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nabízíme Vám, bez nadsázky řečeno, zázračně působící rost-
liny a bylinné receptury z Amazonie a And. Biolog a terapeut 
Petr Chobot již 25 let přímo v terénu ve spolupráci s kmenový-
mi šamany a jihoamerickými odborníky studuje nejúčinnější 
přírodní metody léčení a čištění organizmu. Již 10 let rozvíjíme 
mezinárodní projekt vzájemné pomoci, v rámci kterého vyváží-
me z pralesa a hor léčivé druhy rostlin, unikátní svými vlast-
nostmi a rychlostí i spolehlivostí účinku. Tím mimo jiné upozor-
ňujeme na silnou ohroženost jejich zdroje – rapidně zanikajících 
jihoamerických ekosystémů.

Projekt byl inspirován nápadem místních indiánských šamanů 
ozřejmit „civilizovaným lidem“, že pokud přírodu v Jižní Americe 
nezachrání před zničením, přijdou o zdroj rostlinných léků jimiž 
lze úspěšně léčit rakovinu, leukemii, cukrovku, obezitu, infekční 
onemocnění, degenerativní choroby mozku, jimiž lze totálně 
detoxikovat organizmus, navracet mládí, vitalitu, sexuální vý-
konnost, zvyšovat fyzickou kondici, zbavit se depresí, astmatu, 
trávicích problémů, hemoroidů, bolestí kloubů, zvýšit výkon-

nost štítné žlázy a podobně. Zároveň tento projekt upozorňuje 
na to, že mnohé choroby, kterými trpí miliony lidí v naší „civili-
zované“ společnosti jsou léčitelné – pokud použijeme přírodní, 
čisté prostředky, které máme na Zemi stále k dispozici.

Jihoamerický prales je ničemně drancován, a to investicemi 
do stavby silnic, které vedou přes indiánská území a cíleně likvi-
dují původní prales. Staleté stromy jsou proměněny ve dřevo 
na parkety nebo prostě spáleny ve stoje a půda následně 
otrávena vytvářením monokultur palmy olejnaté. Terénní a la-
boratorní výzkum, sběr, opatrné zpracovávání na místě, úřední 
vývozní i dovozní mašinérie, rychlá bezpečná doprava rostlin 
z pralesa až do Evropy – to vše je finančně nesmírně nákladné. 
Hlavní část prostředků získaných distribucí rostlin jsme přesto 
schopni vyhradit na zachování původních vytipovaných bioto-
pů s nejvyšší biodiverzitou. Činíme maximum pro to, aby zdroje 
mocných přírodních léků mohly sloužit i dalším generacím 
a poslední, čisté a fantastické přírodní celky přečkaly součas-
nou éru bezuzdné likvidace.

Váš tým Inca Botanica



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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ČERVENÝ PLOD 
ODCHOD ZÁNĚTLIVÝCH
ŽIVLŮ A KLID PROSTATIKŮM

Směs je určena především 
pro muže, protože výrazně 
normalizuje funkci prostaty 
a sexuální funkce. Pomáhá 
i ženám při zánětech kdekoliv 
v těle. Používá se i k úpravě 
krevního tlaku či jeho snížení. 
Posiluje vitalitu, urychluje 
regeneraci, zlepšuje imunitní 
systém a zajišťuje duševní 
a fyzickou pohodu. Sportovci 
ocení snažší hojení ran, šlach 
i svalů a ochranu před opo-
třebováním kloubů. 
Složení: Achiote, Maca, Vrbov-
ka, Uňa de Gato a Kotvičník
prostata / vitalita / hojení 
ran / krevní tlak / imunita / 
sexuální funkce

PRALESNÍ MÁTA 
KONEČNĚ SE VOLNĚ
NADECHNOUT

Směs Pralesní máta se  
doporučuje pro normální 
funkci horních cest dýcha-
cích, při chřipce a virózách. 
Zvyšuje imunitu těla. Ob-
sahuje přírodní antibiotika 
a analgetické látky. Směs 
je vhodné použít ihned při 
prvních příznacích chřipky, 
poté jí stačí užívat den a půl 
a viry budou rychle zničeny. 
I ve chvílích ataku nemoci 
dochází k okamžité úlevě 
a ústupu nemoci do tří dnů. 
Složení: Muňa Muňa, Wira 
Wira a Jitrocel
horní cesty dýchací / 
imunita / nachlazení / 
chřipka / viróza

FIALOVÝ KVĚT 
RADIKÁLNĚ NA TOXINY

Bylinná směs je určena pro 
kompletní detoxikaci organiz-
mu, podobně jako směs Modrý 
květ. Můžete je i prostřídat. 
Očistnou kúru prosím nekom-
binujte s alkoholem a umělými 
tuky. Směs podporuje zdravé 
hubnutí a především správné 
trávení, čistí krev, odvádí z těla 
toxiny a usnadňuje vylučování 
vody z organizmu. Zajišťuje 
také normální činnost oběhové 
soustavy. Očistný výsledek je 
i fyzicky viditelný - lepší pleť, 
vlasy atd. Složení: Manayu-
pa, Hluchavka, Malina, Pýr 
a Lopuch
detoxikace / hubnutí / 
trávení / čištění krve / 
odvodnění

RUDÝ STROM 
VYMÍTÁNÍ NEZVANÝCH 
HOSTÍ

Směs obsahuje rostliny, které 
skvěle likvidují viry. Jsou také 
toxické pro zmutované buňky, 
avšak nemají vliv na buň-
ky zdravé. Tělo se tak zbaví 
patogenů a navrátí se do pů-
vodního stavu před onemoc-
něním. Celkově pomáhá proti 
parazitům, infekcím i plísním 
a zevně při problémech 
na pokožce. U žen zastavuje 
silné menstruační krvácení 
a likviduje cysty. Složení: 
Ubos, Guanabana, Noni, Uňa 
de Gato, Benedikt a Kořen 
pampelišky
obnova buněk / detoxikace / 
imunita / nemoci kůže / 
proti virům a zánětům 



5    B y l i n n é  s m ě s i

ČISTÍCÍ KEŘ 
KDYŽ TRÁVENÍ NEZLOBÍ
A TĚLO SE ČISTÍ

Směs Čistící keř se doporu-
čuje k hluboké očistě těla, 
protože purifikuje játra 
a žlučník. Tento proces pod-
poruje metabolizmus a zlep-
šuje vyměšování. Pomáhá při 
nadýmání, při bakteriálních 
i virových zánětech žaludku, 
při křečích i bolestech břicha 
a chrání sliznice žaludečních 
stěn. Zlepšuje chuť k jídlu, 
normalizuje funkce žaludku, 
trávení i střev. Celkově pro-
čišťuje tělo. Složení: Agracejo, 
Chancapiedra, Artyčok, 
Pelyněk a Andělika
očista jater a žlučníku / 
žaludek / trávení / chuť 
k jídlu / křeče a bolesti břicha

ŽLUTÁ SMĚS 
VYROVNANÉ 
CUKROVÉ HLADINY

Žlutá směs obnovuje funkce 
pankreatu a příznivě ovlivňu-
je hladinu cukru v krvi. Směs 
je vhodná při poruchách 
trávení (nadýmání, průjem, 
úplavice) a dýchacího traktu 
(bronchitida a astma) i při 
kožních problémech (vyrážky, 
akné). V neposlední řadě je 
vhodná při zánětech močo-
vých cest i při léčbě někte-
rých typů rakoviny (např. 
prostaty). Složení: Pasucha-
ca, Caihua, Borůvka, Medvě-
dice a Bříza 
hladina cukru v krvi / 
trávení / dýchací cesty / kož-
ní problémy / močové cesty / 
protirakovinné účinky

ŽLUTÝ STROM 
CUKROVÉ HLADINY
POD DOHLEDEM

Příznivě působí při onemoc-
nění Diabetes II, jelikož vý-
znamně normalizuje hladinu 
cukrů v krvi. Žlutý strom má 
širokospektrální užití. Je to 
směs protizánětlivá, antibak-
teriální a protiplísňová. Lze jí 
použít na gastrointestinální 
poruchy, záněty dýchacích 
a močových cest i zlepšení 
zraku. Posiluje celkovou odol-
nost a imunitu. Pomáhá při 
léčbě některých typů rako-
viny (např. prostaty). Složení: 
Tawari amarillo, Pasuchaca, 
Caihua, Borůvka a Medvědice
Diabetes II / trávení / imunita / 
zrak / dýchací cesty / proti-
rakovinné účinky

HOŘKÝ KVĚT 
SOUSTŘEDĚNÁ MYSL 
A DOBRÁ PAMĚŤ

Hořký květ je vhodný a oblí-
bený pomocník pro zlepšení 
funkcí mozku, soustředění 
a paměti. Výborně pomáhá 
při problémech s roztěkanou 
myslí a při mentální pracov-
ní zátěži. Pomáhá nastolit 
fyzické zdraví i hlubokou 
duševní rovnováhu. Rostliny 
obsažené v této směsi se 
používají k zajištění správné 
mikrocirkulace krevního sys-
tému a k normální činnosti 
kardiovaskulárního systému.  
Složení: Marco, Pupečník, 
Ginko biloba a Pohanka
mozek / paměť / soustředění / 
krevní mikrocirkulace / učení / 
duševní rovnováha
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BÍLÝ KOŘEN 
ZKLIDNĚNÍ LÉTÁVÉ MYSLI

Osoby trpící duševními úz-
kostmi jistě ocení efektivitu 
směsi Bílý kořen. Dokáže rych-
le zlepšit psychický stav - do-
dat energii a vitalitu, potlačit 
strach a zvýšit odolnost vůči 
stresu. Směs dokáže zmír-
nit následky dlouhodobého 
užívání alkoholu, narkomanie 
nebo toxické zátěže léky. 
Navrací vitalitu, pocit svěžesti 
a elánu. Fyzicky usnadňuje 
hojení ran. Bílý kořen je mj. 
výborný nápoj pro relaxaci 
či meditaci. Složení: Chuchu-
huasi, Marco, Maca, Dobro-
mysl, Meduňka a Hloh
duševní zdraví / stres / rela-
xace / psychická vyrovna-
nost / meditace / regenerace

MODRÉ MATÉ 
ŠTÍHLÍ JAKO PROUTEK

Směs je pomocníkem při 
odbourávání tukových buňek 
při zeštíhlovacích kúrách. 
Yerba Maté je vzácný poklad 
starých indiánů - má dlouho-
trvající povzbuzující účinky, 
ale neobsahuje kofein. Všech-
ny obsažené byliny posilují 
nervový i imunitní systém. 
Obsahuje množství antioxi-
dantů a vitamínů (A, B1, B2, 
B-komlex, vitamin C), je zdro-
jem aminokyselin, minerálů, 
pryskyřic či vlákniny. Složení: 
Cesmína Paraguayská, Her-
campuri a Hierba Luisa
povzbuzení / odbourávání 
tuků / imunita / posílení 
nervového systému / 
vitamíny a minerály

AMAZONSKÁ 
LIÁNA
PEVNÉ KLOUBY 
BEZ BOLESTI

Směs je primárně určena 
na onemocnění pohybového 
aparátu, při artritidách, rev-
matizmu či při bolestech zad. 
Zajišťuje normální činnost 
kloubů a svalů. Je vhodná 
na čištění krve, cévních stěn 
a upravuje krevní tlak. Nejen-
že zvyšuje imunitu těla a cel-
kově posiluje organizmus, 
ale také řeší konkrétní obtíže 
(např. některé druhy rakovin). 
Složení: Uňa de Gato, Manay-
upa, Vrba a Kaštan 

klouby / svaly / bolesti zad /
imunita / krevní tlak / čistění  
cév / posílení / proti rakovině

PERUÁNSKÝ 
LASKAVEC
ČISTÉ A PRŮCHODNÉ
CÉVNÍ ŘÍČKY

Peruánský laskavec je dobrým 
pomocníkem pro očistu krve 
a cévních stěn, posílení srdeč-
ní činnosti, při úpravě poměru 
hladiny cholesterolu a vyrov-
nání krevního tlaku. Význam-
ně se uplatňuje při cévních 
problémech dolních končetin. 
Směs zvyšuje obranyschop-
nost těla, zajišťuje normální 
funkce oběhové soustavy 
a kardiovaskulárního systému. 
Složení: Sanguinaria, Achiote, 
Caihua, Kaštan a Vrba
čištění cév / cholesterol /
krevní tlak / srdce / křečové 
žíly / mikrobiální rovnováha
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MODRÝ KVĚT 
KONEC OTRAVNÝM JEDŮM

Modrý květ je výborný pro 
pravidlenou detoxikaci těla. 
Perfektně čistí krev, odvádí 
toxiny a pomáhá vylučovat 
přebytečnou vodu. Směs 
podporuje zdravé hubnutí 
a dobré trávení. Dochází k ob-
nově jaterních a žlučníkových 
funkcí. Je výborná pro cel-
kovou regeneraci kůže, svalů 
a kostí. Směs se dá užít také 
při infekčním napadení a ho-
rečce. Doporučujeme kúru 
nekombinovat s alkoholem, 
nikotinem a umělými tuky 
Složení: Hercampuri, Malina, 
Hluchavka, Pýr a Lopuch
kompletní detoxikace / očis-
ta jater a žlučníku / dobré 
zažívání / hubnutí

BÍLÝ KVĚT 
PÉČE O ZDRAVÉ ŽENSTVÍ

Bílý květ je určen především 
pro ženy. Působí příznivě na 
nepravidelnou a bolestivou 
menstruaci, pomáhá při 
bolestech hlavy a migré-
nách. Působí blahodárně při 
mykotických, kvasinkových 
a mikrobiálních infekcích 
ženských pohlavních orgánů. 
Směs je vhodná pro očistu 
kůže od chronických pigmen-
tových skvrn, normalizuje 
stav pokožky, vlasů a nehtů.
Posiluje psychickou a emoci-
onální odolnost. Složení: Flor 
Blanca, Pasuchaca, Cancha-
lagua, Kontryhel, Přeslička 
a Řebříček
ženské orgány / menstruace / 
migréna / pigmentové skvrny

MOTÝLÍ KVĚT 
MODŘE LUCIDNÍ SNĚNÍ

Nálev z magické rostliny Cli-
toria ternatea má nádherně 
modrou barvu a schopnost 
oživit sny - podpořit lucidní 
snění. Působí blahodárně 
na nervovou soustavu a tím 
i proti depresím. Sušený květ 
obsahuje flavonoidy podí-
lející se na řadě ozdravných 
procesů v těle. Má tonizační 
efekt, vyživuje pleť i vla-
sy, upravuje menstruační 
cyklus a podporuje plodnost. 
Pomáhá při zácpě a artritidě. 
Čaj můžete pít teplý nebo 
ledový. Složení: 100% Clitoria 
ternatea.
klidný spánek / deprese / 
plodnost / protizánětlivé  
účinky / lucidní sny

RŮŽOVÝ KVĚT 
VITÁLNÍ A OMLAZENÁ JÁTRA

Tuto směs doporučujeme při 
nutnusti posílit funkci jater 
a ledvin, pro snížení křečí 
hladkého svalstva anebo pro 
odstranění žlučových a led-
vinových kamenů. Dokáže 
dokonale detoxikovat celé tělo 
a nastavit správné metabolic-
ké procesy (trávení sacharidů 
i tuků, snížení cholesterolu). 
Upravuje nepravidelnou a bo-
lestivou menstruaci, pomáhá 
při pánevních infekcích a uvol-
ňuje napětí vnitřních orgánů. 
Složení: Chancapiedra, Tawari 
amarillo, Hercampuri, Pampe-
liška a Čekanka
detoxikace / očista jater 
a ledvin vč. kamenů / úprava 
metabolismu / zažívání
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PÍSEČNÝ KVĚT 
LEDVINOVÝ ÚKLID

Pokud potřebujete očistit 
ledviny, tak tato bylinná směs 
je skvělým řešením. Písečný 
květ snižuje hladinu kyseliny 
močové v organizmu a je to 
efektivní lék při eliminaci led-
vinových i žlučníkových ka-
menů (bylina Chanca Piedra 
znamená v překladu doslova 
„rozbíječ kamenů“). Směs pří-
znivě ovlivňuje pokožku, po-
máhá odstranit tmavé kruhy 
pod očima, projasňuje oční 
bělma a čistí sliznice. Celkově 
působí na organizmus anti-
bakteriálně. Složení: Flor de 
Arena, Chanca Piedra, Yacon, 
Řepík a Hluchavka
ledviny a žlučník - kameny / 
močové cesty / pokožka

TRNITÝ KEŘ 
ČISTÉ UROLOGICKÉ CESTY

Směs je určená pro hloubko-
vou očistu, zejména ledvin. 
Odstraňuje z krve kyselinu 
močovou a bojuje proti záně-
tům močových cest a sliznic. 
Purifikuje nervový systém 
a systém žláz s vnitřní sekrecí. 
Eliminuje negativní adrenalin 
a kyselinu mléčnou hromadící 
se v důsledku stresu. Pomáhá 
rovněž při poruchách trávení, 
nechutenství, otylosti a pře-
kyselení žaludku. Má antisep-
tické a antibakteriální účinky. 
Složení: Hierba de la Postema, 
Arenilla, Kopřiva dvoudomá 
a Pampeliška lékařská
ledviny / močové cesty / 
trávení / endokrinní 
systém

OBŘÍ PŘESLIČKA 
PRO DÁMSKÝ KOMFORT

Obří přeslička je směs vyvinu-
tá zejména pro ženy v období 
menopauzy a klimakteria (pře-
chodu). Vzácným způsobem 
vyrovnává a doplňuje energii 
při výkyvech nálad a depre-
sivních stavů způsobených 
hormonální změnou. Vyvažuje 
činnost hormonálního sys-
tému těla tak, aby nedochá-
zelo k přetěžování nervové 
soustavy. Celkově zklidňuje 
a navozuje dobrý spánek. 
Zachovává zdravé vlasy, kosti, 
klouby a nehty. Složení: Cola 
de Caballo, Maca, Kotvičník, 
Červený jetel a Vojtěška
menopauza / zdravé kosti / 
hormonální a psychická 
rovnováha / dobrý spánek

NA MÉ DNY 
MĚSÍC CO MĚSÍC V POHODLÍ

Směs je připravena primárně 
pro ženy s bolestivou men-
struací. Dokáže pomoci jak 
při akutních stavech, tak jako 
prevence. Při silných bolestech 
doporučujeme přidat Majo-
ránku (½ čajové lžičky na hrní-
ček čaje). Hlavní bylina směsi 
Matico má také řadu dalších 
zdraví prospěšných účinků na 
lidské tělo. Obsahuje mnoho 
aktivních látek: flavonoidy, 
seskviterpeny, safroly, benze-
noidy, tokoferoly a další (např. 
tzv. chromeny likvidující nádo-
rové buňky). Složení: Matico, 
Meduňka, Řebříček a Kokoška 
pastuší tobolka
menstruace / ženské orgány / 
nádorová onemocnění



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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Maca si získala svůj věhlas 
zejména pro vysoký obsah 
nutričních látek (kvalitní bíl-
koviny a minerály). Význam-
ně 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 navozu-
je hormonální rovnováhu 
u mužů i žen. Rovněž se užívá 
ke zmírnění menstruačních 
a menopauzálních obtíží. 
Maca má schopnost zlep-
šování paměti a koncentra-
ce, zvyšuje okysličení krve 
a zlepšuje přenos na neuro-
nálních synapsích. Podporuje 

odolnost psychiky, je vhodná 
při vyčerpanosti, stresu, 
mírní deprese, neurózy, 
chronickou únavu a pomáhá 
při nespavosti. Používá se při 
anémii, tuberkulóze, rako-
vině žaludku a při léčbě ná-
dorových onemocnění (mírní 
vedlejší účinky radioterapie 
a chemoterapie). Regene-
ruje organizmus poškozený 
alkoholizmem, narkomanií 
a nadměrným užíváním léků. 
Usnadňuje hojení ran, napo-
máhá ke správnému vývoji 
kostí, šlach a svalů a zabra-
ňuje jejich nadměrnému opo-
třebení. Jednoduše omlazuje 
organizmus. Doporučené 
dávkování je 1 až 4 čajové 

lžičky prášku denně, rozmí-
chat ve vodě a vypít nebo 
vmíchat do jídla. Kromě 
nejznámější Macy bílé jsou 
k dispozici i červená a černá 
Maca. Maca s černou barvou 
má zvlášť pozitivní vliv na 
paměť a dle indiánské tradi-
ce také posiluje zdraví mužů. 
Chrání je před onemocněním 
prostaty, podporuje vitali-
tu, zvyšuje jakost spermií 
a sexuálního života. Maca 
červená zase obsahuje slož-
ky významné pro zdraví žen. 
Pomáhá jim udržet hormo-
nální, fyzickou i psychickou 
rovnováhu. Pozor, Macu by 
neměli užívat osoby s hyper-
funkcí štítné žlázy! 

MACA BÍLÁ / ČERVENÁ / ČERNÁ
PROBUZENÍ DO ŽIVOTA

Univ
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KURKUMA 
ZLATÝ POKLAD ZDRAVÍ

Jemně mletý prášek má 
unikátní antivirové, anti-
bakteriální a protizánětlivé 
vlastnosti. Pomáhá při léčení 
jater, srdce, snižuje choles-
terol, zlepšuje stav kloubů, 
kostí i pokožky. Užívá se při 
poruchách menstruace, bo-
lestech zubů a krku. Očišťuje 
od toxinů a zastavuje dokon-
ce časný rozvoj rakovinných 
buněk. Regeneruje, omlazuje 
a podporuje duševní vyrov-
nanost. Jihoamerická kurku-
ma na rozdíl od běžné asijské 
neobsahuje toxiny. Složení: 
100% Curcumin Turmeric
proti stárnutí / játra 
a ledviny / detox / duševní 
pohoda / snížení cholesterolu

FIALOVÝ HABAS 
DOSAŽENÍ TLAKOVÉ NÍŽE

Směs efektivně harmonizuje 
krevní tlak. Zároveň je zdro-
jem nejsilnějších antioxidan-
tů, minerálních látek (železo, 
vápník, fosfor) a vitamínů 
(A, B1, B2, B3, C). Habas se 
dle etnomedicíny vyznačuje 
vlastnostmi antispasmatic-
kými, diuretickými, seda-
tivními a působí na zvýšení 
libida. Díky vysokému obsahu 
vlákniny zlepšuje průchod po-
travy ve střevech a předchází 
vzniku cukrovky i rakoviny 
tlustého střeva. Účinně snižu-
je množství tuku a choleste-
rolu v cévách. Složení: Habas, 
Fialová kukuřice a Spirulina 
krevní tlak / trávicí trakt /
cholesterol / vitamíny

FIALOVÁ
KUKUŘICE 
SRAZIT TLAKY NÍŽ A NÍŽ

Fialová kukuřice je výborný 
zdroj antioxidantů chránících 
před volnými radikály, vita-
mínů (A, B1, B2, B3, C) a mine-
rálů (železo, vápník, fosfor). 
Je skvělou prevencí proti 
rakovině, cukrovce, kardio-
vaskulárním onemocněním 
nebo odumíráním mozkových 
buněk. Reguluje krevní tlak, 
hladinu cholesterolu a prokr-
vení tkání. Likviduje bakteri-
ální a virové infekce. Usnad-
ňuje regeneraci tkání, tvorbu 
kolagenu či zlepšuje zrak.  
Složení: 100% Maiz morado

antioxidant / krevní tlak / 
ochrana buněk / vitamíny

LUCUMA 
OVOCNÉ MINERÁLNÍ HODY

Plody Lucumy jsou sladké, 
ale mají nízký glykemický 
index, takže jsou vhodné i pro 
diabetiky. Lucuma obsahuje 
beta-karoten, železo, zinek, 
vitamín B3, vápník, bílko-
viny a také vzácný niacin, 
který usnadňuje metaboliz-
mus proteinů a vývoj svalů 
i regulaci hormonů. Posiluje 
nervový a imunitní systém 
a snižuje hladinu cholesterolu 
v krvi – léčí obezitu a kardio-
vaskulární nemoci. Pomáhá 
proti anemii, kožním potížím 
a zlepšuje plodnost u žen. Slo-
žení: 100% Pouteria lucuma 
niacin / energetická bomba /  
detoxikace / vývoj tkání / 
snižuje cholesterol / vitamíny

Sniž
uje

tlak
! Sniž

uje

tlak
!



AGUAJE 
KRÁSA PRO ŽENSKÉ TVARY

Plody palmy Mauritia Flexuosa, zvané aguaje jsou velmi oblí-
bené mezi amazonskými indiánkami. Obsahují látky podobné 
ženským hormonům a dokonale harmonizují stav estrogenů 
v ženském těle. Tím blahodárně působí na řadu problémů 
jako např. povadlá a zanesená pleť, vypadávání vlasů, oste-
oporóza (řídnutí kostí), migrény, menstruační bolesti a také 
je vhodná při menopauze. Aguaje je skvělý prostředek pro 
optimální formování ženské postavy, zvětšuje prsa, zeštíhluje 
stehna a hýždě. Často je součástí zeštíhlovacích a rejuvenač-
ních diet. Indiáni věří, že skrz své plody tato nádherná palma 
předává člověku esenci ženskosti a krásy. Díky vysokému 
obsahu retinolu (Vitamínu A má 5x více než mrkev) podporuje 
růst a správný vývoj buněk, sliznic, kostí, svalů a krvetvorby. Je 
výborným prostředkem pro těhotné a kojící ženy, protože zlep-
šuje tělesný vývoj dětí. Vysoký obsah vitaminu C zaručuje také 
prevenci nachlazení, chřipky i jejich léčbu. Aguaje není dlou-
hodobě vhodná pro muže a pacienty s některými typy nádoro-
vých onemocnění. Složení: 100% Mauritia flexuosa - Fructus
formování ženské postavy / hormonální vyrovnanost /  
osteoporóza / vývoj buněk, tkání a kostí / rekonvalescence 

ZELENÁ KÁVA 
ZDRAVÉ POVZBUZENÍ

Zelená káva obsahuje fenoly 
velmi důležité pro náš organi-
zmus. Nejcennější je kyselina 
chlorogenová. Tradiční káva  
jí obsahuje 3 – 6 % a zelená 
káva 39 %. Kyselina dokáže 
snížit riziko vzniku cukrovky 
či žlučových kamenů. Díky 
tomu, že káva neprošla pra-
žením si zachovává množ-
ství antioxidantů. Urychluje 
metabolizmus těla a spaluje 
tuky. Dochází tak k detoxi-
kaci a zeštíhlení. Zelená káva 
zpomaluje stárnutí, zajišťuje 
energii po celý den a zvyšuje 
soustředěnost.  
Složení: 100% Coffea arabica
soustředění / energie / proti 
stárnutí / hubnutí / trávení

CAMU CAMU 
VITAMÍNOVÁ HOSTINA

Camu Camu je ovoce s nej-
větším 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, uzdravují celý kardio-
vaskulární a nervový systém, 
napomáhají při rekonvales-
cenci a energetizují sebeléči-
vé procesy těla. Vitamín C je 
nezbytný pro stavbu a udr-
žování zdravých kostí, zubů, 
chrupavek, dásní a kůže. 
Složení: 100% Myrciaria dubia
imunitní systém / energie /
rekonvalescence po nemoci
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JERGON SACHA 
ZHUBIT VIROVÉ ZÁŠKODNÍKY

Jergon Sacha je geniální 
prostředek amazonských 
léčitelů proti všem druhům 
virů a jedů. Mletý prášek také 
zabraňuje reprodukci viru HIV 
a pomáhá při nádorových 
onemocněních. Tradičně je 
využíván jako protijed při 
kousnutí hmyzem, pavou-
ky a hady, ale i v případech 
bronchitidy, černého kašle či 
svrabu. Jeho účinek je pro-
tizánětlivý a antiastmatícký. 
Podporuje správné fungování 
trávicího, nervového a imunit-
ního systému. Složení: 100% 
Dracontium loretense
proti virům a jedům / HIV / 
imunita / rakovinné nádory / 
bronchitída

DRAČÍ KREV 
S DRAČÍ SILOU PROTI VIRŮM 

Dračí krev obsahuje čistou pryskyřici ze stromu Croton lechle-
ri a má typickou barvu připomínající krev. Tato pryskyřice má 
velmi silné antivirové, antibakteriální a protiplísňové účinky 
a díky tomu má široké pole působení na lidský organizmus. 
Celkově posiluje imunitní systém a pomáhá regenerovat buň-
ky v celém těle. Dokonale ozdravuje vnitřní orgány zažívacího 
a vylučovacího systému. Je skvělým pomocníkem při propuk-
nutí nemoci horních cest dýchacích. Zředěnou pryskyřicí také 
provádíme výplach dutiny ústní při zánětech dásní, při angí-
nách a nachlazeních. Dračí krev je rychlou úlevou při vnitřních 
onemocněních žaludku a dvanáctníku, hepatitidě A i B, záně-
tech tenkého i tlustého střeva, průjmech, nadýmání a trávi-
cích 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 zni-
čit plísně. Složení: 100% pryskyřice Sangre de Drago
široké antiseptické a protizánětlivé účinky / horní cesty 
dýchací / hojení kůže / ozdravení trávicího traktu / rakovina

COPAIBA 
MALÝ ZÁZRAK

Copaiba je přírodní hojivá 
pryskyřice s protizánětlivý-
mi a antiseptickými účinky. 
Používá se proti plísním, 
bakteriím a mikrobům. Co-
paiba je také analgetická, 
protinádorová a protirako-
vinná. Pomáhá při zánětech 
dýchacích cest a usnadňuje 
vykašlávání. Dále je vysoce 
ceněná při řešení kožních 
nemocí a poranění - vyhla-
zuje jizvy, vrásky, nehojící se 
rány, vředy, modřiny, kožní 
plísně, opary atd. Lze jí využít 
i při léčbě syfilis, kapavky, 
leishmaniózy či zácpy. Slože-
ní: 100% Copaifera officinalis 
antiseptická /protizánětlivá / 
hojení kůže / dýchací cesty
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Vzácný olej z peruánských 
oříšků Inchi je jedním z oblíbe-
ných pokladů Inca Botanica. 
Olej obsahuje zcela unikátní 
množství zdravých omega 3 
nenasycených mastných 
kyselin. Ve složení je až 89 % 
těchto látek! Účinky jeho pra-
videlného užívání jsou zcela 
komplexní a tělo je revitalizo-
váno na více úrovních. V první 
řadě olej posiluje činnost cen-
trálního nervového systému, 
zvyšuje kapacitu mozkových 
buněk, zlepšuje paměť, logiku 
a představivost. Zabraňuje de-
menci a zlepšuje stav nemoc-
ných Alzheimerovou chorobou. 

Dále odstraňuje psychické 
potíže, úzkosti, depresi, pomá-
há při stresu, únavě, migré-
nách, nervovém i psychickém 
vyčerpání a nespavosti. Sacha 
Inchi působí blahodárně také 
na kardiovaskulární systém, 
snižuje cholesterol, vyrovnává 
krevní tlak a je prevencí proti 
infarktu či mrtvici, jelikož sni-
žuje napětí na tepnách a cé-
vách. Doslova zázračně působí 
na zažívací orgány a funkce. 
Brání potřebě přejídání, zácpě 
a nadýmání, zbavuje bolestí 
břicha a léčí veškeré záněty 
střev nebo žaludku. Olej je 
vhodný pro těhotné ženy, pro-

tože příznivě ovlivňuje vývoj 
plodu. Sacha Inchi také silně 
podporuje očistu organiz-
mu, zlepšuje vzhled pokožky, 
vyhlazuje vrásky, působí proti 
stařeckým skvrnám, vyživuje 
nehty a vlasy. Ve stáří velmi 
příznivě zlepšuje zrak, kogni-
tivní funkce a metabolizmus 
těla. Vhodný je i pro sportovce 
a fyzicky či mentálně zatížené 
osoby, jelikož navrací životní 
sílu a elán překonávat těžké 
překážky. V neposlední řadě 
je nutné zmínit jeho význam-
nou roli v léčbě nádorových 
onemocnění. Složení: 100% 
Sacha Inchi

SACHA INCHI 
OLEJ ŽIVOTA

elán a životní síla / posila pro nervový systém / snížení tlaku v cévách / cholesterol / zdravé 
srdce / vývoj plodu / trávení / detoxikace / redukce váhy / lepší pleť, nehty a vlasy / na nádory



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 nejsou na alkoholové bázi, ale jen čistou koncentrací 

vyluhovaných aktivních látek v přečištěné vodě. 



V í c e d r u h o v é  e x t r a k t y    16 

CUKROVKA

DETOXIKACE 
A HUBNUTÍ

TAWARILLO 
NEZČEŘENÉ CUKR. HLADINY

Extrakt Tawarillo, projek-
tovaný speciálně pro léčbu 
Diabetu typu II, je vhodně 
kombinovatelný s bylinnou 
směsí Žlutý strom. Také ho 
lze při dlouhodobé léčbě 
cukrovky 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 hypoglyke-
mické reakci. Pokud si nejste 
jistí užitím, obraťte se prosím 
na podporu Inca Botanica na 
webu. Složení: Tawari amari-
llo, Borůvka, Bříza bělokorá
komplexní léčba diabetu 
typu II / cukrovka / očista

HERBENALO 
VITÁLNÍ JÁTRA

Herbenalo je speciálně 
zaměřené na léčení jater, za-
žívání a detoxikaci. Součástí 
extraktu je mocná bylina Inků 
Hercampuri. Ta při pravi-
delném podávání dokonale 
probouzí obnovu jaterních 
funkcí a funkce žlučníku. Díky 
zvýšení sekrece žluči dochází 
k lepšímu spalování potravy, 
úlevy od plynatosti a ža-
ludečních příhod. Druhým 
zajímavým efektem je také 
redukce nadváhy. Díky obno-
vě jater dochází k pročištění 
krve a vyplavení toxinů.  
Složení: Hercampuri, 
Benedikt, Aloe
játra / čistění krve / detox / 
žlučník /trávení / hubnutí

HERCAMPURINO
NENÍ JEDU V NÁS

Hercampurino je silný deto-
xikační prostředek, vhodný 
také na léčbu cukrovky. Při 
pravidelném užívání dochází 
k očištění organizmu od toxi-
nů a ke snižování hladiny 
cukru v krvi. Očišta probíhá 
ve všech důležitých orgánech 
a toxiny se vyplavují do krve 
a z těla ven. Někdy je tento 
proces provázen dočas-
ným zhoršením stavu, v tom 
případě lze užívání na pár 
dní zmírnit a poté pokračo-
vat. Hercampurino je možné 
kombinovat se směsí Modrý 
květ i Fialový květ. Složení: 
Hercampuri, Borůvka, Bříza
detoxikace / čištění krve / 
čištění jater / snížení cukru

HERCALIMA 
ZTRÁTA TUKOVÝCH ZÁSOB

Extrakt Hercalima je vhodný 
na hubnutí a hlubokou očistu. 
Obsažená bylina Hercampuri 
při pravidelném podávání 
dokonale probouzí obno-
vu jaterních a žlučníkových 
funkcí. Díky zvýšení sekrece 
žluči dochází k lepšímu spa-
lování potravy, tuků i snížení 
chuti k jídlu, podporuje tedy 
i redukci váhy. Efekt je posílen 
a umocněn pomocí výtažku 
z Yerba Maté. Zároveň díky 
obnově jater se pročišťuje 
krev a vyplavují toxiny. Hodí 
se k bylinné směsi Modré Maté. 
Složení: Hercampuri, Cesmína 
paraguayská, Hierba Luisa
redukce váhy / detoxikace / 
spalování tuků / posílení
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UŇAREGOLA 
UŽ ANI JEDNO KÝCHNUTÍ

Uňaregola je silný extrakt 
proti bakteriím a virům způ-
sobujícím nachlazení, rýmy 
a chřipkové stavy. Extrakt 
obsahuje bylinu Uña de Gato, 
která se dle etnomedicíny 
používá k léčbě zánětů, ran, 
revmatismu, žaludečních 
vředů, rakovin a zhoubných 
nádorů, k posílení imunity 
a k léčbě jakýchkoliv nemocí 
způsobených parazity (virózy, 
mikózy, kandidózy). Doporu-
čujeme na akutní respirační 
onemocnění či léčbu těla od 
vnitřní nákazy nebo parazitů. 
Složení: Uňa de Gato, Bez, 
Měsíček, Lékořice
virózy / horní cesty dýchací / 
záněty / posílení imunity

MANAPYROLO 
ROZLOUČENÍ S JEDY

Extrakt byl sestaven pro 
silnou detoxikaci organizmu 
od škodlivých látek. Součástí 
tohoto extraktu je Manayu-
pa – tuto bylinu peruánská 
fytoterapie užívá pro vyčiš-
tění krve i celého organiz-
mu od toxinů a chemikálií. 
V dnešním znečištěném 
prostředí je detoxikaci nutné 
provádět pravidelně (ales-
poň dvakrát do roka). Očišta 
probíhá ve všech důležitých 
orgánech. Kromě jater je 
Manapyrolo vhodné i k pro-
čištění ledvin či močových 
cest. Složení: Manayupa, Pýr, 
Lopuch.
silná detoxikace / odvodnění / 
pánevní záněty / moč.cesty

HINOCAIGA 
SBOHEM TUKOVÁ ZÁTĚŽI

Hinocaiga je vhodná pro re-
dukční diety a kúry a zároveň 
pro celkovou purifikaci těla. 
Bylina Hercampuri jako hlav-
ní složka extraktu je tradičně 
užívána od dob Inků pro 
ulevení při bolestech žaludku, 
pro energetizaci jaterních 
funkcí a stimulaci žlučové se-
krece. Dochází zároveň k silné 
očistě krve, krevního řečiště 
a snížení hladiny cholestero-
lu. Lepší metabolizmus tuků 
se projevuje redukcí váhy. 
Dále je Hercampuri i antidia-
betikum a je vhodné na řadu 
infekcí. Složení: Hercampuri, 
Caigua, Fenykl, Pelyněk
redukční dieta / obezita /  
detox / játra / metabolizmus 

PYROPURINO 
JEDY Z TĚLA VEN

Pyropurino jak název nazna-
čuje je zaměřený na celko-
vou a komplexní detoxikaci 
organizmu. Součástí extraktu 
je bylina Hercampuri, která 
pomáhá při bolestech žalud-
ku, obnovuje jaterní funkce, 
očišťuje krev, stimuluje sekre-
ci 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
silná detoxikace / trávení / 
očista krve / žlučník / játra
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DETOXIKACE 
A HUBNUTÍ

DÝCHACÍ  
CESTY

KLOUBY

MOČOVÉ  
CESTY

FLORAPIEDRA 
PRO ČISTÉ LEDVÍ

Extrakt byl smíchán na zákla-
dě zkušeností jihoamerických 
indiánských etnik, která po-
užívají jednotlivé složky bylin 
pro podporu správné funkce 
ledvin, jejich pročištění a také 
detoxikaci krve, tělesných 
sliznic a celého organizmu. 
Florapiedra zároveň účin-
ně čistí kompletní močové 
ústrojí. Močový měchýř a led-
viny dokáže zbavit zánětů 
a parazitů. Součástí extraktu 
je bylina Flor de Arena, která 
je antibakteriální a antimiko-
tická. Složení: Flor de Arena, 
Chancapiedra, Benedikt, 
Hercampuri, Zlatobýl
ledviny / čistění krve / detox / 
močové cesty a měchýř

MUŇOFEN 
VOLNĚ SE NADECHNOUT

Muňofen je vhodný na léčbu 
astmatu a na čištění plic, a to 
zejména pro kuřáky. Zásadní 
bylinou tohoto extraktu je 
Muňa Muňa, která je známá 
pro své schopnosti celkově 
očistit organizmus a to speci-
álně při léčbě infekcí dýcha-
cích cest, dutin a proti kašli. 
Mimo jiné léčí infekce močo-
vých cest, nádory, bolesti ža-
ludku a řadu zažívacích obtíží 
(zácpa, nadýmání). Ideálně se 
popíjí po jídle a dobře se kom-
binuje se směsí Pralesní máta, 
také s Dračí krví a extraktem 
Muňacha. Složení: Muňa 
Muňa, Fenykl, Eukalypt
pro kuřáky / čisté dýchání / 
astma / na infekce / očista

MUŇACHA 
JAKO PRVNÍ NADECHNUTÍ

Extrakt je vhodný na léčbu 
dýchacích cest, na likvidaci 
plicních chlamydií a proti 
chřipkovým stavům. Lé-
čebný efekt zajišťuje čistící 
bylina Muňa Muňa 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 nasa-
dit Amazonský protokol. Při 
dlouhodobém čištění plic lze 
prostřídat s extraktem Muňo-
fen. Složení: Muňa Muňa, Wira 
Wira, Chuchuhuasi. 
dýchací cesty / detoxikace / 
léčení plicních chlamydií

MARCOCURA 
BĚHAT JAK ZA MLADÝCH ČASŮ

Extrakt Marcocura se pri-
márně zaměřuje na širokou 
škálu kloubních a pohybo-
vých potíží jako je revma, 
artróza a artritida. Bylina 
Marco, jež je jeho součástí, 
se užívá také při bolestech 
žaludku a při snížené a ne-
pravidelné menstruaci. Dále 
má pozitivní vliv na nervovou 
soustavu. Je vhodná při léčbě 
úzkostí, strachů či hysterií. 
Dle výzkumu (Roth & Lindorf) 
pomáhá při moderaci nemocí 
typu roztroušená skleróza, 
Parkinsonova a Alzheimerova 
choroba. Složení: Marco, Uňa 
de Gato, Bříza bělokorá
na revma / klouby / artróza / 
nervové potíže / posila mozku
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MACACHIOTE 
MUŽ V PLNÉ SÍLE

Macachiote je cíleně zamě-
řené na posílení potence 
a upravení hladiny mužských 
hormonů, zvýšení plodnosti 
a libida a k celkovému osvě-
žení organizmu. Velmi dobře 
může také pomoci při pro-
blémech s prostatou. Pokud 
by však hrozilo nebezpečí 
rakoviny prostaty, bude lepší 
užívat extrakt Achiotela. Je 
vhodné kombinovat s Čer-
veným plodem a s Macou 
bílou, černou nebo červenou, 
s Camu-Camu či Lucumou. 
Složení: Maca, Achiote, 
Kotvičník
zvýšení plodnosti a libida / 
problémy s prostatou / 
posílení a osvěžení těla

UNCAFLORA 
VYČIŠTĚNÉ CESTY 
UROLOGICKÉ

Extrakt na odstranění zánětů 
z močových cest, čištění led-
vin a celkovou podporu mo-
čového vylučovacího ústrojí. 
Hlavní složkou je známá 
jihoamerická bylina Vilcaco-
ra, která léčí alergie, astma, 
artritidu, řadu infekcí, ale 
i nádory a AIDS. Její působení 
je protizánětlivé, protirako-
vinné, antivirové a posilující 
pro imunitu. Druhou bylinou 
extraktu je Flor de Arena, kte-
rá zajišťuje očistu organizmu, 
zlepšení funkce jater, ledvin 
a metabolizmu. Složení: Vilca-
cora, Flor de Arena, Zlatobýl
záněty močových cest / 
infekce / imunita / očista

GINKGOMA 
OBČERSTVENÁ PAMĚŤ

Prostředek je vhodný na 
posílení centrální nervové 
soustavy a zlepšení pamě-
ti. Zprůchodňuje prokrvení 
mozku, tím se zostřuje paměť 
a podporují rozumové funkce 
i schopnost soustředění. Zvy-
šuje se okysličení a prokrvení 
také dalších částí našeho 
těla. Zajišťuje vydatnější 
přístup živin a odplavování 
škodlivých látek. Urychlu-
je trávení a metabolizmus. 
Ginkgo Biloba v kombinaci 
s Macou dodává sílu a životní 
elán. Maca má navíc skvělé 
výživové vlastnosti. Složení: 
Maca, Marco, Jinan
mentální činnost / paměť / 
prokrvení / trávení / výživa
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MOČOVÉ  
CESTY

MUŽI

MYSL

PROSTATA

RELAXACE

FOR
TE

GUARAPUMA 
NAOSTŘENÁ POZORNOST

Originální extrakt posilující 
paměť, koncentraci a schop-
nost učit se. Obsahuje extrak-
ty z Guarany a zelené kávy. 
Je intenzivní a výborný pro 
řidiče a studenty. Energetizu-
je tělo, potlačuje chuť k jídlu 
a pomáhá k vyšším výkonům. 
Vědomí zůstává dlouho ostré 
a únava odpadá. Doporuču-
jeme užívat současně s Ma-
cou a olejem Sacha Inchi, 
které dodají správnou výživu 
pro optimalizované spalo-
vání. Není vhodné pro osoby 
s hypertenzí. Složení: Marco, 
Guarana, Zelená káva, Muira 
Puama.
koncentrace / učení / ostrá 
paměť / antioxidant / posílení

MARBOS 
PROJASNĚNÁ MYSL

Marbos s hlavní aktivní byli-
nou Marco a Ubos si dává za 
smělý cíl dosáhnout zvýšení 
inteligence, schopnosti se učit 
a zároveň celkově posílit ner-
vovou soustavu. Přispívá také 
ke vzácné stimulaci rozvoje 
mentálních schopností. Je 
vhodné ho používat k me-
ditaci a speciálním druhům 
soustředění. Možno kombino-
vat s Motýlím květem, Macou 
a Sacha Inchi. Bylina Marco je 
též známá jako protizánětlivý 
a protirevmatický lék. Fun-
guje při nervových obtížích 
a hysteriích. Složení: Marco, 
Rooibos, Muira Puama
zvýšení inteligence / rozvoj 
schopností / posílení

ACHIOTELA 
PROSTATIKŮV KLID

Tento extrakt vznikl s cílem 
řešit problémy s prostatou 
a hormonální rovnováhou 
mužů. Hlavní složka recep-
tury – Achiote se tradičně 
používá při problémech 
s prostatou, při vnitřních 
zánětech, arteriální hyper-
tenzi, vysokém cholesterolu, 
zánětech močového měchýře, 
obezitě, nedostatečné funkci 
ledvin a ke zlepšení vylučová-
ní kyseliny močové. Obecně 
se dají účinky shrnout jako 
protizánětlivé, kardiotonické, 
hypotonické a hypocholeste-
rické. Složení: Achiote, Kotvič-
ník, Vrbka úzkolistá
prostata / záněty / cholesterol 
močové cesty / vysoký tlak

AMBROSINO 
ÚČINNÁ RELAXACE

Extrakt, který kombinuje 
výtažky z Levandule, Kudzu 
a byliny Marco, je zaměřený 
na blahodárnou relaxaci 
nervové soustavy a posilu 
mozkové činnosti. Je možné 
Ambrosino použít při léčbě 
a normalizaci problematic-
kých stavů autizmu. Obsa-
žený kořen Kudzu se také 
prosadil v léčbě a odstraňo-
vání závislostí. Pomáhá ustát 
akutní záchvaty a rozkolísání 
emocionálního rozpoložení. 
Celkově je při pravidelném 
užívání dosaženo stabilizace 
mysli. Složení: Marco, Levan-
dule, Kudzu
vyrovnání psychiky /
autizmus / závislosti
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MARCOMERO 
VYKOUPENÍ NESPAVCŮ

Uklidňující prostředek půso-
bící proti nespavosti, na pro-
hloubení spánku a na uvolně-
ní psychiky. Zajistí psychickou 
stabilitu a tím je vhodným 
pomocníkem i proti úzkostem, 
strachům a depresím. Tento 
extrakt obsahuje jako stěžejní 
bylinu Marco, která je pro-
tizánětlivá, protirevmatická 
a relaxační. Pomáhá v přípa-
dech křečí a bolestí žaludku 
i nepravidelné menstruaci. 
Funguje jako antineuralgikum, 
neurotnikum, při nervových 
obtížích a hysteriích. Složení: 
Marco, Dobromysl, Meduňka, 
Rozmarýn
uklidnění / spánek / na křeče / 
relaxace / proti zánětům 

MARCOREGANO 
SBOHEM MILÁ DEPRESE

Silný extrakt na uvolnění psy-
chiky a proti depresi. První 
složka Marco je účinná při 
řešení nervových obtíží, hys-
terii či hyperaktivitě. Pomáhá 
detoxikaci organizmu při 
nadměrném kouření, konzu-
maci alkoholu či chemických 
léků. Marcoregano je vhodné 
také při léčbě bronchitidy 
a astmatu, snížené či nepra-
videlné menstruaci, léčbě 
artritidy, artrózy či revmatis-
mu. Druhou bylinnou ve směsi 
je Dobromysl, její účinek je 
pro mysl uklidňující a pro 
tělo posilující. Složení: Marco, 
Dobromysl
na depresi / uklidnění / proti 
zánětům / relaxace / trávení

MANUJUBA 
PROBUZENÍ ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Manujuba byla sestavena na 
základě indiánské fytote-
rapie ke zvýšení a zlepšení 
funkce štítné žlázy. Součástí 
extraktu je Maca, která má 
vysokou výživovou hodnotu. 
Je bohatá na cukry, proteiny, 
škroby a esenciální minerály. 
Maca byla po mnoho století 
užívána ke zvýšení plodnosti, 
vhodná je také ke stimulaci 
imunity, jako pomoc při ané-
mii, tuberkulóze, menstruač-
ních nepravidelnostech, 
symptomech menopauzy 
a při sexuálních poruchách. 
Složení: Maca, Chaluha bubli-
natka, Ořešák
štítná žláza / hormony / 
výživa / plodnost / imunita
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RELAXACE

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA

TLAK 

VIRY,  
ZÁNĚTY  

A NÁDORY

ESPIMORADO 
ZKLIDNĚNÍ TLAKŮ

Espimorado obsahuje spe-
ciální kombinaci bylin, které 
jsou známé pro svou schop-
nost snižování vysokého 
krevního tlaku. V extraktu je 
obsažena Fialová kukuřice, 
oplývající bohatou směsí 
vitamínů (A, B1, B2, B3, C), mi-
nerálů (železo, vápník, fosfor) 
a také je zdrojem nejsilněj-
ších přírodních antioxidantů. 
Používá se při zvýšené hladi-
ně cholesterolu, oběhových 
potížích a nedostatečném 
prokrvení cévního řečiště. 
Uplatní se také při všech dru-
zích zánětů a infekcí. Složení: 
Maiz morado, Hloh
na vysoký tlak / cholesterol / 
čištění krve / výživa

Sniž
uje

tlak
!

CABACHIOTE 
STOP PÍSKÁNÍ V UŠÍCH

Cabachiote vzniklo kombina-
cí Achiote, Řebříčku a Přes-
ličky ve vzájemné podpoře 
proti tzv. Tinnitu. Achiote je 
pomocné při vnitřních záně-
tech, arteriální hypertenzi či 
nedostatečné funkci ledvin 
a zlepšení vylučování. S Řeb-
říčkem působí protizánětli-
vě, digestivně, hypotonicky, 
hepatoprotektivně a hypo-
cholestericky. Další složkou je 
přeslička, která se dle tradice 
lidového bylinkářství používá 
na nemoci ledvin, krvácení 
různých příčin, revma či ner-
vové bolesti. Složení: Achiote, 
Řebříček, Přeslička rolní
pískání v uších / vylučování /
záněty / hypertenze / bolesti

UBOSANNO 
ODCHOD ZÁNĚTLIVÝCH 
ŽIVLŮ

Tento produkt má podobně 
univerzální rozsah i sílu účin-
nosti jako Vilcareina – hubí 
úspěšně všechny patoge-
ny, plísně a parazity v těle. 
Vilcareina je však vhodnější 
při léčbě borelióz, plicních 
chlamýdií a těžkých neuro-
infekcí. Ubosanno je, kromě 
toho, více zaměřeno na zá-
nětlivé onemocnění klou-
bů, kožní choroby a plísně, 
infekce pohlavních orgánů, 
močového měchýře a problé-
my trávícího traktu. Složení: 
Ubos, Guanábana, Vilcacora, 
Achiote, Benedikt
likvidace zánětů a parazitů / 
plísně a infekce / klouby / kůže

CHAGUBONA 
KONEC ZVRHLÝCH BUNĚK

Chagubona je silný prostře-
dek proti zhoubnému bujení 
a účinná prevence proti 
onkologickým onemocněním. 
Zároveň způsobuje hloubko-
vou detoxikaci. Chagubona 
obsahuje sibiřskou houbu 
Chagu, která je též známá 
jako vzácná pomoc proti 
radioaktivitě a proti širokému 
spektru zánětů a nádorů. Do-
poručujeme souběžně s Cha-
gubonou využívat i Dračí krev 
(20–30 kapek denně, v onko-
logických případech je možné 
až 50 kapek denně). Složení: 
Chaga, Ubos, Guanábana, 
Uňa de Gato
onkologická onemocnění / 
nádory / radioaktivita
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SOF
T

FOR
TE

DRAGOSANA 
VIRY NA ÚTĚKU

Dragosana, stejně jako ostatní extrakty Inca Botanica, byla 
smíchána na základě dlouholetého výzkumu původní fyto-
teriapie z Jižní Ameriky. Hlavní aktivní složkou směsi je kořen 
Jergon Sacha, známý svou silou likvidovat jedy po kousnutí 
hadem či neznámé viry v těle. Tento kořen má širokou paletu 
prospěšných účinků. Vhodný je na odstranění řady virů, počí-
naje 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 způsobe-
ných parazity (virózy, mykózy, kandidózy). Poslední důležitou 
složkou je bylina Uña de Gato, která působí jako preventivní 
antioxidant, zpomaluje procesy stárnutí, opotřebování těles-
ných orgánů a energetizuje přirozenou imunitu. 
Složení: Jergon Sacha, Vilcacora, Ubos
širokospektrální antivirový prostředek / na jedy a záněty / 
zhoubné nádory / na parazity / antioxidant / imunita / artróza

VILCAREINA SOFT / FORTE
VYHÁNĚNÍ NEZVANÝCH HOSTÍ

Vilcareina je velmi silný prostředek proti patogenním orga-
nizmům a parazitům. Likviduje bakterie, viry, plísně a dokáže 
detoxikovat organizmus i od kovů a chemických jedů. Je za-
cílený 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 imu-
nitu 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 dlou-
hodobé 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, Pohánkovec, Benedikt 
silná antiparazitární a detoxikační kúra / imunitní systém /  
vitalita / záněty v těle / borelióza / chlamydie / toxoplazmóza
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VIRY,  
ZÁNĚTY  

A NÁDORY

ŽENY

ZRAK

LICHUNA 
RADIKÁLNĚ NA ZÁNĚTY 
A PLÍSNĚ

Extrakt, vznikl na základě 
jihoamerické etnomedicíny 
na likvidaci zánětů a plísní 
v organizmu. Součástí tohoto 
extraktu je Achiote, ochránce 
při vnitřních zánětech, pomoc-
ník při arteriální hypertenzi, 
vysokém cholesterolu, zánětu 
močového měchýře, obezitě, 
nedostatečné funkci ledvin 
a při zlepšení vylučování. 
Účinky extraktu lze shrnout 
jako protizánětlivé, protimyko-
tické, antioxidační, expekto-
rační, digestivní, hypotonické 
a hepatoprotektivní. Složení: 
Achiote, Ubos, Lichořeřišnice
záněty a plísně / očista krve / 
cholesterol / vylučování

MACONTRO 
NA MÉ DNY

Prostředek Macontro slouží 
primárně na odstraně-
ní menstruačních bolestí 
a nepravidelností. Příznivě 
ovlivňuje stav hormonální 
rovnováhy a velmi pozitivně 
působí na psychiku. Součástí 
extraktu je Maca, která má 
vysokou výživovou hodnotu. 
Maca byla po mnoho století 
užívána ke zvýšení plodnosti, 
ke stimulaci imunity, jako po-
moc při anémii, symptomech 
menopauzy a při sexuálních 
poruchách. Doporučujeme 
kombinovat se směsí Bílý 
květ. Složení: Maca, Řebříček, 
Kontryhel
menstruace / plodnost /
výživa / psychika / imunita

CLARAGUA 
JASNÝ ZRAK OSTROVIDA

Tento extrakt se soustředí 
na problematiku podpory 
dobrého zraku. Canchalagua, 
hlavní přísada směsi, byla 
indiány známá jako komplex-
ní depurativum zejména pro 
játra a žlučník. Pročištěním 
jater a žlučníku dochází k ra-
pidnímu zlepšení zraku a dal-
ším pozitivním změnám – mi-
zení stařeckých skvrn na kůži, 
zlepšení stavby vlasů a nehtů, 
ale i regulaci menstruace 
u žen. Bylina našla místo i při 
léčbě malárie a žluté zim-
nice. Zevně pomáhala i na 
rány. Složení: Canchalagua, 
Borůvka, Světlík lékařský
pročištění jater a žlučníku / 
zlepšení zraku / detoxikace



JEDNODRUHOVÉ
EXTRAKTY

Inca Botanica vytvořila novou řadu extraktů ze samostatných 
léčivých bylin, jejichž sílu si můžete vyzkoušet zejména 

v rámci intenzivních a konkrétně zacílených ozdravných kúr. 
Extrakty nejsou na alkoholové bázi, ale jen čistou koncentrací 

vyluhovaných aktivních látek v přečištěné vodě. 
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CHOLESTEROL

DETOXIKACE

CAIGUA 
CYCLANTHERA PEDATA

Tato bylina je v Evropě také 
známá pod názvem Korilla. 
Caigua je tradiční peruánská 
rostlina, která je proslulá díky 
svým schopnostem omladit 
organizmus a snížovat také 
nadváhu. Náš extrakt Vám 
pomůže při problémech spo-
jených s vysokým choleste-
rolem a zhoršeným krevním 
oběhem. Čistí krev a pomáhá 
od bolestí trávícího traktu. 
S pomocí detoxikace podpo-
ruje mozkovou činnost a léč-
bu např. roztroušené skle-
rózy. Extrakt doporučujeme 
při nadváze cukrovce, únavě 
a potřebě omladit tělo.

snižuje cholesterol / čistí 
krev / spaluje tuky 

HERCAMPURI 
GENTIANELLA ALBOROSEA

Tato rostlina je známá již 
od dob Inků, kteří jej použí-
vali ke snížení horečky a na 
bolesti žaludku. Hercampuri 
spouští silnou detoxikaci 
a tím, že zlepšuje činnosti 
jater a žlučníku, snižuje hladi-
nu cholesterolu a usnadňuje 
trávení. Hercampuri dopo-
ručujeme všem, kteří trpí na 
jaterní onemocnění, diabetes 
a s ní spojenou nadváhu. 
Významně očisťuje krevní 
řečiště a tím celý organizmus. 
Hercampuri nedoporučujeme 
užívat pouze pokud máte 
žaludeční vředy.

detoxikace / cholesterol / 
metabolizmus / trávicí 
trakt / mírní bolesti žaludku

MANAYUPA 
DESMODIUM ADSCENDENS

Tato tradiční rostlina je pou-
žívaná a známa v peruánské 
medicíně již řadu let. Složky 
obsažené v Manayupě jsou 
protizanětlivé, antiastmatic-
ké, antialergické a antioxi-
dační. Díky těmto složkám se 
extrakt používá při zánětech 
jater, žlučníku, žaludku, 
ledvin, močových cest a po-
hlavního ústrojí. Ovšem tím 
její výhody nekončí, extrakt 
je vhodný i při redukci váhy, 
jelikož urychluje detoxikaci 
a spalování tuků. Pomáhá 
také při bolestech svalů, 
menstruaci a při křečích.

detoxikace / močopudná / 
čistí ledviny / urychluje 
hojení / protizánětlivá

CANCHALAGUA 
SCHKUHRIA PINNATA

Rostlina Canchalagua je 
využívána v lidové medicí-
ně již mnoho generací. Její 
vlastnosti jsou antibakteriál-
ní, antimikrobiální, antimyko-
tické, protizánětlivé a hojivé. 
Dochází k očistě krve a tím 
k redukci akné, ekzémům 
a skvrnám na pokožce. 
Pomáhá při vylučování moči 
a likviduje záněty v uro-
genitální oblasti. Eliminuje 
plísně a kvasinky v celém těle. 
Podporuje správnou funkci 
jater a žlučníku. Ženy ocení 
zlepšení funkce vaječníků 
a pravidelnou menstruaci. 

čistí krev / játra a žlučník / 
proti plísním a kvasinkám / 
kožní choroby / na trávení



27    J e d n o d r u h o v é  e x t r a k t y

EUKALYPT 
EUKALYPTUS

Eukalyptus je také v České 
republice znám pod názvem 
Blahovičník. Už z názvu je 
jasné, že má mnoho blaho-
dárných vlastností. Mezi ně 
patří pomoc při nachlazení, 
chřipce, bolestech zubů, 
horečkách, průjmech a psy-
chických neduzích. Extrakt 
je vhodný pro respirační 
onemocnění ale také pomáhá 
proti kožním parazitům. Eu-
kalypt lze použít i do koupele 
pro uvolnění těla i mysli. Je 
tedy vhodný vnitřně i pro 
aromaterapii.

cesty dýchací / urychluje 
hojení / proti bolesti / 
antiseptický / snižuje 
horečky / rozpouští hleny

MUŇA MUŇA 
MINTHOSTACHYS MOLLIS

Rostlina Muňa Muňa je v Peru 
používaná jako přírodní 
antibiotikum, které posi-
luje organizmus a zbavuje 
ho případných parazitů, virů 
a bakterií. Extrakt pomáhá 
také při tlumení bolesti a sni-
žuje zvýšenou teplotu, proto 
se doporučuje jej používat 
zejména v období chřipko-
vých epidemií. Pokud již máte 
příznaky spojené s rýmou 
či chřipkou, tak Vám tento 
extrakt pomůže při vykašlá-
vání, zánětů dýchacích cest, 
kašli a zánětů vedlejších 
nosních dutin.

přírodní antibiotikum / 
záněty nosních dutin / 
trávicí trakt / antiseptický

WIRA WIRA 
GNAPHALIUM GRAVEOLENS

Rostlina Wira Wira je oblíbená 
již po staletí v peruánské li-
dové medicíně. Je vhodná při 
léčbě zánětů dýchacích cest, 
kataru sliznic krku, chřipce, 
angíně, rýmě, uvolnění dýcha-
cích cest a kašli. Díky těmto 
vlastnostem doporučujeme 
extrakt používat v období 
chřipkových epidemií jako 
prevenci nebo již při jejím 
onemocnění k rychlému 
zotavení. Wira Wira ovšem 
pomáhá, také s dlouhodobou 
léčbou závažných onemocně-
ní jako je například astma.

při zánětech plic / dýchací 
cesty / antiseptické účinky / 
při nachlazení, rýmě, chřipce 
a angíně

AGUAJE 
MAURITIA FLEXUOSA

V peruánském léčitelství se 
traduje, že Aguaje má schop-
nost 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 uklá-
dán pouze na "správná mís-
ta". K tomuto účelu ji dopo-
ručujeme používat společně 
s čajovou směsí Modrý květ. 
Náš extrakt skvěle funguje 
na vyrovnání hormonální 
hladiny a při menopauze.

na hormonální rovnováhu / 
formování postavy / 
osteoporóza / na migrény / 
při menopauze
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DÝCHACÍ  
CESTY

HORMONY

JÁTRA  
A LEDVINY

LIBIDO

CHANCA PIEDRA
PHYLLANTHUS NIRURI

Chanca Piedra, neboli “la-
mač 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 potí-
žích, jako jsou koliky, chřipky, 
horečky, pánevní infekce 
či poruchy trávení.

urogenitální infekce / 
žluč. a ledvinové kameny / 
klouby / proti zánětům 
a infekcím

KOTVIČNÍK
TRIBULUS TERRESTRIS

Kotvičník zlepšuje sexuál-
ní funkce u obou pohlaví. 
U mužů zvyšuje hladinu tes-
tosteronu a u žen je vhodný 
na vyrovnání hormonální 
hladiny v období klimakteria. 
Je znám pro své adaptogenní 
účinky, kdy pomáhá s pře-
konáním stresových situací, 
posiluje fyzickou a psy-
chickou odolnost a dodává 
vitalitu. Odbourává choleste-
rol, podporuje jaterní funkce 
a pomáhá ve vylučovacím 
systému. Sportovcům po-
máhá na růst svalové hmoty 
a zrychluje regeneraci tkání.
odolnost / růst svalů / 
libido / plodnost / imunita / 
regenerace / vitalita

MACA ČERNÁ 
LEPIDIUM MEYENII

Indiánská Maca znamená 
v překladu “posilující kvě-
tina přicházející z výšin”. 
Extrakt je skvělý pro posílení 
organizmu, zvýšení vytrva-
losti a hlavně plodnosti. Má 
vysokou výživovou hodnotu. 
Obsahuje množství bílkovin, 
jódu, zinku, fosforu, železa, 
vitamínů (B1, B2, C a E) a také 
vápník. Stimuluje mozko-
vé funkce, zvyšuje intelekt 
a chrání před stresem. Fun-
guje jako hormonální regulá-
tor, antianemikum a podpo-
ruje rekonvalescenci tkání.
posílení libida / vitalita / 
osvěžuje mozek / výživa / 
hormonální rovnováha / 
proti stresu / vitamíny

Univ
er

záln
í
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ACHIOTE 
BIXA ORELLANA

Rostlinka Achiote je známá 
díky svým všestranným 
účinkům po celém světě. Pro-
sadila se zejména na léčbu 
prostaty. Má protizánětlivé, 
antiseptické a antibakteriální 
účinky a z těchto důvodu je 
vhodná při léčení zánětů, in-
fekcích, hojení ran, popálenin 
puchýřů, vředů a hemeroidů. 
Achiote také napomáhá 
k posílení metabolizmu, zlep-
šení trávení, snížení hladiny 
cholesterolu a redukci nad- 
váhy. V neposlední řadě je 
skvělá jako afrodiziakum.
na prostatu / na infekce 
a záněty / urologické cesty / 
posila metabolizmu / 
cholesterol / hojení

FLOR DE ARENA 
TIQUILIA PARONYCHIOIDES

Extrakt je hojně využíván 
k čištění ledvin a eliminaci 
zánětů močových cest a sliz-
nic. Purifikuje také neuro-
-endokrinologický systém. 
Flor de arenu doporučujeme 
lidem s nadměrným pocením, 
jelikož látky obsažené v ex-
traktu odstraňuji adrenalin 
a kyselinu mléčnou. Bylina 
pomáhá také při zažívacích 
obtížích jako je nechuten-
ství, otylost nebo překyselení 
žaludku. Nedoporučujeme 
podávat dětem, těhotným 
a kojícím ženám.
urologické problémy / čistí 
ledviny / protizánětlivá / 
trávicí trakt / detoxikace / 
překyselení

MUIRA PUAMA 
PTYCHOPETALUM OLACOIDES

Nejčastěji se s Muira Pua-
mou setkáme pod názvem 
amazonská viagra. Ve světě 
proslula díky svým afrodizia-
kálním účinkům, jak pro ženy, 
tak pro muže. Muira Puama 
omlazuje tělo a používá se 
při léčbě sexuálních dysfunk-
cí. Extrakt posiluje nervy, 
proto je velmi účinný pro lidi 
trpícími depresemi, úzkostmi, 
strachem a nervozitou. Ex-
trakt je možno aplikovat i při 
poruchách trávéní a povrcho-
vě při revmatismu, vnějších 
poraněních a otocích.

afrodiziakum / sexuální 
dysfunkce / posiluje nervy / 
poruchy trávení / omlazuje / 
na revma a otoky 

MARCO 
AMBROSIA PERUVIANA

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 psychic-
kých problémů (bolesti hlavy, 
migrény, uklidňuje nervový 
systém atd.). Marco je také 
vhodné při léčbě bronchitidy, 
astma, revmatismu a uvol-
nění při svalových křečích. 
Extrakt je také podpůrnou 
léčbou při Parkinsonově 
chorobě.
povzbuzuje psychiku / 
na revma / proti zánětům /  
neurózy, hysterie a migrény / 
na uvolnění křečí 
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MOČOVÉ 
CESTY

PROSTATA

PSYCHIKA

VIRY, ZÁNĚTY  
A NÁDORY

JERGON SACHA 
DRACONTIUM LORETENSE

Jergon Sacha je geniální 
prostředek amazonských 
léčitélů proti všem druhům 
virů a jedů. Extrakt z léčivého 
kořene také účinně zabraňuje 
reprodukci viru HIV, pomáhá 
při nádorových onemocně-
ních. Tradičně je využíván 
jako protijed při kousnutí 
hmyzem, pavouky a hady, 
ale i v případech bronchiti-
dy, černého kašle či svrabu. 
Jeho účinek je protizánětlivý 
a antiastmatický. Podporuje 
správné fungování trávicího, 
nervového a imunitního 
systému.
proti virům a jedům / 
imunita / HIV / rakovinné 
nádory / bronchitida

CHAGA 
INONOTUS OBLIQUUS

Léčivá houba Chaga patří 
mezi nejsilnější antioxidanty 
na světě. Je hlavním bojov-
níkem 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 napří-
klad pohlcovat radioaktivní 
záření. V těle spouští silný 
detoxikační proces a vyživuje 
jej novými vitamíny a minerá-
ly. Také pomáhá se stresem, 
uklidňuje psychiku a dodává 
životní elán.
proti stárnutí / na rakovinu / 
HIV / radioaktivita / výživa / 
detox / na viry a záněty

VILCACORA 
UNCARIA TOMENTOSA

Vilcacora podporuje imu-
nitní systém, který se tak 
stává mnohem odolnějším 
vůči vnějším vlivům. Obrany-
schopnost harmonizuje ta-
kovým způsobem, že pomůže 
i při složitých autoimunitních 
chorobách. Má především 
vysokou účinnost při léčbě 
nádorových onemocnění. 
Používá se k léčbě zánětů 
a infekcí. Její účinky jsou také 
detoxikační a antioxidační, 
takže podporuje trávení, čistí 
cévy od plaků a pomáhá 
proti stárnutí.

protinádorová / virové 
infekce / protizánětlivá / 
trávící potíže / stimuluje 
imunitu / antioxidační
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Připravujeme

ANONA  
GRAVIOLA 
ANNONA MURICATA

Anona Graviola působí anti-
bakteriálně, antivirově a za-
stavuje růst nádorů. Působí 
příznivě i na trávicí trakt a re-
guluje hladinu cholesterolu. 
Doporučuje se při závažných 
problémech jako je cukrovka 
a Parkinsonova choroba ale 
i na běžnější bolesti a křeče. 
Studie mj. ukazují skvělé vý-
sledky při ničení nádorových 
buněk. Anona také stimuluje 
serotonin a má antidepresiv-
ní účinky.

protinádorová / protivirová 
a antibakteriální / posílení 
imunity / deprese a stres / 
proti bolesti a křečím

CHUCHUHUASI 
MAYTENUS LAEVIS

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 protizá-
nětlivé účinky. Odvar z kůry 
bájného stromu je používán 
v indiánské etnomedicíně 
na kloubní obtíže a při boles-
tech zad. Původní indiánské 
jméno v překladu znamená 
"chvějící se záda", což doklá-
dá dlouhou historii k léčbě 
artritidy a revmatizmu. 
proti nádorům a zánětům / 
bolesti zad a kloubů /
analgetikum / posílení / 
na alergie / antioxidant

UBOS
SPONDIAS MOMBIN

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 pro-
tizánětlivé, detoxikační účin-
ky a zlepšuje metabolizmus. 
Velice známe jsou také jeho 
protiinfekční a protiplísňové 
schopnosti. Pomáhá od bo-
lesti, tlumí křeče a urychluje 
hojení ran. 

trávicí onemocnění / kožní 
choroby / na křeče / záněty 
sliznic / mykózy / krvácení 
a poranění / na revma

Sniž
uje

tlak
!

TAWARI 
TABEBUIA SERRATIFOLI

Extrakt z Tawari se získává 
z velkých stromů, které rostou 
v jihoamerických deštných 
pralesech. 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 antipa-
razitálním schopnostem má 
širokou škálu využití. 

na cukrovku / onemocně-
ní jater / infekce a plísně / 
na viry a parazity / dýchací 
problémy / trávicí problémy
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VIRY, ZÁNĚTY  
A NÁDORY

JUAN DE 
ALONSO
XANTIUM SPINOSUM

Bylinka Juan de Alonso má 
mnoho využití, ale zejmé-
na se osvědčila při léčení 
urogenitálních chorob jako 
jsou záněty ledvin a prostaty, 
infekce močových cest nebo 
záněty vaječníků či kapavce. 
Její protizánětlivé a antibak-
teriální schopnosti se dají 
využít i při chřipce, kašli a na-
chlazení. Perfektně pomáhá 
při chronických onemocně-
ních jater a žaludku. Pomáhá 
na revma a snižuje bolest.

urogenitální infekce / 
antibakteriální / ledviny / 
prostata / horečky a kašel / 
játra a žaludek

FIALOVÁ 
KUKUŘICE 
MAIZ MORADO

Je výborným zdrojem přírod-
ních antioxidantů chránících 
před volnými radikály, vita-
mínů (A, B1, B2, B3, C) a mine-
rálů (železo, vápník, fosfor). 
Je skvělou prevencí proti 
rakovině, cukrovce, kardio-
vaskulárním onemocněním 
nebo odumíráním mozkových 
buňek. Reguluje krevní tlak, 
hladinu cholesterolu a prokr-
vení tkání. Likviduje bakteri-
ální a virové infekce. Usnad-
ňuje regeneraci tkání, tvorbu 
kolagenu či zlepšuje zrak. 

snižuje krevní tlak / minerály 
a vitamíny (A, B1, B2, B3, C) / 
detoxikace / cholesterol

Sniž
uje

tlak
!

CUTI CUTI
ASPLENIUM LUNULATUM

Zázračná peruánská bylina 
jménem Cuti Cuti je využívá-
na již po staletí domorodými 
obyvateli a šamany v tradič-
ní medicíně. Extrakt napo-
máhá zejména při snížení 
hladiny krevního cukru a při 
podpoře funkce slinivky. 
Celkově zrychluje metaboliz-
mus a působí protizánětlivě. 
Její bylinné složky příznivě 
působí na vykašlávání a vy-
pořádání se s jinými choro-
bami dýchacích cest, proto 
se hodí zejména v období 
angín a chřipek.
snížení krevního cukru / 
slinivka / metabolizmus / 
protizánětlivý / choroby 
dýchacích cest

HIERBA LUISA
ALOYSIA CITRODORA

Hierba Luisa pochází z Indie 
a pěstuje se i v Jižní Americe. 
Nejčastěji je využívána jako 
pomoc při trávících problé-
mech (bolesti břicha, nadý-
mání, zácpy či překyselení 
žaludku). Pomáhá posílit 
mentální zdraví a celkovou 
psychiku člověka (vhodná 
na depresi a nervové vyčer-
pání). Má široké antibakte-
riální, protiplísňové a pro-
tizánětlivé účinky, takže se 
hodí při nachlazení, chřipce, 
horečce a nebo k likvidaci 
různých druhů virů a parazitů 
v lidském organizmu.   
špatné trávení / na plísně 
a bakterie / nachlazení / 
psychika / na viry a parazity



PŘÍRODNÍ 
BALZÁMY

Představujeme Vám kosmetickou řadu 100% přírodních 
balzámů z bambuckého másla, včelího vosku a olejů vysoké 

kvality. Všechny produkty jsou bez emulgátorů, barviv, 
alergenů a chemických konzervantů.
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SLUNEČNÍ  
BALZÁM S Q10
ÚČINNÝ POMOCNÍK  
PROTI VRÁSKÁM

Balzám je výborným pomocníkem pro citlivou, zralou, smíšenou 
a problematickou pokožku. Kůži efektivně vyživuje, hydratuje 
a chrání před vnějšími vlivy včetně slunečního záření. Jojobový 
olej patří k nejprospěšnějším a nejcennějším přírodním olejům. 
Dokáže udržet 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. Koenzym Q10 je přirozeně 
přítomný fyziologický antioxidant v pokožce, který se stářím 
ztrácí a je nutné ho doplňovat. Zajišťuje obnovu buněk a zvyšu-
je jas pleti. Podporuje tvorbu kolagenu a omlazuje. Působí jako 
ochranný filtr proti škodlivým vlivům toxinů i záření. Ricínový 
olej zvláčňuje, hydratuje pleť, vyhlazuje vrásky a brání jejich 
tvorbě. Snižuje viditelnost jizev a pigmentových skvrn. Rege-
neruje pokožku při pobytu na slunci i po něm a je považován 
za jeden z nejlepších olejů v prevencí proti stárnutí.
Složení: bambucké máslo, vazelína, jojobový olej, ricínový 
olej, koenzym Q10, včelí vosk

SANGRE  
DE DRAGO
BALZÁM NA RANKY  
S MANDLOVÝM OLEJEM

Balzám je vhodný pro všechny 
typy pleti, zejména suchou, 
citlivou i popraskanou. Má sil-
ně regenerační, hojivé, desin-
fekční i antibakteriální účinky. 
Sangre 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, 
Sangre de Drago, včelí vosk

KONOPKA  
S DÝŇOVÝM OL.
NA PROBLEMATICKOU 
POKOŽKU

Konopka je vhodná na akno-
zní, 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). Udržuje pleť pružnou 
a vláčnou a přitom má silné 
protizánětlivé, regenerační, 
antibakteriální a antioxidační 
účinky. Dýňový olej odstraňuje 
nadměrné maštění a likviduje 
zvětšené póry pleti. Zmírňuje 
atopický ekzém i lupénku. 
Je prevencí proti striím.
Složení: bambucké máslo, 
vazelína, konopný a dýňový 
olej, včelí vosk, vitamin E 



DOPLŇKY
Inca Botanica spolupracuje s původními obyvateli peruánské 
Amazonie i And a podporuje vzájemnou výměnu a fair trade 
obchod původních výrobků k nám do Evropy. Dováží mnohé 

ceremoniální předměty jako jsou fragrance, andské kamenné 
kříže, ručně pletené náramky a podobně. Vůně, vykuřovadla, 

či kameny mají schopnost pozitivně energetizovat prostor 
a jsou vhodnými pomocníky při meditační a mentální práci.
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TAŠKA
ČERNÁ A ZELENÁ

Nákupní látková taška 
s dlouhými uchy a logem Inca 
Botanica v černé nebo zelené 
barvě. Taška je vyrobena 
z přírodních materiálů. Koupí 
a nošením podpoříte náš 
projekt a pomůžete jej zvidi-
telnit pro ostatní. Bílý logotyp 
spojuje tvar andského kříže 
(čakany) a dvou proplete-
ných hadů coby symbolu 
probuzené kundaliní. Hadi 
také odkazují ke šroubovici 
DNA, základu života na zemi. 
Dalším nezbytným prv-
kem jsou tři šamanské listy 
po stranách, které zastupují 
tři světy andské kosmologie.

NÁRAMEK PERU 
PLETENÝ NÁRAMEK

Peruánské pletené náramky 
různých barev jsou vyrábě-
ny původními peruánskými 
obyvateli a každý tvoří ori-
ginál. Náramky jsou tradiční 
připomínkou spojení přátel-
ství a nebo významné životní 
události. Často tvoří dary, 
které nošením svému majiteli 
připomínají důležitý okamžik 
nebo například rozhodnu-
tí. Náramky mohou nést 
i konkrétní přání a poselství 
jako amulet. V energetickém 
světě se nic neztratí a každá 
myšlenka pronesená v blíz-
kosti darovaného předmětu 
se v něm poté nese dále.

CD POKROČILÉ TECHNIKY 
MEDITACE PETRA CHOBOTA

1. Čištění bloků 1
2. Čištění bloků (meditace)
3. Čištění bloků 2
4. Aktivace středu břicha
5. Aktivace středu břicha (med.)
6. Regrese (meditace)
7. Regrese 
8. Střed lebky (meditace)
9. Exteriorizace 1
10. Exteriorizace (meditace)
11. Exteriorizace 2

12. Exteriorizace, volná energie 1 
13.  Exteriorizace volná en. (med.)
14. Exteriorizace, volná energie 2 
15. Léčení skrze hruď 1 
16. Léčení skrze hruď 2 
17. Léčení skrze hruď (meditace)
18. Léčení skrze hruď 3 
19. Astrál 1
20. Astrál (meditace)
21. Astrál 2

Sestava meditací a soustředění tvoří ucelený komplet pro 
rozvíjení pokročilých meditačních technik. Petr Chobot provází 
slovem do cílených imaginací, kde je odváděna energetická 
práce v hlubokém podvědomí. 
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ANDSKÝ KŘÍŽ 
CHAKANA
Chakana neboli andský kříž 
odráží andskou kosmologii. 
Trojité odstupnění symbo-
lizuje tři světy: "nebeský" 
svět, svět ducha, Vyššího já, 
dále "pozemský" svět, svět 
lidí, svět každodenní reality 
a "podzemní" svět, oblast 
nevědomí, podvědomí, 
vnitřní svět snů a intuice. Had 
vládne jihu – zde se učíme 
odkládat minulost. Jaguár 
vládne západu – zde může 
nalézt mír, pokoj a zde se mů-
žeme podívat až za hranice 
smrti. Kolibřík vládne severu 
– zde se spojujeme s předky 
a léčíme budoucí generace. 

Orel (kondor) vládne výcho-
du – zde se spojujeme s Vel-
kým duchem. Had symboli-
zuje, sexualitu a uzdravující 
sílu přírody. Had je spojovaný 
s moudrostí a uzdravováním, 
představuje základní životní 
sílu, která usiluje o jednotu 
a tvoření. Had je také sym-
bolem plodnosti. Fekundita 
je tvůrčí princip spojovaný se 
ženstvím – s úsilím množení 
a tvorby. Jaguár je králem 
amazonského pralesa a nej-
důležitějším zvířetem pro ša-
many, protože je symbolem 
síly proměny šamana v jagu-
ára. Tím, že jaguár zbavuje 

prales slabých jedinců, dělá 
místo pro zrození nového 
života. Tento tvor nás učí, 
že v obdobích krizí přichází 
příležitost a smrt je voláním 
ke znovuzrození. Zpřítomňu-
je neustálou obnovu života. 
Někdy musí kmen v důsledku 
přírodních cyklů opustit ves-
nici, aby mohl prosperovat 
na jiném místě. Takovéto pře-
sídlování je odrazem cyklu 
života a smrti. Orel je mocné 
silové zvíře, které symbolizuje 
obezřetnost, bystrost a ostrý 
zrak. Podle šamanů nám 
energie orla pomáhá vidět 
život z nadhledu, aniž by-

chom zabředli do bezpočtu 
drobných detailů. Orlí energie 
nám může pomoci porozu-
mět tomu, odkud přicházíme 
a kam jdeme. Kolibřík nám 
ukazuje jak se vydat na 
dlouhou cestu vývoje a růstu. 
Je to ta nejvznešenější cesta 
jakou člověk může podnik-
nout. Cesta vstříc vlastnímu 
duchu. Úžasná energie to-
hoto archetypu nás inspiruje 
k tomu, abychom se vydali 
na naši vlastní pouť zpět ke 
zdroji. Energie kolibříka nám 
dodá odvahu, sílu a vedení, 
jež potřebujeme k tomu, aby-
chom uspěli.



TRADIČNÍ ESENCE
PERUÁNSKÉ CEREMONIÁLNÍ VODY 

Aqua neboli “voňavá voda” je rituálním předmětem jihoame-
rických mágů. Používáme ji k provonění a posílení pozitivní 
energie vnějšího prostoru. Inca Botanica dováží z Peru celou 
řadu těchto fragrancí, zde na obrázku představujeme ty nej-
oblíbenější: Aqua de Florida je voda podle původní receptury 
z roku 1808. Odstraňuje těžké a negativní vibrace, jako oběť 
vede k naklonění si duchů, přináší štěstí a ochranu svým uživa-
telům a dokáže očistit naši auru pro otevírání se vyšším rovinám 
bytí. Aqua de Kananga ve spirituálním 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 Naranja je nádherná a slunná fragrance 
pomeranče. Používá se pro čištění a ochranu. Pomerančový 
květ je klíčem k odstranění nečistot ze závisti, oddaluje zlé ener-
gie, v obchodu přitahuje peníze a zákazníky. Aqua de Pacholi 
je voda, která výrazně zklidňuje deprese, nespavost, neklid, vy-
čerpání, pocity slabosti a neopodstatněné strachy. Vůně nejsou 
určeny k vnitřnímu užití ani k nanášení na kůži či k inhalaci.

ESENCE INCA BOTANICA 
ORIGINÁLNÍ A 100% PŘÍRODNÍ ENERGETIZAČNÍ VODY

Inca Botanica vyvinula na základě prapůvodních indiánských 
tradic vlastní čisté esence bez přidaných chemických aditiv. 
Tyto esence poskytují speciální záštitu při šamanských rituá-
lech, meditačních praktikách, čištění energetických polí (aury) 
jednotlivců, snímání bloků a nežádoucích vibračních otisků, 
uvolnění od napětí, čištění prostoru, amuletů a vzácných 
kamenů. Pachamama vychází z kombinace speciálních pra-
lesních amazonských rostlin a bylin And, které dávají esenci 
výjimečně silné očistné, ochranné a harmonizační vlastnosti. 
Tato esence díky svým aromaterapeutickým vlastnostem rost-
lin silně harmonizuje vědomí. Santos – Posvátný strom Palo 
Santo a další speciální ochranné rostliny And poskytují, silný 
očistný, ochranný a harmonizační účinek na více úrovních vě-
domí, doprovázený svou charakteristickou vůní. Lavanda má 
silně uvolňující účinky a pomáhá při nespavosti, bolesti hlavy 
či smutku. Tato vůně Vám pomůže uvolnit psychiku, zklidnit se 
a zbavit stresu. Výborně pomáhá při meditační práci. Květino-
vě nahořklé tóny navozují dobré soustředění.
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www.incabotanica.com 

eshop@incabotanica.com 

+420 770 600 933

      Inca Botanica

      inca_botanica 

www.petrchobot.com

      Petr Chobot - biolog, terapeut 

      Free Planet - Petr Chobot

      petr_chobot

KONTAKTY


