako první nadechnutí

MUŇOFEN MUŇACHA
ASTMA, DÝCHACÍ CESTY

PRO KUŘÁKY
OČISTA PLIC

DÝCHACÍ CESTY
PLICNÍ CHLAMÝDIE

DETOXIKACE

Silný extrakt na uvolnění 
psychiky a proti depresi. Hlavní 
složka Marco je účinná při řešení 
nervových obtíží, neuróze, 
hysterii či hyperaktivitě. Pomáhá 
detoxikaci organizmu při 
nadměrném kouření, konzumaci 
alkoholu či chemických léků. 
Marcoregano může být také 
použitý léčbě artritidy, artrózy 
či revmatismu. Extrakt je 
doplněný o Dobromysl, která má 
silné harmonizační a zklidňující 
účinky. Pro uklidnění mysli 
lze použít při meditacích a 
relaxačních cvičeních. Složení: 
Marco, Dobromysl. 

Sbohem milá deprese

MARCOREGANO
DEPRESE A NERVOZITA

NEUROLOGIE
RELAXACE

Pyropurino je zaměřené na kom-
plexní detoxikaci organizmu. 
Součástí extraktu je bylina 
Hercampuri, která pomáhá při 
bolestech žaludku, obnovuje 
jaterní funkce, očišťuje krev, 
stimuluje sekreci žluči a je 
prostředkem pro redukci 
nadváhy. Je možno sestavit tuto 
detoxikační kúru: Hercampurino 
+ Modrý květ, Manapyrolo 
+ Fialový květ a na závěr 
samostatně Pyropurino. Pokud 
by byl detoxikační proces příliš 
silný, snižte prosím dočasně 
dávky. Složení: Hercampuri, Pýr. 

Jedy z těla ven

PYROPURINO
KOMPLEXNÍ DETOXIKACE

JÁTRA A ŽLUČNÍK
HARMONIZACE TRÁVENÍ

Extrakt na odstranění zánětů z 
močových cest, očistu ledvin a 
celkovou podporu močového 
ústrojí. Hlavní složkou je Vilcaco-
ra, která výrazně posiluje obrany-
schopnost, působí proti virům, 
zánětům a plísním. Její působení 
je posilující a protirakovinné. 
Další bylinou extraktu je Flor 
de Arena, která zajišťuje očistu 
organizmu, zlepšení funkce 
jater, ledvin a metabolismu a 
pak Zlatobýl, který je ideální na 
jemnou očistu ledvin. Složení: 
Vilcacora, Flor de Arena, Zlatobýl.

Extrakt Ubosanno má podobně 
univerzální rozsah i sílu účinnosti 
jako Vilcareina – hubí úspěšně 
všechny patogeny, plísně a 
parazity v těle. Vilcareina je však 
vhodnější při léčbě borelióz, 
plicních chlamýdií a těžkých 
neuroinfekcí. Extrakt Ubosanno 
je, kromě toho, více zaměřen na 
zánětlivé onemocnění kloubů, 
kožní choroby a plísně, infekce 
pohlavních orgánů, močového 
měchýře a problémy trávícího 
traktu. Složení: Ubos, Guanábana, 
Vilcacora, Achiote, Benedikt.

 Čisté cesty urologické Na zánětlivé živly

UNCAFLORA UBOSANNO
ZÁNĚT MOČOVÝCH CEST

OČISTA A PODPORA LEDVIN
PODPORA IMUNITY

ZÁNĚTY A INFEKCE 
PLÍSNĚ, PATOGENY, 

PARAZITÉ

Extrakt speciálně pro léčbu Dia-
betu typu II a je  kombinovatelný 
se směsí Žlutý strom. Také ho 
lze při dlouhodobé léčbě cu-
krovky střídat s extraktem 
Hercampurino. V případě, že je 
užíván injekčně inzulín, je nutno 
měřit hladinu cukru v krvi a 
upravovat dávky inzulínu tak, 
aby nedošlo k život ohrožující 
hypoglykemické reakci. Pokud 
si nejste jistí užitím, obraťte se 
prosím na naši podporu na webu.  
Složení: Tawari amarillo, Borůvka, 
Bříza bělokorá. 

Cukrové hladiny

TAWARILLO
LÉČBA DIABETU II.

ÚPRAVA HLADINY CUKRU
DETOXIKACE

Silný bylinný extrakt proti 
bakteriím a virům způsobujícím 
nachlazení, rýmy a chřipkové 
stavy. Extrakt obsahuje bylinu 
Vilcacora (Uńa de Gato), která se 
dle etnomedicíny používá k léčbě 
zánětů, ran, revmatismu, rakovin 
a k posílení imunity a k léčbě 
jakýchkoliv nemocí způsobených 
parazity (virózy, mykózy, kandi-
dózy). Doporučujeme na akutní 
respirační onemocnění či léčbu 
těla od vnitřní nákazy nebo 
parazitů. Složení: Vilcacora (Uňa 
de Gato), Bez, Měsíček, Lékořice. 

Už ani jedno kýchnutí 

 UŇAREGOLA
VIRÓZY, CHŘIPKA
DÝCHACÍ CESTY

DĚTSKÁ NACHLAZENÍ
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Extrakt Vilcareina je velmi silný prostředek proti patogenním organizmům 
a parazitům. Likviduje bakterie, viry, plísně a dokáže detoxikovat 
organizmus i od kovů a chemických jedů. Je zacílený zvláště na léčbu 
těžkých onemocnění, jako je borelióza, toxoplazmóza či plicní chlamydie, 
ale i herpetických virů, jako jsou viry způsobující opary či EBV nebo 
CMV viry. Zvyšuje imunitu a vitalitu organizmu. Je možné ji užívat ve 
dvou verzích, a to Vilcareina Soft a Vilcareina Forte. Doporučujeme začít 
vždy s Vilcareinou Soft, zejména v případě zahajování dlouhodobé léčby, 
abychom předešli bouřlivým reakcím v prvních fázích užívání léčebných 
prostředků – tvz. Herxheimerova reakce. Návod na postup takové léčby 
najdete v Amazonském protokolu. Amazonský protokol s Vilcareinou 
doporučujeme nasadit také v případě neidentifikovaných problémů, které 
se projevují zánětlivými procesy kdekoliv v těle. Ve většině případů tato 
kombinace, pokud je snášena, vede k odeznění těchto potíží, aniž by bylo 
nutno identifikovat původce. Složení: Vilcacora, Guanábana, Ubos, Kořen 
Pampelišky, Benedikt. 

 Vyhánění nezvaných hostí

VILCAREINA SOFT / FORTE
BAKTERIE, VIRY, PLÍSNĚ 
BORELIÓZA, CHLAMÝDIE

SILNÁ DETOXIKACE

Vladimír
Havířov Město - 05.03.2021
Dobrý den. Rád bych se podělil se svými 
laickými poznatky s použitím Dračí krve 
před a při prodělání Britské mutace. Syn má 
autoimunitní poruchu takže jeho imunolog 
očekával při nakažení těžký průběh. 
Pravidelně bral před a během nakažení 
dvacet až 40 kapek. Za čtrnáct dní měl po 
infekci. Manželka 59let taky pravidelně 
užívala Dračí krev, na testu byla pozitivní, ale 
celý průběh infekce bezpříznaková. Mně je 60 
a nakazil jsem se stejnou mutací. Dračí krev 
jsem požíval nepravidelně,  jen při náznacích 
nachlazení. Ihned jakmile mi byl oznámen 
pozitivní test Zvýšil jsem dávkování. První 
dva dny vysolé horečky poté jeden den úleva. 
Čtvrtý den návrat horečky. Od pátého dne 
rychlé zlepšování. Po čtrnácti dnech schopen 
a v práci. Hlavní věc kvůli které píšu je ale 
můj pokus. Jak víte velmi často provází covid 
úporná bolest hlavy. Podle mně pochází se 
zanícených nosních sliznic a dutin, kde se 
covid může množit. Nechal jsem si koupit 
mořskou vodu do nosu v rozprašovači, dal 
jsem do ní pár kapek dračí krve a čtvtý den 
každé dvě hodiny si do nosu stříknul roztok.
Do večera mě přestala bolet hlava. Pátý den 
ráno naprosto v pohodě bez bolesti hlavy. 
Pocitově uvolněné nosní sliznice. 

Hana
Lásenice - 14.08.2019
Jsem vesmírně šťastná. Vyléčila jsem si 
Diabetes těmito produkty hlavně Tawarillo, 
Hercampurino, Vilcareina a čajík Žlutá směs.
Tyto produkty jsem užívala pouze 2 x. Myslím, 
když někdo nebude chtít zemřít přebije i hořkou 
chuť Hercampurina. Děkuji krásné přírodě a 
hlavně panu Petrovi a peruánským Indiánům. 

Ladislav
Bratislava - 05.06.2020
Mal som veľké problémy s alergiami, posledný 
rok prišla aj astma a posledné 3 roky sa mi 
kontinuálne zvyšovala alergia na histamín, 
čo sa prejavovalo tým, že som nemohol jesť 
jablká, hrušky a niektoré ovocie. Po zjedení 
má pálilo a svrbilo v hrdle. Na pĺúcnom mi 
povedali že astma je nevyliečiteľná a lekár 
mi na alergie predpisoval lieky, ktoré ma 
uspávali. V poslednej dobe mi už zaberali 
viac ako uspávacie prostriedky ako proti 
alergii. Vyskúšal som už toho veľmi veľa a nič 
mi nezaberalo. Ani vytamín C vo vysokých 
dávkach a množstvo iných vecí. Zašal som 
teda užívať protokol na pľúcne problémy. 
Dračia krv, copaiba, muňa vira, jergon sacha. 
Po týždni som už čítil mierne zlepšovanie. Po 
mesiaci prestalo dráždiť na kašel. Po mesiaci 
a pol na moje prekvapenie prestali akékoľvek 
alergické reakcie. Prestala aj alergia na chlad, 
čo ma naozaj veľmi prekvapilo. Alergie na pel 
a prach tiež prešli. Alergia na histamín ešte 
mierne príznaky. Ale už môžem zjesť jablko 
bez výrazného pálenia. Astma úplne prešla. 
Neberiem už nič na alergie ani na dýchanie.

Eduard
Mariánské Lázně - 09.02.2021
Vynikající produkt!! Už pár let trpím chronickým 
zánětem prostaty a bolestmi s tím spojenými. 
Doktoři mi řekli, že bohužel tyto bolesti jsou už 
zcela normální a budu se s nimi potýkat celý 
život ( je mi 30 let). Dlouhou dobu jsem používal 
vrbovku, která je mimo jiné také součástí tohoto 
produktu. Bohužel před pár týdny jsem dostal 
takové bolesti, že jsem v noci nemohl ani spát 
a vrbovka nepomáhala. Objednal jsem tedy 
Achiotelu doufajíc v zázrak. No netušil jsem, že 
úleva přijde již po prvním dni to jest po 3 dávkách. 
Ještě tu noc jsme spal téměř bez bolesti. Od té 
doby bez problémů!

SOFT FORTE

RECENZE
ZÁKAZNÍKŮ

INCA
BOTANICA

Eva 
Strmilov - 03.01.2022

Jsem ohromena účinkem extraktu z bylinky 

Zlatobýl. Bolela mne ledvina, po prvních 10 

kapkách nastala úleva a po dalších dvou 

dávkách (10 kapek) mne přestala bolet 

úplně. Moc výborné produkty. Doporučuji...



V í c e d r u h o v é  e x t r a k t y 35V í c e d r u h o v é  e x t r a k t y34

Unikátní kombinace extraktů kořene Jergon Sacha a peruánských bylin Vilcacora, Ubos, Muňa a Wira Wira 
používaných v indiánské etnomedicíně pro očistu těla od jedů, virů, bakterií a jiných patogenů. Zároveň zvyšuje
imunitu a tím brání tělo před napadením patogeny. 

Balíček obsahuje extrakty:
Inca Defensa: Vilcacora (Uncaria tomentosa), Ubos (Spondias mombin)  
Inca Respiro: Muňa Muňa (Minthostachys setosa), Wira Wira (Gnaphalium graveolens)  
Jergon Sacha: Jergon sacha (Dracontium loretense)
Vilcacora podporuje imunitní systém, který se tak stává mnohem odolnějším vůči vnějším vlivům.  Má vysokou 
účinnost při léčbě nádorových onemocnění. Používá se k léčbě zánětů a infekcí a je úspěšná při léčbě boreliozy. 
Ubos obsahuje obrovské množství živin a vitamínů - katechiny, steroidy, saponiny nebo např. železo, proto se 
doporučuje při léčbě anémie, oslabení organizmu a při onemocněních trávicího traktu.
Muňa Muňa je používaná jako účinné přírodní antibiotikum, které posiluje organizmus a zbavuje ho virů, bakterií 
a parazitů.
Wira Wira Je vhodná při léčbě zánětů dýchacích cest, kataru sliznic krku, při chřipce, angíně, rýmě, uvolnění 
dýchacích cest a kašli. 
Jergon Sacha je geniální prostředek amazonských léčitelů proti všem druhům virů a jedů. Extrakt z léčivého 
kořene také účinně zabraňuje reprodukci viru HIV, pomáhá při nádorových onemocněních.

Ochranný bylinný set

OČISTA OD JEDŮ, VIRŮ A BAKTERIÍ
PROTI NÁDORŮM A VŠEM PATOGENŮM

PŘÍRODNÍ ANTIBIOTIKUM

INCA DEFENSA PACK

Inca kód 777 je unikátní kombinace peruánských bylin, sibiřské houby čagy a evropských bylin. Všechny tyto byliny 
jsou vybrány tak, aby posílily imunitu a zharmonizovaly organizmus při náporu sociálně civilizační zátěže, mezi které 
v současné době patří především vakc-injekce. Skutečný účinek setu Inca kód 777 je zakódována v jeho názvu. Po 
aplikaci vakc-injekcí je také vhodné souběžně užívat Dračí krev a Vilcacoru. Vilcacora však není vhodná pro ty, kteří 
užívají léky na ředění krve (např. Warfarin) či imunosupresiva. 

Ochranný bylinný set

INCA KÓD 777
PROTI VIRŮM A ZÁNĚTŮM

PROTIRAKOVINNÁ OCHRANA
IMUNITA A VITALITA

Balíček obsahuje extrakty:
Jergon Sacha: Jergon sacha (Dracontium pretense-radix) 
Jergon Sacha je geniální prostředek amazonských léčitelů proti všem druhům virů a jedů. Extrakt z léčivého kořene 
také účinně zabraňuje reprodukci virů, mezi nimi také vir HIV a pomáhá při nádorových onemocněních.
Chaga: Čaga - Rezavec šikmý (Inonotus obliquus-funghi)
Chaga patří mezi nejsilnější antioxidanty na světě. Je hlavním bojovníkem proti stárnutí a také skvěle reguluje imunitu. 
Její antioxidační, antivirové a antibakteriální schopnosti jsou tak silné, že jsou schopné zastavit růst onkologických 
nádorů, HIV viru nebo pohlcovat radioaktivní záření.
Ubopam: Ubos (Spondias mambin-cortex) obsahuje obrovské množství živin a vitamínů, katechiny, steroidy, saponiny 
nebo např. železo, proto se doporučuje při léčbě anémie, oslabení organizmu a při onemocněních trávicího traktu.
Kořen pampelišky (Taraxacum officinale-radix) je nedoceněná všeléčivka, která čistí a harmonizuje celý organizmus. 
Nejznámější je její působení na léčení celého zažívacího traktu a dále I celého vylučování. V poslední době je známé 
její silné protinádorové působení. Harmonizuje rovněž střevní mikroflóru, neboň obsahuje rozpustnou vlákninu inulin, 
která podporuje růst prospěšných symbiotických bakterií ve střevech.



JEDNODRUHOVÉ
EXTRAKTY

Jednodruhové extrakty jsou řadou produktů ze samostatných 
léčivých rostlin, jejichž  sílu lze nejlépe zúročit v užívání jednotlivých 
intenzivních a konkrétně zaměřených ozdravných kúr. Jejich ucelený 
přehled lze nalézt v katalogu Léčebné kúry. Extrakty jsou vyrobeny 

několikanásobnou extrakcí a neobsahují alkohol.
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Anona Graviola působí anti-
bakteriálně, antivirově a zas-
tavuje růst nádorů. Působí 
příznivě i na trávicí trakt a 
reguluje hladinu cholesterolu. 
Doporučuje se při závažných 
problémech jako je cukrovka a 
Parkinsonova choroba, ale i na 
běžnější bolesti a křeče. Studie 
mj. ukazují skvělé výsledky při 
likvidaci nádorových buněk a 
protirakovinné prevenci. Anona 
také stimuluje serotonin a má 
antidepresivní účinky. 

Achiote je známá díky svým 
všestranným účinkům. Pro-
sadila se zejména svými 
účinky na léčbu prostaty. Má 
protizánětlivé, antiseptické a 
antibakteriální účinky a z těchto 
důvodu je vhodná při léčení 
zánětů, infekcí, hojení ran, 
popálenin, vředů a hemeroidů. 
Achiote také napomáhá k posílení 
metabolizmu, zlepšení trávení, 
snížení hladiny cholesterolu a 
redukci nadváhy. V neposlední 
řadě se úspěšně používá jako 
afrodiziakum. 

Annona muricataBixa orellana

ANONA GRAVIOLAACHIOTE
PROTINÁDOROVÉ ÚČINKY

VIRY A BAKTERIE
DEPRESE A STRES

INFEKCE A ZÁNĚTY 
PROSTATA

POSILA METABOLISMU

V peruánském léčitelství se 
traduje, že Aguaje má schopnost 
formovat krásné tělo u žen - 
může být tedy velmi dobře 
využita jako součást diet a 
prostředek účinného snížení 
nadváhy. Během hubnutí je tuk 
v ženském těle přerozdělován 
tak, že je ukládán pouze na 
"správná místa". K tomuto 
účelu ji doporučujeme používat 
společně s čajovou směsí Modrý 
květ. Extrakt skvěle funguje na 
vyrovnání hormonální hladiny a 
při menopauze. 

Mauritia flexuosa

AGUAJE
KRÁSNÁ ŽENSKÁ POSTAVA
HORMONÁLNÍ ROVNOVÁHA

MENOPAUZA

Extrakt z benediktu lékařského 
léčí především poruchy trávení, 
nemoci jater a žlučníku. 
Účinně reguluje látkovou 
výměnu a posiluje trávení. 
Podporuje vylučování kyseliny 
močové z organismu. Působí 
antisepticky a rovněž 
má protivirové účinky. Benedikt 
má prokázané antibakteriální 
účinky proti agresivním 
bakteriím Staphylococcus aure-
us a Staphylococcus faecalis.

Centaurea benedikta

BENEDIKT
PORUCHY TRÁVENÍ 
JÁTRA A ŽLUČNÍK
LÁTKOVÁ VÝMĚNA

PRO ŽENY
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Rostlina Canchalagua je 
využívána v lidové medicíně 
pro své antibakteriální, 
antimikrobiální, antimykotické 
a protizánětlivé účinky. Celkově 
působí hojivě, čistí krev a tím 
má i pozitivní vliv na pokožku, 
redukuje akné, ekzémy a tmavé 
skvrny. Pomáhá při vylučování 
moči a likviduje záněty v 
urogenitální oblasti. Eliminuje 
plísně a kvasinky v celém těle. 
Podporuje správnou funkci jater 
a žlučníku. Ženy ocení zlepšení 
funkce vaječníků a pravidelnou 
menstruaci. 

Caigua je tradiční peruánská 
rostlina, která je proslulá díky 
svým schopnostem omladit 
organizmus a snižovat nadváhu. 
Tento extrakt pomáhá při 
problémech spojených s 
vysokým cholesterolem a 
zhoršeným krevním oběhem. 
Čistí krev, podporuje trávení 
a ulevuje od bolestí trávicího 
traktu. S pomocí detoxikace 
podporuje mozkovou činnost 
a léčbu např. roztroušené 
sklerózy. Extrakt doporučujeme 
při nadváze, cukrovce, celkové 
únavě a potřebě omladit tělo. 

Schkuhria pinnataCyclanthera pedata

CANCHALAGUACAIGUA
ČISTÍ KREV A POKOŽKU

VYLUČOVÁNÍ MOČI
KVASINKY A PLÍSNĚ

CHOLESTEROL
OČISTA KRVE

SPALOVAČ TUKŮ

Jehličí borovice obsahuje 
kyselinu šikimovou, která  
likviduje celou škálu chřipkových 
virů a bakterií. Je známá také 
svou schopností odstraňovat 
z organizmu škodlivý spike 
protein. Borovice má silné proti- 
zánětlivé a desinfekční účinky, 
má také blahodárný účinek na 
dýchací ústrojí, zmírňuje kašel 
a usnadňuje vykašlávání. Působí 
jako imunostimulant. Dále 
pomáhá při zánětech ledvin, 
močových cest, čistí krev a 
zlepšuje tok lymfy. 

Pinus silvestris

BOROVICE
INFEKCE A ZÁNĚTY

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ
DÝCHACÍ ÚSTROJÍ

Zázračná peruánská bylina 
jménem Cuti Cuti je využívána již 
po staletí domorodými obyvateli 
a šamany v tradiční medicíně. 
Extrakt napomáhá zejména ke 
snížení hladiny krevního cukru 
a podporuje funkci slinivky. 
Celkově zrychluje metabolizmus 
a působí protizánětlivě. Obsažené 
bylinné složky příznivě působí 
na vykašlávání a vypořádání se 
s jinými chorobami dýchacích 
cest, proto se hodí zejména v 
období angín a chřipek. 

Asplenium lunulatum

CUTI CUTI
SLINIVKA BŘIŠNÍ 

SNÍŽENÍ KREVNÍHO CUKRU
METABOLIZMUS

Fialová kukuřice reguluje krevní 
tlak, hladinu cholesterolu a 
prokrvení tkání. Je výborným 
zdrojem přírodních antioxidantů 
chránících  před volnými 
radikály, také celé řady vitamínů 
(A, B1, B2, B3, C) a minerálů 
(železo, vápník, fosfor). Je 
skvělou prevencí proti rakovině, 
cukrovce, kardiovaskulárním 
onemocněním nebo odumírání 
mozkových buněk. Likviduje 
bakteriální a virové infekce. 
Usnadňuje regeneraci tkání, 
tvorbu kolagenu či zlepšuje zrak. 

Eukalyptus, znám také pod 
názvem Blahovičník, má 
velmi výrazný léčivý vliv na 
dýchací cesty a jejich čištění. 
Další účinky jsou pomoc při 
nachlazení, chřipce, bolestech 
zubů, horečkách, průjmech 
a psychických problémech. 
Extrakt je vhodný při respirač-
ních onemocnění, osvědčil se 
při doléčení úporného kašle 
po onemocnění zvaném Covid. 
Lze ho použít i do koupele 
pro uvolnění těla i mysli. Je 
tedy vhodný vnitřně i pro 
aromaterapii. 

Maiz moradoEukalyptus

FIALOVÁ KUKUŘICEEUKALYPT
SNÍŽENÍ KREVNÍHO TLAKU

VITAMÍNY A MINERÁLY
CHOLESTEROL

DÝCHACÍ CESTY
NACHLAZENÍ, CHŘIPKA
SNIŽOVÁNÍ HOREČKY

Česnek obecně má obrovské 
množství léčivých účinků a v 
této česnekové směsi je spojena 
léčivá síla česneku setého s 
česnekem medvědím. Pomáhá 
při bolesti v krku, angíně, 
chřipce nachlazení - bojuje 
proti virům, bakteriím, plísním 
a parazitům. Snižuje hladinu 
cholesterolu v krvi, pomáhá při 
arterioskleróze a snižuje vysoký 
krevní tlak. Posiluje imunitu, 
obsahuje antioxidanty, které 
chrání tělo před poškozením 
buněk a procesu stárnutí. 

Allium sativum a ursinum

ČESNEK
CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

KREVNÍ TLAK 
CHOLESTEROL
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Hierba Luisa pochází z Indie 
a pěstuje se i v Jižní Americe. 
Nejčastěji je využívána jako 
pomoc při trávících problémech 
(bolesti břicha, nadýmání, 
zácpa či překyselení žaludku). 
Pomáhá posílit mentální 
zdraví a celkovou psychiku 
člověka, je vhodná na depresi 
a nervové vyčerpání. Má široké 
antibakteriální, protiplísňové 
a protizánětlivé účinky, takže 
se hodí při nachlazení, chřipce, 
horečce anebo k likvidaci 
různých druhů virů a parazitů v 
lidském organizmu. 

Tato rostlina je známá již od dob 
Inků, kteří ji používali ke snížení 
horečky a na bolesti žaludku. 
Spouští silnou detoxikaci a 
zlepšuje tak činnosti jater 
a žlučníku, snižuje hladinu 
cholesterolu a usnadňuje trávení. 
Na jaterní onemocnění, diabetes 
a s ní spojenou nadváhu. 
Významně očisťuje krevní 
řečiště a celý organizmus. Bývá 
používán při šamanském výcviku 
pro podporu vytělesnění.  
Není vhodné užívat v případě 
žaludečních vředů. 

 Aloysia citrodoraGentianella alborosea

HIERBA LUISAHERCAMPURI
TRÁVENÍ

PLÍSNĚ A BAKTERIE
PSYCHIKA

DETOXIKACE
TRÁVENÍ, DIABETES

PODPORA VYTĚLESNĚNÍ

Extrakt je hojně využíván 
k čištění ledvin a eliminaci 
zánětů močových cest 
a sliznic. Purifikuje také 
neuroendokrinologický systém. 
Flor de Arenu doporučujeme 
lidem s nadměrným pocením, 
jelikož látky obsažené v extraktu 
odstraňuji adrenalin a kyselinu 
mléčnou. Bylina pomáhá také 
při zažívacích obtížích, jako je 
nechutenství nebo překyselení 
žaludku. Nedoporučujeme 
podávat dětem, těhotným a 
kojícím ženám. 

Tiquilia paronychioides 

FLOR DE ARENA
LEDVINY, UROLOGIE

PŘEKYSELENÍ ORGANISMU
NECHUTENSTVÍ, POCENÍ

Extrakt ze semínek hroznů má 
mnoho blahodárných účinků 
na celý organismus. Používá se 
při léčbě a prevenci cévních a 
oběhových problémů, jako je 
žilní nedostatečnost, periferní 
onemocnění cév a křečové žíly. 
Pravidelné užívání je rovněž 
doporučeno těm, kteří jsou 
ohrožení srdečním infarktem 
nebo mozkovou mrtvicí. 
Obsažené antioxidanty zabraňují 
oxidaci LDL cholesterolu 
a chrání tak cévní systém. 
Obsah resveratrolu podporuje 
dlouhověkost.

Vitis vinifera

 HROZNO
CÉVY A OBĚHOVÝ SYSTÉM 

KŘEČOVÉ ŽÍLY
RESVERATROL

Chanca Piedra, neboli “lamač 
kamenů” se stovky let používá 
jako účinný rozbíječ žlučových 
a ledvinových kamenů. 
Neocenitelná je zejména při 
urogenitálních potížích. Tím, že 
podporuje vylučování kyseliny 
močové, má velmi pozitivní vliv 
na řadu kloubních onemocnění. 
Čistý bylinný extrakt má též 
výrazné protizánětlivé účinky, 
proto se osvědčí i při potížích, 
jako jsou koliky, chřipky, horečky, 
pánevní infekce či poruchy 
trávení. 

Léčivá houba Chaga patří mezi 
nejsilnější antioxidanty na 
světě. Je hlavním bojovníkem 
proti stárnutí a skvěle reguluje 
imunitu. Její antioxidační, 
antivirové a antibakteriální 
schopnosti jsou tak silné, že 
jsou schopné zastavit růst onko-
logických nádorů, HIV viru nebo 
pohlcovat radioaktivní záření. 
V těle spouští silný detoxikační 
proces a vyživuje jej novými 
vitamíny a minerály. Také 
pomáhá se stresem, uklidňuje 
psychiku a dodává životní elán. 

 Phyllanthus niruriInonotus obliquus

CHANCA PIEDRACHAGA
ŽLUČOVÉ, LEDVINOVÉ 

KAMENY UROGENITÁLNÍ 
INFEKCE BAKTERIE

RAKOVINA
IMUNITA, PROTI STÁRNUTÍ

VIRY A ZÁNĚTY

Tento extrakt je považován 
v peruánské medicíně za jedno 
z nejúčinnějších afrodiziak. 
Jedná se o oblíbený přírodní 
mužský sexuální stimulant, 
který je oprávněně nazývám 
„Peruánská viagra“. Kromě 
zlepšení sexuálních funkcí se 
používá i při cukrovce, dále 
při astmatických potížích a 
bronchitidě, jako stimulant pro 
podporu ledvin a nadledvinek, 
dále pro zklidnění a podporu 
centrálního nervového systému 
a také při žaludečních vředech. 

Jantropha macrantha

HUANARAPO MACHO
SEXUÁLNÍ STIMULANT

MUŽSKÁ PLODNOST
VITALITA
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Zlepšuje sexuální funkce u obou 
pohlaví. U mužů zvyšuje hladinu 
testosteronu a u žen je vhodný 
na vyrovnání hormonální hladiny 
v období klimaktéria. Je znám 
pro své adaptogenní účinky, 
kdy pomáhá s překonáním 
stresových situací, posiluje 
fyzickou a psychickou odolnost 
a dodává vitalitu. Odbourává 
cholesterol, podporuje jaterní 
funkce a pomáhá ve vylučovacím 
systému. Sportovcům pomáhá 
na růst svalové hmoty a zrychluje 
regeneraci tkání. 

Tribulus terrestris 

KOTVIČNÍK
LIBIDO A PLODNOST

PSYCHICKÁ ODOLNOST
HORMONÁLNÍ HLADINA

Bylinka Juan de Alonso má 
mnoho využití, ale zejména 
se osvědčila při léčení 
urogenitálních chorob, jako 
jsou záněty ledvin a prostaty, 
infekce močových cest 
nebo záněty vaječníků či 
kapavka. Její protizánětlivé a 
antibakteriální schopnosti se 
dají využít i při chřipce, kašli a 
nachlazení. Perfektně pomáhá 
při chronických onemocněních 
jater a žaludku. Pomáhá na 
revma a snižuje bolest. 

Geniální prostředek amazon-
ských léčitelů proti všem 
druhům virů a jedů. Extrakt z 
léčivého kořene také účinně 
zabraňuje reprodukci viru 
HIV, pomáhá při nádorových 
onemocněních. Tradičně je 
využíván jako protijed při 
kousnutí hmyzem, ale i v 
případech bronchitidy, černého 
kašle či svrabu. Jeho účinek je 
protizánětlivý a antiastmatický. 
Na správné fungování trávicího, 
nervového a imunitního 
systému. 

Xantium spinosum Dracontium loretense

JUAN DE ALONSOJERGON SACHA
UROGENITÁLNÍ INFEKCE

PROSTATA
JÁTRA A ŽALUDEK

PROTI JEDŮM A VIRŮM
NEUROLOGIE, DÝCHÁNÍ

RAKOVINA, HIV

Mezi peruánci je velice 
populární kůra ze stromu 
Chuchuhuasi, která je známá 
pro schopnost posílení životní 
vitality i rychlé povzbuzení. 
Zároveň má širokospektrální 
protinádorové a protizánětlivé 
účinky. Odvar z kůry bájného 
stromu je používán v indiánské 
etnomedicíně na kloubní obtíže 
a při bolestech zad. Původní 
indiánské jméno v překladu 
znamená "chvějící se záda", což 
dokládá dlouhou historii léčby 
artritidy a revmatizmu. 

Maytenus laevis

 CHUCHUHUASI
BOLESTI ZAD A KLOUBŮ

 NÁDORY, ZÁNĚTY
VITALITA

Indiánská Maca znamená v 
překladu “posilující květina 
přicházející z výšin”. Extrakt 
je skvělý pro posílení organiz-
mu, zvýšení vytrvalosti a hlavně 
plodnosti. Má vysokou výživovou 
hodnotu. Obsahuje množství 
bílkovin, jódu, zinku, fosforu, 
železa, vitamínů (B1, B2, C a E) a 
také vápník. Stimuluje mozkové 
funkce, zvyšuje intelekt a 
chrání před stresem. Funguje 
jako hormonální regulátor, 
antianemikum a podporuje 
rekonvalescenci tkání.

Lepidium meyenii 

MACA ČERNÁ
NEUROLOGICKÝ SYSTÉM

STIMULACE MOZKU
VITALITA, PLODNOST

V detoxikaci je kůra stromu 
lapacho absolutní jednička. 
Zbrojí nejen proti usazeninám 
a těžkým kovům, ale také proti 
plísním a bakteriím. Poradit si 
dokáže i s přemnoženými kvasi-
nkami. Zlepšuje prokrvení těla a 
přispívá tak ke zdraví krevního 
oběhu. Posiluje srdce, játra, 
ledviny a povzbuzuje látkovou 
výměnu. Působí protizánětlivě, 
výrazně stimuluje imunitu 
a chrání tělo před vznikem 
rakoviny a vykazuje velkou 
protinádorovou aktivitu. 

Působí antibakteriálně a antivi-
rově, čistí krev, snižuje krevní tlak, 
léčí záněty v těle a je nepostra-
datelný v léčbě boreliózy. Díky 
vysokému množství resveratrolu 
(přírodní antioxidant), kterého 
má ze všech rostlin v sobě 
největší množství, brzdí růst 
rakovinných buněk, chrání tělo 
před srdečními onemocněními 
a zlepšuje paměť v počátečním 
stadiu Alzheimerovy choroby. 
Zpomaluje stárnutí, posiluje 
imunitu a snižuje riziko vzniku 
cukrovky.

Tabebuia avellanedae Fallopia japonika

 LAPACHOKŘÍDLATKA
DETOXIKACE

LÉČBA RAKOVIN
IMUNITA

LÉČBA BORELIÓZY
RESVERATROL

IMUNITA

Tato tradiční rostlina je použí-
vaná v peruánské medicíně již 
po staletí. Složky obsažené v 
Manayupě působí protizánětlivě, 
antiastmaticky, antialergicky a 
antioxidačně. Extrakt doporuču-
jeme při zánětech jater, žluční-
ku, žaludku, ledvin, močových 
cest a pohlavního ústrojí. Ovšem 
tím jeho výhody nekončí, extrakt 
je vhodný i při redukci váhy, 
jelikož urychluje detoxikaci a 
spalování tuků. Pomáhá také při 
bolestech svalů, menstruaci a při 
křečích.

Desmodium adscendens 

MANAYUPA
DETOXIKACE

URYCHLENÍ HOJENÍ
PROTI ZÁNĚTŮM
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Nejčastěji se s Muira Puamou 
setkáme pod názvem amazon-
ská viagra. Ve světě proslula díky 
svým afrodiziakálním účinkům, 
jak pro ženy, tak pro muže. Muira 
Puama omlazuje tělo a používá se 
při léčbě sexuálních dysfunkcí. 
Extrakt posiluje nervy, proto je 
velmi účinný pro lidi trpícími 
depresemi, úzkostmi, strachem 
a nervozitou. Extrakt je možno 
aplikovat i při poruchách trávení 
a povrchově při revmatismu, 
vnějších poraněních a otocích. 

Ptychopetalum olacoides

MUIRA PUAMA
AFRODIZIAKUM

SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE 
DEPRESE, ÚZKOSTI

Extrakt z magické rostliny 
Clitoria ternatea má schopnost 
oživit sny a podpořit lucidní 
snění. Působí blahodárně na 
nervovou soustavu a tím i 
proti depresím. Tlumí příznaky 
astmatu a zklidňuje bolesti 
při atritidě. Obsahuje velké 
mohžství flavonoidů, které se 
podílejí na celé řadě ozdravných 
procesů v těle. Má tonizační 
efekt, vyživuje pleť i vlasy, 
upravuje menstruační cyklus a 
podporuje plodnost.

Bylina Marco je již po staletí 
známá svými všestrannými 
léčivými účinky. Indiánští šamani 
tuto bylinku používali během 
různých rituálů při mentální 
práci. Náš extrakt pomáhá na 
řadu psychických problémů 
(bolesti hlavy, migrény, uklidňuje 
nervový systém atd.). Marco 
je také vhodné při léčbě 
bronchitidy, astma, revmatismu 
a uvolnění při svalových křečích. 
Extrakt je také podpůrnou léčbou 
při Parkinsonově chorobě. 

Clitoria ternateaAmbrosia peruviana

MOTÝLÍ KVĚTMARCO
LUCIDNÍ SNĚNÍ

RELAXACE
KLIDNÝ SPÁNEK

NEUROLOGICKÝ SYSTÉM
PODPORA PSYCHIKY

LÉČBA KLOUBŮ A ZÁNĚTŮ

Extrakt z Tawari se získává 
ze stromů, které rostou v 
jihoamerických deštných prale-
sech. Tawari se velice osvědčilo 
při léčbě cukrovky, jelikož 
vyrovnává hladinu cukru v krvi. 
Hodí se k léčbě plísňových a 
bakteriálních nákaz jak vnitřních 
orgánů, tak i kůže. Čistí játra a 
tím odstraňuje veškeré trávicí 
problémy (plynatost, vředy, 
hemeroidy, zácpy atd.). Díky svým 
antivirovým a antiparazitálním 
schopnostem má širokou škálu 
využití. 

Tabebuia serratifoli 

TAWARI
CUKROVKA II. TYPU

INFEKCE, VIRY, PLÍSNĚ 
TRÁVICÍ TRAKT

V současnosti je známá díky 
své schopnosti léčit boreliózu. 
Je úspěšná při léčbě chřipky a 
nachlazení, infekcí horních cest 
dýchacích a celé řady infekčních 
onemocnění. Působí protizánět-
livě a jako silné přírodní 
antibiotikum. Odstraňuje prů-
jem, gastrointestinální   potíže 
a podporuje očistu jater. Posilu-
je imunitní systém a pomáhá 
tělu při boji s infekcí. Rovněž 
vykazuje protinádorové účinky. 
Je známá schopností napravovat 
poškození organizmu spike 
proteinem. 

V přírodní medicíně se kořen 
pampelišky používá při 
léčbě především problémů s 
žaludkem, játry a močovým 
měchýřem. Harmonizuje rovněž 
střevní mikroflóru, neboť 
obsahuje rozpustnou vlákninu 
inulin, která podporuje růst 
prospěšných symbiotických 
bakterií ve střevech. Kořen 
pampelišky je známe diuretikum, 
které působí proti zadržování 
vody. V neposlední řadě působí 
detoxikačně a chrání tělo proti 
rakovinovému bujení. 

Andrographis paniculataTaraxacum officinale

PRÁVENKAPAMPELIŠKA
BORELIÓZA

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ
IMUNITA

PROTIRAKOVINNÉ
REGENERACE STŘEV

PREBIOTIKUM

Rostlina Muňa Muňa je v Peru 
používaná jako účinné přírodní 
antibiotikum, které posiluje 
organizmus a zbavuje ho virů, 
bakterií a parazitů. Extrakt 
pomáhá také při tlumení bolesti 
a snižuje zvýšenou teplotu, 
proto se doporučuje jej používat 
zejména v období chřipkových 
epidemií. Tento extrakt Vám 
pomůže při vykašlávání, 
zánětech dýchacích cest a 
zánětech vedlejších nosních 
dutin. 

Minthostachys mollis 

 MUŇA MUŇA
PŘÍRODNÍ ANTIBIOTIKUM
CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

ZÁNĚTY DÝCHACÍCH CEST

KOŘEN

 V tradiční medicíně se extrakt 
Mucura využívá jako prostředek 
na léčbu revmatismu a 
artritidy. Zmírňuje bolesti, má 
protizánětlivé a analgetické 
účinky. Působí antibakteriálně, 
účinně likviduje plísně a viry. 
Využití nalezne rovněž při 
chřipce a nachlazení.  Pomáhá 
v boji proti infekci, stejně jako 
harmonizátor při léčbě otravy 
potravinami.  Celkově podporuje 
imunitu, vitalitu a využívá se při 
léčbě a prevenci nádorů.

Petiveria alliacea

MUCURA
REVMATISMUS/ARTRITIDA

ZÁNĚTY A BOLESTI
PROTINÁDOROVÉ
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Svou přezdívku „přírodní zlato“ 
nezískal zlatobýl jenom díky své 
třpytivě žluté barvě květů, ale 
především pro své významné 
účinky na lidské zdraví. Extrakt 
se používá především při 
nemocech ledvin, močových 
cest, rozpouštění ledvinových 
kamenů a prevence jejich 
vzniku. Působí močopudně a 
dezinfekčně. Doporučuje se při 
cystách, infekcích a zánětech. 
Léčí problémy spojené se 
zvětšenou prostatou. 

Solidago virgaurea

ZLATOBÝL
LEDVINY

MOČOVÉ CESTY 
ZÁNĚTY A INFEKCE

Rostlina Wira Wira je oblíbená 
již po staletí v peruánské lidové 
medicíně. Je vhodná při léčbě 
zánětů dýchacích cest, kataru 
sliznic krku, při chřipce, angíně, 
rýmě, uvolnění dýchacích cest 
a kašli. Díky těmto vlastnostem 
doporučujeme extrakt používat 
v období chřipkových epidemií 
jako prevenci nebo již při 
jejím onemocnění k rychlému 
zotavení. Pomáhá však také s 
dlouhodobou léčbou závažných 
onemocnění, jako je třeba astma. 

Podporuje imunitní systém.
Obranyschopnost harmonizuje 
takovým způsobem, že pomůže 
i při složitých autoimunitních 
chorobách. Má vysokou účinnost 
při léčbě nádorových onemocnění. 
Používá se k léčbě zánětů a infekcí 
a je úspěšná při léčbě boreliózy. Má 
detoxikační a antioxidační účinky, 
podporuje trávení, čistí cévy a 
pomáhá proti stárnutí. Podporuje 
ředění krve. Není tedy vhodná při 
užívání silných léků na ředění krve 
a také po transplantaci orgánů či 
při užívání imunosupresiv. 

Gnaphalium graveolensUncaria tomentosa

WIRA WIRAVILCACORA
ZÁNĚTY PLIC

DÝCHACÍ CESTY
CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

NÁDORY A PATOGENY
LÉČBA KLOUBŮ

IMUNITA, VITALITA

Brazilský ženšen, ve své domovině 
nazývaný Suma, je vhodný pro 
optimalizaci duševního stavu a 
psychického výkonu. Posiluje paměť 
a je doporučován těm, kteří jsou 
vystaveni stresu nebo potřebují 
zvýšit psychický a fyzický výkon. 
Působí jako stimulátor pro zvýšení 
celkové zdatnosti a odolnosti, 
snižuje míru únavy a vyčerpání. Je 
ideální k regeneraci organismu, 
zvláště k rekonvalescenci po 
prodělaných onemocnění. 

Pfaffia pancicullata 

ŽENŠEN BRAZILSKÝ
SUMA

DUŠEVNÍ STAV A VÝKON
POSÍLENÍ PAMĚTI

REGENERACE

Velmi silný extrakt z žampionu 
brazilského, nazývaného v deštném 
pralese „božská houba“, která má  
účinky na zdraví a dlouhověkost. 
V tradiční medicíně se využívá k léčbě 
různých druhů rakovin, kdy stimuluje 
imunitní systém a ničí tak rakovinné 
buňky. Celkově má protizánětlivé 
účinky, ulevuje od chronické únavy, 
harmonizuje hladinu cukru v krvi, 
chrání játra, podporuje peristaltiku 
střev, snižuje krevní tlak a cholesterol. 
Je vhodným výživovým doplňkem při 
chemoterapiích. 

Agaricus blazei murill

ŽAMPION
BRAZILSKÝ

LÉČBA RAKOVINY
PODPORA IMUNITY

ZÁNĚTY

Pro své adaptogenní účinky si vyslou-
žil přezdívku “Bylina nesmrtelnosti”, 
neboť dokáže chránit před 
škodlivými vlivy z vnějšího prostředí. 
Má blahodárný účinek na funkce 
celého organismu. Harmonizuje 
trávení, zlepšuje a stimuluje funkci 
jater a ledvin, snižuje hladinu cukru 
v krvi. Pozoruhodná je i schopnost 
regulovat krevní tlak, kdy nízký 
zvyšuje a vysoký naopak snižuje. 
Upravuje též hladinu homocysteinu. 
Posiluje imunitní systém a přispívá k 
prevenci vzniku rakoviny.

Gynostemma pentphyllum

ŽENŠEN PĚTILISTÝ
JIAOGULAN

VITALITA A IMUNITA
JÁTRA A ZAŽÍVÁNÍ

REGULACE KREVNÍHO TLAKU
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Kůra amazonského stromu Ubos 
obsahuje obrovské množství 
živin a vitamínů - katechiny, 
steroidy, saponiny nebo např. 
železo, proto se doporučuje 
při léčbě anémie, oslabení 
organizmu a při onemocněních 
trávicího traktu. Extrakt má silné 
protizánětlivé, detoxikační a 
protirakovinné účinky  a zlepšuje 
metabolizmus. Velice známé 
jsou také jeho protiinfekční 
a protiplísňové schopnosti. 
Pomáhá od bolesti, tlumí křeče a 
urychluje hojení ran.

 Spondias mombin

UBOS
PROTI NÁDORŮM 

ZÁNĚTY, MYKÓZY, VIRY 
PROTI BOLESTI



BYLINNÉ
SIRUPY

Bylinné sirupy plné přírody bez 
chemickýc barviv jsou vhodné pro 

přípravu domácích limonád, koktejlů 
nebo jako originální dárek.
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Sirup z Acaí Berry připomíná svojí 
chutí a vůní lesní plody. Má vysoké 
nutriční hodnoty, obsahuje 
nejvíce antioxidantů ze všech 
známých druhů ovoce, velké 
množství glykoproteinů, bílko-
vin, vlákniny a esenciálních 
omega 3, 6 a omega-9 mastných 
kyselin. Acaí je považováno za 
jednu z nejzdravějších potravin 
na naší planetě. Napomáhá 
zvládat zvýšenou tělesnou 
aktivitu a psychickou zátěž.  
Složení: Acaí Berry - vodný 
extrakt, invertní cukr, sorban 
draselný,  přírodní  koncentrát 
z citronů.

Ovocná výživa

ACAÍ BERRY
SIRUP

Sirup Benediktan přináší 
všehojivou kombinaci léčivých 
bylin Benedikt, Anýz a Fenykl, 
jejichž účinky jsou rozsáhlé, ale 
především působí na zlepšení 
trávicí a vylučovací soustavy, léčí 
nemoci jater a žlučníku. Rovněž 
harmonizují dýchací cesty a 
detoxikují organismus. Působí 
antisepticky a má protivirové 
účinky. Obsažené složky rovněž 
potlačují problémy spojené 
s menopauzou.
Složení:  Benedik, Anýz, Fenykl 
– vodné extrakty, invertní 
cukr, sorban draselný, přírodní 
koncentrát z citronů.

Harmonizační

BENEDIKTAN
SIRUP

Indigově modrý sirup z 
Motýlího kvěu nebo též Klitorie 
ternatské má schopnost 
zvýraznit a oživit sny a podpořit 
lucidní snění. Je to ideální nápoj 
pro relaxaci. Působí blahodárně 
na nervovou soustavu a proti 
depresím. Tlumí příznaky 
astmatu, zklidňuje bolesti při 
atritidě, obsahuje velké možství 
flavonoidů, které se podílejí na 
řadě ozdravných procesů v těle. 
Má tonizační efekt, vyživuje pleť 
i vlasy, upravuje menstruační 
cyklus a podporuje plodnost. 
Složení: Motýlí květ - vodný 
extrakt,  invertní cukr,  sorban 
draselný,  kyselina citronová.

Lucidně snivý

MOTÝLÍ KVĚT
SIRUP

Maca černá, obsažená v tomto 
chutném sirupu, podporuje 
fyzické a duševní zdraví a 
vytrvalost. Má zvlášť pozitivní vliv 
na paměť a dle indiánské tradice 
také posiluje zdraví mužů. Chrání 
před onemocněním prostaty, po-
siluje nervový systém, zlepšuje 
sexuální život. Obsahuje vysoké 
množství nutričních látek, 
kvalitní bílkoviny a minerály. 
Významně posiluje imunitní sys-
tém a celkovou tělesnou vitalitu. 
Má pozitivní vliv na posílení 
libida a plodnost. Složení: Maca 
černá – vodný extrakt, invertní 
cukr, sorban draselný,  přírodní  
koncentrát z citronů.

Povzbuzení do života

MACA ČERNÁ
SIRUP

Sirupem z květu pampelišky 
je doplněna naše kolekce čajů 
a extraktů z kořene a listů 
pampelišky. Je sladkou tečkou 
v její široké a blahodárné 
škále působnosti. Podporuje 
správnou funkci trávicí a 
vylučovací soustavy. Působí 
protizánětlivě a přispívá k 
normální činnosti jater. Jedná 
se o přírodní antioxidant. 
Používá se jako prebiotikum. 
Přispívá k detoxikaci organizmu 
a podporuje vylučování. 
Složení: Vodný extrakt z květu 
pampelišky, invertní cukr, 
sorban draselný,  přírodní  
koncentrát z citronů.

Zlatohlavě zdravý

PAMPELIŠKA
SIRUP

Sirup, vyrobený extrakcí z úžasné 
léčivky bulharských hor Hojníku 
horského. Byl pojmenován po 
magickém místě Pirinských hor, 
kde probíhaly legendární semi-
náře s Petrem Chobotem. Hojník 
horský byla rovněž oblíbená 
bylina jasnovidky Vangy, která 
tuto bylinu ráda používala k 
léčení. Hojník byl také považo-
ván za posvátnou bylinu Bogo-
milů, vzhledem k vysokým  
harmonizujícím účinkům, které 
působí vysokovibračně na lid-
ského ducha. Složení: Hojník 
horský - vodný extrakt, invertní 
cukr, sorban draselný,  přírodní  
koncentrát z citronů.

Sladce hojivý

PIRINSKÝ
SIRUP



ŠAMANSKÉ
ESENCE
Šamanské esence byly vyvinuty na 

základě prapůvodních indiánských tradic a 
poskytují speciální záštitu při šamanských 
rituálech, meditačních praktikách, čištění 

energetických polí (aury) jednotlivců, 
snímání bloků a nežádoucích vibračních 

otisků, uvolnění od napětí, čištění prostoru, 
amuletů a vzácných kamenů. 
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Šamanská esence Pachamama 
vychází z kombinace 22 
posvátných pralesních 
amazonských rostlin a bylin 
And, které dávají esenci 
výjimečně silné očistné, 
ochranné a harmonizační 
vlastnosti. Tato esence díky 
svým aromaterapeutickým 
vlastnostem rostlin silně 
harmonizuje vědomí. Je možné ji 
používat na harmonizaci celého 
energetického systému těla. 
Mnoho uživatelů si ji oblíbilo také 
jako osobní toaletní vodu pro její 
krásnou a očistnou vůni. 

Posvátné byliny

PACHAMAMA
ŠAMANSKÁ ESENCE

Tato esence je z posvátného 
stromu Palo, poskytuje očistný, 
ochranný a harmonizační účinek 
na více úrovních. Esence je 
výjimečně účinná na čtvrté 
srdeční centrum zvané Sonqo 
(slunce) a další vyšší centra 
vědomí, s nimiž svoji horskou 
a sluneční podstatou rezonuje. 
Tato esence poskytuje speciální 
záštitu při šamanských rituálech, 
meditačních praktikách, čištění 
energetických polí (aury) 
jednotlivců,  snímání bloků a  
nežádoucích vibračních otisků, 
uvolnění od napětí a k očistě.

Posvátná dřevina z And

SANTOS
ŠAMANSKÁ ESENCE

Má silně uvolňující účinky 
a pomáhá při nespavosti, 
bolesti hlavy či smutku. Tato 
vůně Vám pomůže uvolnit 
psychiku, zklidnit se a zbavit 
stresu a úzkostí. Je také 
vhodná pro harmonizaci 
prostoru dětí, které mají 
neklidný spánek. Výborně 
pomáhá při meditační 
práci. Typické levandulové 
květinové tóny navozují 
dobré soustředění. Vůně 
aktivuje v mozku produkci 
tzv. hormonu štěstí - 
endorfinu.

Magické tóny levandule

LAVANDA
ŠAMANSKÁ ESENCE

Kananga je šamanská esence 
s podmanivou vůní Kanangy 
vonné. Původem pochází z Asie 
a zde je známá pod názvem 
Ylang Ylang. Tato esence 
očišťuje a harmonizuje tělo a 
mysl, také je určena k purifikaci 
prostoru, rituálních předmětů, 
kamenů i amuletů. Svou 
výraznou vůní a silou květin 
přispívá k uvolnění napětí či 
stresu a svoji převážně ženskou 
složkou působí především k 
harmonizaci horních center od 
srdce výše.

Kouzelná bylinná vůně

KANANGA
ŠAMANSKÁ ESENCE

Je především harmonizačním 
prostředkem na více úrovních 
pro rozmanité užití.  Esence 
svoji feminní složkou energie 
a vůně působí na vyvážení 
citů, jemně harmonizuje vyšší 
centra vědomí, pomáhá k 
celkovému uvolnění, posílení 
harmonie a lásky. Tato esence 
poskytuje rovněž záštitu 
při šamanských rituálech, 
meditačních praktikách, 
čištění energetických polí. Je 
také vhodným společníkem 
při četbě duchovních témat a 
relaxaci. 

Velejemná kombinace

ROSAS
ŠAMANSKÁ ESENCE



Voda podle původní receptury 
z roku 1808. Odstraňuje těžké a 
negativní vibrace, jako oběť vede 
k naklonění si duchů, přináší 
štěstí a ochranu a dokáže očistit 
auru pro otevírání se vyšším 
rovinám bytí. 

AQUA DE 
FLORIDA

Aqua de Kananga ve spirituál-
ním pojetí přináší a posiluje 
jistotu a důvěru v sebe sama, 
uvolňuje pocity a otevírá nové 
cesty. Traduje se, že při úpravě 
negativních energií je ze všech 
nejúčinnější. 

AQUA DE
KANANGA

je nádherná a slunná fragrance 
pomeranče. Používá se pro 
čištění a ochranu. Pomerančový 
květ je klíčem k odstranění 
nečistot ze závisti, oddaluje zlé 
energie, v obchodu přitahuje 
peníze a zákazníky. 

AQUA DE
NARANJA

je voda, která odvádí negativní 
energie, zejména vztahové.  Je 
plná smyslné vůně lásky, touhy 
a vášně. Slouží jako „amulet“ 
magické síly, neboť zvyšuje 
svůdnou přitažlivost pro opačné 
pohlaví. Její vůně navozuje 
romantickou atmosféru. 

COLONIA
PUSANGA
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Aqua neboli “voňavá voda” je rituálním předmětem 
jihoamerických šamanů. Používáme ji k provonění 

a posílení pozitivní energie vnějšího prostoru. Inca 
Botanica dováží z Peru řadu čtyř nejúspěšnějších 

fragrancí: 

PERUÁNSKÉ CEREMONIÁLNÍ VODY
Andrea
Opava - 19.07.2021
Extrakt Marco v kombinaci s čajem Bílý kořen 
velice pomáhá mému synovi, který má autismus. 
Užívá již několik let a mohu potvrdit zlepšení 
stavu agrese, napětí, lépe spí, je usměvavý. Moc 
děkuji za úžasné produkty Petra Chobota. 

Daniela 
Zlín - 21.05.2021
Užívám více než rok denně dračí krev. Změnil se 
mi postoj k životu. Dračí krev užívám na odřeniny, 
píchnutí hmyzem, záněty zubů..., vše vyléčeno 
do 3 dnů. Pomohla i mému pejskovi se zánětem 
v uchu. Výsledky jsou ohromující. Bez dračí krve 
už si nedokážu život představit. Moc děkuji Petru 
Chobotovi za jeho práci.

Irena 
Rájec-Jestřebí - 05.04.2021
Jsem nad míru spokojená s produkty Inca 
Botanica. Od doby, co celá rodina užíváme 
preventivně dračí krev, jsme absolutně fit. 
Lukuma dodává okamžitou energii a cítíme se 
po ní výborně. Vyzkoušeli jsme také detoxikační 
řadu a cítíme velké zlepšení nejen fyzického, ale i 
psychického zdraví. Doporučujeme!

Martina
Vysoké Mýto - 18.02.2021
Dobrý den. Chcela by som Vam moc poďakovat 
a doporučit Incu Botanicu. Podarilo sa mi po 
dvoch umelých oplodnení otehotniet po mesiaci 
užívania byliniek. Možem len doporučit na 
podporu počatia macu bielu, aguaje a macontro. 
Tak isto zostala tehotná aj moja sesternica po 
mesiaci užívania. Dostali sme na Vas doporučenie 
a vôbec nelutujeme. Naďalej zostáváme s mojim 
buducím manželom Vašimi zákazníkmi.

Yveta
Martin - 02.04.2021
Dobrý deň, mám vynikajúce skúsenosti s 
viacerými produktami z Inca Botanica a 
nastavenými liečebnými protokolmi PCH. Po 
pozitivite ochorenia Covid s asymptomatickými 
príznakmi počas 3 dní som neverila, že u mňa ide 
o "ochorenie". Strata čichu a chuti ma utvrdila. 
Mam 59 rokov, diagnózy zvládam vo svojej réžii, 
pracujem v rizikovom prostredí ako zdravotník. 
Vnímam tak, že liečenie bylinami sa stáva 
mojou životnou cestou, ktorej sa budem naďalej 
venovať....

Jana
Sušice - 15.03.2021
Nikdy jsem nebyla příznivcem chemie, hledala 
jsem vždy alternativu. Před týdnem mi zjistili 
pozitivitu na Covid, pár dnů před tím jsem si 
objednala sadu Inca Defensa a musím říci, že 
po pár dnech horeček a dýchacích obtíží se mi 
výrazně ulevilo a s přibývajícími dny a spolu s Dračí 
krví projevy ustupovaly a mé zdraví se výrazně 
zlepšovalo. Ještě nemám dobráno, zdravíčko se 
zlepšuje. Po krátké pouze se pak chystám vyčistit 
si ledviny a játra.... Děkuji moc všem, kteří bylinky 
z mé dávné vlasti /když jsem navštívila Peru, 
ten pocit DOMA ani nedokážu popsat/ dovážejí 
i těm, kteří se na výrobě a pěstování podílejí, 
děkuji Petrovi i jeho týmu a vím, že se mnou tato 
medicína už zůstane napořád.

Lucie
Nymburk - 28.01.2022
Díky za Vaši Cardicu. Trpěla jsem přes měsíc 
mírnou srdeční arytmií a již po 3 !!!!!! dnech 
užívání je vše v pořádku. Až se mi tomu nechce 
věřit. Děkuji, děkuji, děkuji.

Viera
Jeseník - 21.10.2020
Dračí krev a copaiba mi už několikrát zachránily 
kůži, v kombinaci se zázvorovým čajem jsem je 
použila na ošklivou chřipku a naposledy na čepy 
na mandlích, které mi zmizely během dvou dnů 
bez antibiotik.

Lenka
Pardubice - 04.03.2021
Ráda bych touto cestou moc poděkovala Ince, 
jejímu týmu za všechny produkty a take velké 
poděkováni za Amazonský protokol ,,na míru,,. 
Protokol se skládá z dračí krve a rudého stromu 
a pomohl snižít cholesterol za 1 měsíc užívání z 
9.8 na 3.9 při potvrzené genetice na FH. Přičemž 
LDL špatný chol. ze cca 7 klesl na cca 2 mmol/l. 
V protokolu pokračuji dále a těším se z úspěšné 
léčby. Děkuji. A všem přeji mnoho úspěchů.

Petra 
Tmaň - 24.01.2022
Claragua funguje naprosto bezvadně. Projevila 
se u mě oční vada spojená s věkem, takzvaná 
vetchozrakost, prostě špatně ostřím na 
blízko a při umělém osvětlení. Po využití 
jedné lahvičky cítím naprosté zlepšení, větší 
písmo v mobilu jsem vrátila na původní 
nastavení. Jsem nadšena a objednávám další 
lahvičku, po čase napíšu další referenci. 

Jiří 
Plzeň - 09.01.2022 
Po měsíci užívání extraktu CARDICA, 2 x denně 
7 kapek, se cítím naprosto ok, 6 let mám tzv. 
budíka, dále neberu léky předepsané lékařem, 
spolu s prací na sobě se cítím skvěle. Při poslední 
kontrole na kardiologii mně bylo sděleno, že je 
vše v normě. Děkuji nejen za tento produkt Incy 
Botanicy.



POTRAVINOVÉ
DOPLŇKY
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S LUCUMOU

Unikátní nízkolaktózový výživový doplněk, jehož složení 
probiotických kultur bylo vytvořeno podle originální receptury 
Inca Botanica, tak aby byl tento produkt co nejvhodnější 
při obnovování střevní mikroflóry a tím účinného zvyšování 
imunity organizmu. Jedna denní dávka obsahuje až 80 miliard 
živých a latentních buněk. Produkt je doplněn o prášek z 
jihoamerického pralesního ovoce Lucuma, dodávající organizmu 
velké množství minerálů a vitamínů. Lactobacillus B je znám 
svou schopností mírnit onemocnění Covid a předcházet mu. 
Složení: Lactobacillus Bulgaricus, Streptococcus Thermo-philus, 
Lactobacillus Helveticus, Lactobacillus Lactis, Lucuma (Pouteria 
lucuma – fructus).

Vrcholně účinné probiotikum

LACTOBACILLUS BULGARICUS
80 MILIARD ŽIVÝCH  PROBIOTICKÝCH BUNĚK

HARMONIZACE STŘEV
IMUNITA

Detoxikační přípravek na bázi 
organického minerálu, který 
důkladně čistí střeva. Fyzicky na 
sebe váže toxické a škodlivé látky 
(zvláště hliník), které odcházejí 
z těla se stolicí, harmonizuje 
vylučování a má blahodárný 
účinek při léčbě akutního a 
chronického průjmu. Enterosgel je 
možný užívat s kteroukoli bylinnou 
kúrou, zvláště je ho vhodné užívat 
s detoxikačními bylinnými kúrami. 
Složení: polymethylsiloxane po-
lyhydrate (hydrogel kyseliny 
metylkřemičité) – 70%, čištěná 
voda – 30 %.

Úklid střev

ENTEROSGEL
OČISTA STŘEV

PRŮJMY
DETOXIKACE

Samardala je tradiční bulharská silně 
aromatická bylina, která je endemická 
na Bálkánském poloostrově. Používá 
se jako tradiční koření, které má nejen 
téměř návykovou chuť, ale je i velmi 
zdravé a zlepšuje trávení. Obsahuje 
steroly, třísloviny a flavonoidy, které 
mají silný protizánětlivý účinek, 
posilují tak imunitu. V neposlední 
řadě je využíváno jako prevence 
onkologických onemocnění. Samar-
dala se používá na úpravu teplých i 
studených jídel a pokrmů. Složení: 
Samardala -  Bulharský medový 
česnek (Nectaroscordum siculum 
bulgaricum-folium), sůl.

Bulharský medový česnek

SAMARDALA
VOŇAVÉ KOŘENÍ

IMUNITA
TRÁVENÍ

Ucelená řada kvalitních ochucených medů z Vysočiny. 
100% přírodní výrobek, který neobsahuje žádné přidané 

stabilizátory, cukerné sirupy nebo jiné šťávy a jsou 
ochuceny či doplněny prášky z různých druhů ovoce  
či kořenů rostlin, tak aby byly vhodným doplňkem  na 
oslazení našich bylinných směsí. V nabídce naleznete: 

MED S MACOU
MED SE ZÁZVOREM

MED SE ŠÍPKEM
MED S KURKUMOU

MED S RAKYTNÍKEM

Zdravé mlsání

MED Z VYSOČINY
IMUNITA
VITALITA

ZDRAVÉ SLADIDLO

S RAKYTNÍKEMS KURKUMOUSE ŠÍPKEM

SE ZÁZVOREMS MACOU



PŘÍRODNÍ
KOSMETIKA

Představujeme Vám kosmetickou řadu 
100% přírodních balzámů z bambuckého 

másla, včelího vosku a za studena 
lisovaných olejů vysoké kvality. Všechny 

produkty jsou bez emulgátorů, barviv, 
alergenů a chemických konzervantů.

Balzám je vhodný pro všechny 
typy pleti, zejména suchou, 
citlivou i popraskanou. Má silně 
regenerační, hojivé, desinfekční 
i antibakteriální účinky. San-
gre de Drago, jako jedna z 
hlavních složek, rychle hojí 
řezné rány, drobná poranění 
a popáleniny. Mandlový olej, 
který kompozici doplňuje, má 
výborné regenerační účinky. 
Je zdrojem vitamínů (A, E, F 
a alfatokoferoly) a i minerálů 
(vápník, draslík a hořčík). Olej 
je také vynikající antioxidant 
zpomalující stárnutí. Složení: 
bambucké máslo, vazelína, 
mandlový olej, Dračí krev, včelí 
vosk.

Na ranky s mandlovým olejem

BALZÁM
SANGRE DE DRAGO

Ideální balzám pro stárnoucí a 
citlivou pleť. Díky obsaženým 
látkám pleť efektivně vyživuje, 
hydratuje a chrání před vnějšími 
vlivy včetně slunečního záření. 
Obsažený jojobový olej udržuje 
přirozené Ph pleti, její vlhkost 
i vláčnost. Zvyšuje elasticitu 
kůže, vyhlazuje drobné vrásky 
očního okolí, rtů, ale i krku a 
dekoltu. Zmírňuje viditelnost 
pigmentových skvrn, čistí 
pokožku, pomáhá léčit akné, 
opary a jizvy. Působí proti 
vzniku strií a chrání před UV 
zářením. Složení: bambucké 
máslo, vazelína, jojobový olej, 
ricínový olej, koenzym Q10, 
včelí vosk.

Účinný proti stárnutí

BALZÁM
SLUNEČNÍ S Q10
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Kombinace meruňkového ole-
je s bambuckým máslem a 
včelím voskem je jedinečná v 
péči o pokožku všech věkových 
kategorií. Důkladně pleť vyži-
vuje a výborně hydratuje. 
Obsažený meruňkový olej je 
bohatý na celou řadu vitamínů 
a minerálů. Balzám je vhodný k 
použití na pokožku celého těla, 
především na suché partie, kte-
ré zjemňuje. Tvoří ochranu před 
nepříznivými vnějšími vlivy. 
Balzám je ideální pro denní i 
noční použití. Není vhodný při 
akné.   Složení: bambucké máslo, 
vazelína, olej z meruňkových 
jader, včelí vosk. 

Pro celou rodinu

BALZÁM
MERUŇKOVÝ

Konopka je vhodná na aknozní, 
ekzematickou a citlivou pokožku. 
Zklidňuje, vyživuje, regeneruje 
a uleví od bolesti kloubům a 
svalům. Obsažený konopný olej 
je plný vitamínů (A, B1, B2, B6, C 
a E, chlorofyl, lecitin). Konopný 
balzám udržuje Vaši pokožku 
pružnou a vláčnou a přitom 
má mast silné protizánětlivé, 
regenerační, antibakteriální a 
antioxidační účinky. Dýňový olej 
odstraňuje nadměrné maštění 
a likviduje zvětšené póry pleti. 
Zmírňuje atopický ekzém i 
lupénku. Složení: bambucké 
máslo, vazelína, konopný a 
dýňový olej, včelí vosk, vitamin E.

Na problematickou pokožku

KONOPKA
S DÝŇOVÝM OLEJEM

Jedinečná kombinace obsaže-
ných látek zajišťuje dokonalou 
výživu pro namáhanou a 
podrážděnou pokožku a celkově 
zlepšuje její strukturu. Para 
olej je velice bohatý na selen 
a zinek, vitamíny A a E, které 
zvyšují produkci kolagenu a tím 
zvyšují elasticitu pleti. Ideální 
na mimické vrásky. Zklidňuje 
zarudnutí citlivé pleti a ulevuje 
od nepříjemného pnutí. 
Zanechává vyživenou a výrazně 
hydratovanou pokožku. Balzám 
je vhodný pro denní i noční 
použití. Složení: bambucké 
máslo, vazelína, para olej, včelí 
vosk. 

Výživný s vitamíny

BALZÁM
S PARA OLEJEM

Tento hojivý balzám najde 
především uplatnění u velmi 
podrážděné pokožky. Napo-
máhá rovněž k zesvětlení 
pigmentových skvrn, sjednocuje 
barevný tón pokožky po opalo-
vání, celkově přispívá k výživě 
a regeneraci pleti. Zmírňuje 
viditelnost jizev a strií. Je také 
vhodný na pokožku s výskytem 
opruzenin nebo ošetření přecitli-
vělých bradavek při kojení. 
Hydratuje pokožku a působí 
jako antioxidant. Je vhodný 
pro zralou a suchou pokožku, 
rozšířenými póry nebo žilkami.
Složení: bambucké máslo, 
vazelína, šípkový olej, včelí vosk. 

Zklidňující a vyživující

BALZÁM
ŠÍPKOVÝ
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Přírodní balzám s olejem 
Sacha Inchi a včelím voskem 
je určen hlavně pro vyživení a 
regeneraci kloubů, šlach, svalů. 
Také při revmatoidní artritidě. 
Zabraňuje tvorbě krevních 
sraženin. Pokud již jsou, např. 
po úrazu nebo po operacích, 
tak po jemných masážích se 
rychleji vstřebávají.  Je výborný 
pro suchou, podrážděnou, 
nebo citlivou pokožku, kterou 
vyživuje a omlazuje. Podporuje 
přirozenou elasticitu. Obsahuje 
přirozený UV faktor, proto je 
skvělý při pobytu na slunci. 
Složení: bambucké máslo, vaze-
lína, olej Sacha Inchi, včelí vosk.

Výživný a regenerační

BALZÁM
SE SACHA INCHI

Přírodní balzám s peruánskou 
copaibou omezuje tvoření 
plísní kůže, likviduje mykotické 
bakterie. Možno vtírat i do 
pokožky vlasů, proti lupům, 
psoriáze a jiným kožním potížím. 
Je hojivý a regenerační. Použití 
na suchou, citlivou, mastnou a 
problematickou pokožku - na 
celé tělo Při očistě ústní dutiny, 
působí proti paradentóze a 
krvácení dásní, které výborně 
"stahuje". Naneste malé 
množství na kartáček a ošetřete 
ústa běžným způsobem. Složení: 
bambucké máslo, vazelína, 
copaiba, ricinový olej, včelí vosk

Ošetřující antimykotický

BALZÁM
S COPAIBOU

Největší část tvoří nenasycené 
kyseliny - olejová, stearová, dále 
vitaminy B, D, F, E, A. Ty chrání 
pokožku před vnějšími mikro-
organismy a volnými radikály. 
Velmi účinně ji také vyživují 
a hydratují. Díky vysokému 
procentu alantoinu bambucké 
máslo oddaluje proces stárnutí 
a tvorbu vrásek. Regeneruje 
suchou a namáhanou pokožku 
se sklonem k popraskání (strie). 
Chrání před nepříznivými vlivy 
počasí. Dodá pokožce elastičnost 
a pružnost. Je vhodný na všechny 
partie těla např dekolt, obličej, 
rty. Složení: bambucké máslo, 
vazelína, para olej, včelí vosk. 

Výživný s vitamíny

BAMBUCKÉ
MÁSLO

Koloidní stříbro je považováno za 
nejuniverzálnějším antibakteri-
álním prostředkem, které lidstvo 
zná. Antibakteriální vlastnosti 
byly prokázány proti široké 
škále bakterií včetně vysoce 
rezistentních kmenů (např. 
Staphylococcus aureus). Byly 
provedeny studie prokazující 
jeho účinnost v potlačení 
celé řady virových infekcí, 
např. viru chřipky, herpes viru, 
žloutenky typu B, HIV, infekcí 
dýchacích cest, rotavirových a 
koronavirových infekcí. 
Česká legislativa nepovoluje koloidní 
stříbro jako potravinu. V souladu s platnými 
vyhláškami je nabízeno jen jako materiál k 
dalšímu použití. 

Antibiotikum a dezinfekce

KOLOIDNÍ
STŘÍBRO

Vlasový para olej při pravi-
delném užívání vlasy přirozeně 
regeneruje, dodává jim pevnost 
a obnovuje jejich přirozenou 
strukturu. Vyživuje pokožku 
hlavy, napomáhá růstu vlasů 
a eliminuje jejich vypadávání. 
Pro suché a lámavé vlasy je 
vhodné dělat výživný vlasový 
zábal. Čím déle necháte 
olej na vlasech působit, tím 
docílíte výraznější výživy. Malé 
množství oleje není nutno 
splachovat, lehce se vstřebá 
do pokožky, kterou nezanechá 
mastnou. Složení: olej z para 
ořechů, makadamiový olej, 
ricínový olej, vitamín E.

Jemná vlasová péče

VLASOVÝ OLEJ
Z PARA OŘECHŮ

Obsažené látky této emulze 
jsou jedinečnou kombinací 
pro vytvoření zářivé pleti 
mladistvého vzhledu. Emulze 
obsahuje celou řadu vitamínů, 
minerálů a hodnotných látek, 
které pleť dokonale vyživují a 
hydratují. Zpomaluje stárnutí 
pleti a likviduje mimické 
vrásky, rovněž eliminuje otoky 
a tmavé kruhy pod očima. 
Obsažený koenzym Q10 vyživuje 
kožní buňky a tím podporuje 
elasticitu pokožky. Ideální pro 
každodenní použití pod make-up 
a také po nadměrném opalování.
Složení: olej Sacha Inchi, olej 
z meruňkových jader, koenzym Q.

Omlazující

PLEŤOVÝ OLEJ
SACHA INCHI

Přírodní balzám s propolisem 
a včelím voskem. Zbavte své 
rány bakterií a virů! Zlepšuje 
průchodnost cév. Velmi vhodný 
při paradentóze. Kartáčkem 
jemně masírujte dásně, očistěte 
zuby a celou ústní dutinu. 
Všestranné využití. Velmi 
vyživující a regenerační. Balzám 
neobsahuje vodu, je tak vhodný 
pro celoroční užívání a pokožku 
skvěle hydratuje. Přesto, že má 
masťový základ, nezanechává 
mastný film. Rychle se vstřebá 
a pokožka zůstává vláčná a 
vyživená. Složení: bambucké 
máslo, vazelína, propolis, včelí 
vosk.

Hojivý balzám

BALZÁM
S PROPOLISEM
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