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DRAZÍ PŘÁTELÉ,
představujeme nový katalog léčebných protokolů, který Vám
významně ulehčí výběr vhodných léčivých bylin na konkrétní
zdravotní problémy. Léčebné protokoly nebo-li kúry jsou optimální kombinací rostlinných prostředků, které jsou navzájem
posíleny tak, aby výsledný léčebný efekt byl co nejúčinnější.
Již staří evropští bylinkáři věděli, že v mnoha případech je
daleko silnější soubor jednotlivých bylin než užívání bylin samotných. Mistry v kombinování léčivých rostlin jsou indiánští
šamani. Šamani nebo-li "curanderos" využívají svých speciálních metod k tomu, aby zjistili, jaké byliny navzájem smísit
a v jakém poměru. Jsou schopni vstupovat do změněného
stavu vědomí a ve stavu jakési “vyšší pozornosti” se informačně propojují s jednotlivými rostlinami a takto sestavují dokonalé receptury. Zaměří se podle diagnózy na konkrétní nemoc
a najdou v informačním poli rostlin specifické byliny a výhodné
léčivé spojitosti mezi jednotlivými rostlinnými druhy. Takto
odhalují jak lze synergicky konkrétní nemoc udolat. Produkty a léčebné kúry Inca Botanica vychází právě ze zkušeností
těchto jihoamerických indiánských šamanů a jejich umění.

V tomto katalogu najdete 84 protokolů na širokou škálu zdravotních potíží. Speciální pozornost věnujeme onkologickým
onemocněním, přičemž řešíme různé a speciální typy rakovin
zvlášť. Kromě léčení nemocí se také věnujeme tématu zlepšování mentálních a kognitivních funkcí. Připravili jsme vhodné
kombinace pro každého, kdo si chce uvolnit psychiku od stresu, lépe se soustředit nebo cíleně kultivovat meditační praxi.
Jsme přesvědčeni, že jsme schopni našimi metodami sestavovat léčebné kúry, které zafungují v podstatě na každou známou nemoc a pomohou zlepšit Váš život v jakémkoliv směru.
Dle našeho názoru je dnes absolutní nutnostní provádět detoxikaci celého těla a zároveň si pravidelně posilovat mozek
a nervový systém. To je nejlepší prevencí na řadu současných
chorob. Drtivé procento onemocnění má svůj původ buď
v nadměrném psychickém stresu a nebo intoxikaci organizmu
způsobené zamořením životního prostředí nebezpečnými jedy.
Na všechny zmíněné obtíže máme vysoce účinné kombinace
léčivých rostlin, které zpracováváme buďto do podoby silných
extraktů, čajů anebo do podoby lyofilizovaného prášku.

Váš tým Inca Botanica
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AMAZONSKÝ
PROTIPARAZITÁRNÍ
PROTOKOL
Kúra pro vyčištění od všech patogenních a parazitárních organizmů v těle a na zvýšení imunity

DÉLKA LÉČBY AMAZONSKÝM PROTOKOLEM:
2-4 cykly (zvolte podle závažnosti onemocnění)

Tento protokol vznikl především na základě zkušeností s léčbou Lymské boreliózy, což je onemocnění, které je v současné době na vzestupu po celém světě. Borelie jsou patogeny,
které je velice těžké z těla vymítit. Ovšem námi použité prostředky jsou schopné především ve své kombinaci a při dlouhodobějším užívání parazity zničit. Mezi těmito prostředky
vyniká svoji silou především Dračí Krev, Copaiba, strom Ubos,
Jergon Sacha a Vilcacora. Tento protokol je určen nejen k likvidaci Borelií, ale má širokospektrální účinky a je schopen
významně likvidovat patogeny mnoha druhů - viry, bakterie
a další (jednobuněčné a složitější) parazity.

1. CYKLUS (3-4 MĚSÍCE)
Dávkování produktů:

PRODUKTY V BALÍČKU (produkty na 2 cykly):
2x Rudý strom / bylinná směs
5x Dračí krev 55ml / superpotravina
1x Vilcareina SOFT / extrakt
4x Vilcareina FORTE / extrakt
5x Jergon Sacha / superpotravina
4x Copaiba / superpotravina

Rudý strom
– 1 . měsíc 2-3x denně šálek (začít 2x a poté přidat na 3x)
Příprava: 1/2 kávové lžičky zalít do cca 2,5 dcl vody a nechat
15 minut louhovat.
Vilcareina SOFT
–2
 . měsíc užívat místo Rudého stromu extrakt Vilcareina Soft
–3
 x2 kapky 4 dny, 3x5 kapek 4 dny, 3x8 kapek
do dobrání 1 lahvičky
Při příliš výrazné reakci můžete užívat stále Rudý strom.
Je nutno pít dostatek vody (ke každé dávce alespoň 2 dcl).
Vilcareina FORTE
– po Vilcareině Soft začít užívat extrakt Vilcareina Forte
–3
 x2 kapky 4 dny, 3x5 kapek 4 dny, 3x8 kapek do dobrání
1 lahvičky
Při příliš výrazné reakci můžete užívat stále Vilcareina Soft
nebo Rudý strom. Pokud je vše v pořádku, pokračujte další
lahvičkou. Pijte dostatek vody (ke každé dávce alespoň 2 dcl).
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4
A M A ZO N S K Ý
P R O T I PA R A Z I TÁ R N Í
P R O T O KO L

Copaiba – 2x3-5 kapek denně
Dračí krev
– užívá se během celého protokolu
– nakapat do 1 dcl vody, začít na 1x8 kapek denně,
každý den zvýšit o 1 kapku až do 25-30 kapek denně
a na této dávce zůstat
– od 10 kapek rozdělit dávku na 2x denně
Není nutno dojít na nejvyšší dávku, pokud by vznikla negativní
fyzická reakce. Uvedená dávka je mez, kterou tělo snese bez
úhony a bude se léčit nejrychleji. Je možné se léčit i pomaleji.
2. CYKLUS (3-4 MĚSÍCE)
Dávkování produktů:
Rudý strom – 1x denně šálek do vybrání zbytku čaje
Vilcareina FORTE – 3x7 kapek denně (spotřebovat 3 lahvičky)
Dračí krev – maximálně 30 kapek denně
Jergon Sacha – 1x lžička denně
Copaiba – 2x3-5 kapek denně
(3. CYKLUS a následné jsou stejné jako 2. CYKLUS)

VŠEOBECNÉ POKYNY PŘI UŽÍVÁNÍ PROTOKOLU:
• Užívejte byliny ideálně s pauzou půl hodiny od jídla.
• Rudý strom a Dračí krev neužívejte ve stejnou dobu.
• Dračí krev je lepší užít po jídle, aby svíravá chuť tolik
nedráždila žaludek (zvláště u citlivých jedinců).
• Po prvním měsíci (po Rudém stromu), pokud nebudete
cítit zhoršení stavu, můžete pokračovat bez pauzy,
až do dobrání lahvičky s Vilcareinou Soft.
• Po každé lahvičce je optimální udělat přestávku 5 dní
(po pauze pokračovat v plné dávce).
• V případě, že by nebylo možné dodržet pokyny, je lepší
vzít byliny kdykoliv, než vůbec!
• Pokud byste užívali jen Rudý strom a Dračí krev
(zjednodušená verze protokolu), každý cyklus by měl
trvat 4 měsíce čistého času a nejméně 3-4 cykly léčení.
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NA AFTY / OPARY

herpes / bolestivé vřídky /
záněty v ústní dutině

Opary a afty způsobuje herpes simplex virus. HSV1
se přenáší slinami a HSV2
sexuální cestou nebo
z matky na novorozence oba jsou příčinou orálních
infekcí. V tomto protokolu
kombinujeme prostředky,
které jsou při likvidaci obou
druhů herpes viru mimořádně účinné: Jergon Sacha,
Ubos a Dračí krev.
PRODUKTY V BALÍČKU:
3x Dračí krev 55ml / superpotr.
2x Jergon Sacha / extrakt
2x Ubos / extrakt
1x Anona Graviola / extrakt

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Dračí krev
– 2x20 kapek denně
Jergon Sacha
– 2x10 kapek denně
Ubos
- 2x10 kapek denně
Anona Graviola
- 2x8 kapek denně

Doporučení:
Každý den na večer potírat
zevně postižená místa na
pokožce Dračí krví nebo
vyplachovat ústa 2x denně.

NA ALERGIE

ekzém / zarudnutí očí /
nevolnost / otoky
Toxiny ze znečištěného prostředí významně přispívají
k zesílení alergické reakce
těla. Proto se kúra zaměřuje
především na fyzickou detoxikaci. Vyčištěním organizmu
dojde k optimalizaci všech
biochemických procesů a tím
pádem se výrazně zvyšuje
pravděpodobnost poklesu
či úplné ztráty nežádoucí
alergické reakce.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Dračí krev 55ml / superpotr.
2x Ubosanno / extrakt
1x Marco / extrakt
2x Rudý strom / bylinná směs
4x Sacha Inchi / olej

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Dračí krev
– 2x5 kapek denně 14 dnů
– 2x10 kapek denně 14 dnů
– 2x15 kapek 1 měsíc
Ubosanno
– 3x3 kapky denně 4 dny
– 3x4 kapky denně 4 dny
– 3x5 kapek denně 4 dny
– 3x6 kapek denně 4 dny
– 3x7 kapek do konce kúry
Marco
– 3x6 kapek nebo
2x8 kapek denně
Rudý strom
– 2x1 šálek denně
Sacha Inchi
– 1 lžíce denně
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AFT Y A OPARY
ALERGIE
ALZHEIMER
ANÉMIE

NA ALZHEIMERA

poruchy paměti / poškození
intelektu i fyzické motoriky

Jedná se o častý typ demence, čili ztráty kognitivních
schopností, který je běžnou
medicínou neléčitelný. Jde
o neurodegenerativní onemocnění mozku projevující
se ztrátou mozkových buněk.
Kúra posiluje mozek a podporuje jeho neuroplasticitu.
PRODUKTY V BALÍČKU:
3x Ginkgoma / extrakt
2x Copaiba / superpotravina
3x Marco / extrakt
3x Černá Maca / extrakt
+ Ubosanno protokol (1 cyklus)
1x Rudý strom / bylinná směs
2x Ubosanno / extrakt
3x Dračí krev 55ml / superpotr.

DÉLKA KÚRY: 4 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Ginkgoma
– 2x10 kapek denně
Copaiba
– 2x4 kapky denně
Marco
– 2x8-10 kapek denně
Černá maca
– 2x8-10 kapek denně
+ Ubosanno protokol (1 cykl.)
Dračí krev
–2
 x2 kapky denně, postupně
zvyšovat až na 2x10 kapek
Rudý strom
–p
 ouze 1. měsíc
2x denně šálek
Ubosanno
–p
 ouze 2. a 3. měsíc
2x3 kapky denně, postupně
zvyšovat až na 2x12 kapek

NA ANÉMII

vyčerpání / bledost kůže /
závratě / extrémní únava
Anémie nebo-li chudokrevnost je onemocnění, kdy
dochází ke snížení produkce
hemoglobinu v krvi a tím
se snižuje její schopnost
přenášet kyslík. Doporučené
produkty ve své vzájemné
kombinaci mohou mocně
posílit produkci erytrocytů a tím odstranit anémii.
Speciálně Maca významným
způsobem vyživuje a posiluje kostní dřeň, jejíž funkce
je v dané věci klíčová.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Maca černá / extrakt
6x Fialový Habas / superpotr.
1x Achiote / extrakt

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Maca černá
– 2x10 kapek denně
Fialový Habas
– 2x1 lžička denně
(v případě, že byste
pozorovali snížení tlaku,
snižte prosím dávku
na 1 lžičku denně)
Achiote
– 2x6-8 kapek denně
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NA ANGÍNU

otok mandlí / zvětšené mízní
uzliny / kašel / horečka
Angína je onemocnění bakteriálního původu, způsobující
zánět krčních mandlí, které
se šíří cestou kapénkové infekce. K léčbě se běžně používají antibiotika a analgetika.
Náš protokol v čele s Dračí
krví a Vilcacorou dokáže
zlikvidovat koky způsobující
angínu a doporučujeme ho
i jako prevenci. Pralesní máta
perfektně uvolňuje hleny.
PRODUKTY V BALÍČKU:
1x Dračí krev 55ml / superpotr.
1x Copaiba / superpotr.
1x Wira Wira / extrakt
1x Vilcacora / extrakt
1x Pralesní máta / byl. směs

DÉLKA KÚRY: 14 DNÍ
Dávkování produktů:
Dračí krev
– 2x20 kapek denně
Copaiba
– 2x2-4 kapky denně
(dle hmotnosti)
Wira Wira
- 2x8 kapek denně
Vilcacora
- 2x8 kapek denně
Pralesní máta
- 2-3x denně teplý šálek

NA ARTRITIDU

tuhost a otoky kloubů /
vyčerpání / mírná horečka
Kúra vznikla na základě
Amazonského protokolu,
zaměřeného na likvidaci
virů. Dle poslední studie totiž
víme, že zdrojem artritidy
bývají retroviry. Pro rychlou
pomoc kloubům poničených
artritidou navíc doporučujeme olej Sacha Inchi a andskou léčivku Marco, kterými
celou kúru začínáme.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Sacha Inchi / olej
2x Marco / extrakt
4x Dračí krev / superpotr.
1x Rudý strom / byl. směs
1x Vilcareina soft / extrakt
2x Vilcareina forte / extrakt
3x Jergon Sacha / extrakt

DÉLKA KÚRY: 5 MĚSÍCŮ
Dávkování produktů:
1. měsíc:
Dračí krev – 2x6 kapek/den
Sacha Inchi – 1x lžíce denně
Marco – 3x6 kapek denně
2. měsíc:
Dračí krev – 2x10 kapek/den
Rudý strom – 2x šálek/den
Jergon Sacha – 2x10 kap./den
3. měsíc:
Dračí krev – 2x15 kapek/den
Vilcareina Soft – 3–2x kapky
(zvyšovat na 3x8 kap./den)
Jergon Sacha – 2x10 kap./den
4.–5. měsíc:
Stejné produkty a dávkování
jako 3. měsíc, pouze Vilcareinu
Soft nahraďte za Forte.
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ANGÍNA
ARTRITIDA
ARTRÓZA
ASTMA

NA ARTRÓZU

DÉLKA KÚRY: 3 MĚSÍCE

bolest a ztuhlost kloubů /
omezená pohyblivost

Dávkování produktů:

Artróza je nezánětlivé onemocnění kloubů, kdy dochází
k opotřebovávání chrupavky.
Může se projevovat mírnou
bolestí, ale i závažnými příznaky. Jednou z příčin je usazení soli. Proto doporučujeme
bylinu Marco - velmi účinnou
na kloubní potíže a Vilcacoru,
která ničí případný zánět.

Amazon. liána – 2x šálek/den
Marcocura – 3x7 kap./denně

PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Amazonská liána / byl. směs
2x Marcocura / extrakt
1x Vilcacora / extrakt
+ Ledvinová kúra:
1x Písečný květ /byl. směs
1x Florapiedra / extrakt
4x Sacha Inchi / olej

1. měsíc:

2. měsíc:
Amazon. liána – 2x šálek/den
Marcocura – 3x7 kap./denně
Vilcacora – 2x8 kap./denně
3. měsíc:
Ledvinová kúra:
Písečný květ – 2x šálek/den
Florapiedra – 2x8 kap./denně
Sacha Inchi – 2x lžíce/den

NA ASTMA

zúžení dýchacích cest / otok
sliznice / dráždivý kašel
Astma může kdykoliv propuknout působením alergenů doma i venku (prach, pyly
a roztoči). Indiánští šamani
mají po staletí vynikající
zkušenosti s použitím rostliny Jergon Sacha a andské
léčivky Muňa. Pro likvidaci
možných plicních patogenů přidáváme ke kúře také
Dračí krev.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Dračí krev 55ml / superpotr.
2x Pralesní máta / byl. směs
2x Jergon Sacha / extrakt
1x Muňacha / extrakt
1x Muňofen / extrakt
1x Lavanda / vůně

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Dračí krev
– 2x5 kapek denně 14 dnů
– 2x10 kapek denně 14 dnů
– 2x15 kapek denně 1 měsíc
Pralesní máta
– 2x denně šálek
Jergon Sacha
– 2x10 kapek denně
Muňacha
– pouze 1. měsíc: 3x6 nebo
2x8 kapek denně
Muňofen
– pouze 2. měsíc: 3x6 nebo
2x8 kapek denně
Lavanda
– před usnutím můžete
rozprášit v místnosti
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NA BÉRCOVÉ
VŘEDY

chronické rány / zarudnutí
kůže / svědivý ekzém / otok
Bércové vředy se dají definovat jako defekt kůže,
charakteristický rozkladem
tkáně a jejím odumřením –
nekrózou. Nejčastější jsou
žilní vředy – jejich důvodem
je hromadění žilní krve
v dolních končetinách, čímž
vznikají otoky kolem kotníků.
Užíváním kúry lze odstranit
různé typy bércových vředů.
PRODUKTY V BALÍČKU:
3x Dračí krev 55ml / superpotr.
2x Jergon Sacha / extrakt
1x Copaiba / superpotr.
1x Eukalypt / extrakt

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Dračí krev
–N
 a noc obklad do gázy,
nechat působit a zalepit.
Obkládat na postižené
místo do zahojení.
Jergon Sacha
– 2x10 kapek denně
Copaiba
– 2x4 kapky denně
Eukalypt
– 2x8 kapek denně

NA BOLESTI ZAD

poruchy hybnosti / tupá
bolest / záněty svalů

Bolesti zad jsou často
způsobeny chronickými
mikrozáněty svalů. Náš protokol kombinuje osvědčené
indiánské prostředky, které
spolehlivě zničí záněty a tím
odstraní bolesti zad. Účinné
je indiánské Chuchuhuasi,
které v překladu znamená
"chvějící se záda". A také
Achiote s Vilcacorou, které
ve společné symbióze spolehlivě vyhubí všechny druhy
zánětů.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Chuchuhuasi / byl. směs
2x Chuchuhuasi / extrakt
2x Vilcacora / extrakt
2x Achiote / extrakt

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Chuchuhuasi
–2
 x denně šálek - je potřeba
jej trochu povařit
Chuchuhuasi
– 2x8-10 kapek denně
Vilcacora
– 2x8-10 kapek denně
Achiote
– 2x10 kapek denně
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BÉRCOVÉ VŘEDY
BOLESTI ZAD
BR ADAVICE
CROHNOVA NEMOC

NA BRADAVICE

nezhoubný výrustek na
kůži / zrohovatělá kůže

Bradavice se nejčastěji
vyskytují na rukou, nohou
a na obličeji – důvodem je vysoké množství potních žláz
v těchto partiích, kterými HPV
virus proniká do pokožky. Náš
protokol kombinuje topické a orální užití prostředků.
Obsahuje extrakt z Vilcacory,
který posiluje imunitu a často
tak bradavice odpadnou
a zmizí bez další likvidace viru
ostatními prostředky.
PRODUKTY V BALÍČKU:
1x Jergon Sacha / extrakt
1x Ubos / extrakt
2x Vilcacora / extrakt
2x Dračí krev 55ml / superpotr.

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Jergon Sacha
– 2x8 kapek denně
Ubos
– 2x8 kapek denně
Vilcacora
– 3x10 kapek denně
Dračí krev
– 1. týden - 2x5 kapek denně
– 2. týden - 2x10 kapek den.
– 3. týden - 2x15 kapek den.
– 4. týden - 2x20 kapek
denně až do vybrání
+ Zevně: Náplast napustit
Dračí krví a přilepit velmi
těsně na poškozené místo.
Opakovat každou noc až do
vymizení.

NA CROHNOVU
NEMOC

bolesti břicha / hubnutí /
průjem / teplota

Dle posledních výzkumů je
Crohnova nemoc spojována
s negativními změnami v životním prostředí. Jedná se
o zánětlivé onemocnění
střev. Námi vybrané prostřeky se velice osvědčili v její
léčbě. Kombinace bylinných
preparátů je schopná účinně
odstranit střevní zánět v jeho
plném rozsahu.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Ubos / extrakt
2x Achiote / extrakt
2x Dračí krev 55ml / superpotr.
1x Chuchuhuasi / byl. směs

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Ubos
– 3x6 nebo 2x8 kapek denně
Achiote
– 3x6 nebo 2x8 kapek denně
Dračí krev
– 2x5 kapek denně 14 dnů
– 2x10 kapek denně 14 dnů
– 2x15 kapek denně 1 měsíc
Chuchuhuasi
– 1x denně šálek, večer
Příprava: odvar vařit 20 minut na mírném ohni

Doporučení:
Po 14 až 30 denní pauze lze
opakovat kúru dle potřeby
(vždy 2 měsíce léčení).
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NA CUKROVKU II.

snížení hladiny cukru v krvi /
posílení slinivky / diabetes

Jednou z hlavních příčin
cukrovky je obezita a nevhodná životospráva. Právě proto
může během léčby tohoto
onemocnění klíčovou roli
sehrát detoxikace a snížení
váhy jedince. Při detoxikaci
se zvyšuje funkčnost Langerhansových ostrůvků ve slinivce a klesá hladina cukru
v krvi, který je jedním z hlavních příznaků nemoci.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Žlutá směs / byl. směs
1x Tawarillo / extrakt
2x Žlutý strom / byl. směs
1x Hercampurino / extrakt
3x Fial. habas / superpotr.

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
1. měsíc:
Žlutá směs
– 2x denně šálek
Tawarillo
– 2x8 kapek denně
2. měsíc:
Žlutý strom
– 2x denně šálek
Hercampurino
– 2x8 kapek denně
Fialový habas / doplněk
– 2x1 lžička denně
Doporučení:
Kúru opakovat do vyléčení.
Upozornění:
Fialový habas nesmí užívat
lidé s nízkým tlakem.

NA DEMENCI

vztahovačnost / bludy /
halucinace / zapomínání
Demence je vážné degenerativní onemocnění mozku,
které se projevuje poruchou
intelektu, paměti a osobnosti
(zánik mozkových buněk).
Naše kúra obsahuje prostředky, které posilují mozek
a obnovují správné funkce.
Maca například podporuje
krvetvorbu, vznik nových
mozkových buněk a podporuje neuroplasticitu mozku.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Maca Černá / extrakt
6x Lucuma / superpotravina
1x Marco / extrakt
4x Sacha Inchi / olej
1x Copaiba / superpotravina

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Sacha Inchi
– 1x lžíce ráno
Maca Černá
– 2x10 kapek denně
Lucuma
– 2x1 lžička denně
Marco
– 2x8 kapek denně
Copaiba
– 2x2-4 kapky denně
(zlepšuje paměť)
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CUKROVK A
DEMENCE
DEPRESE
DETOXIKAČNÍ
KÚRA 1

NA DEPRESE

úzkostní porucha / nespavost / melancholie
Během této kúry je možné
snížit či zcela odstranit depresi u většiny lidí. Hlavní zdroje
léčivých látek má především
Maca černá a Marco. Obě
tyto rostliny obsahují účinné
látky podporující stabilitu
psychiky. Také jsme začlenili
prostředky, které výrazně
zlepšují mozkové funkce.
PRODUKTY V BALÍČKU:
1x Čaj zapomnění / byl. směs
1x Marcomero / extrakt
1x Maca Černá / extrakt
2x Lucuma / superpotravina
1x Ambrosino / extrakt
1x Marcomero / extrakt
1x Motýlí Květ /bylinná směs

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
1. měsíc:
Lucuma / doplněk
– 1x lžička ráno
Čaj zapomnění
– 2x denně šálek
Marcomero
– 2x8 kapek denně
Maca černá
– 2x8 kapek denně
2. měsíc:
Ambrosino
– 8 kapek ráno
Marcoregano
– 8 kapek večer
Motýlí květ
– 1 šálek večer (7 kvítků
do nálevu)

DETOXIKAČNÍ
KÚRA 1

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:

Detoxikaci doporučujeme
jako jistou prevenci před
vznikem řady chorob a také
jako vynikající podpůrnou
léčbu u téměř všech onemocnění. Detoxikace má
hluboký vliv na biologický
stav organizmu, regeneraci
i na zlepšení psychického
stavu jednotlivce.

Pyropurino
– 2x6-8 kapek denně

imunita / chronické
obtíže / očista organismu

1. měsíc:
Modrý květ
– 2x denně šálek

Sacha Inchi
– 1 lžíce denně

PRODUKTY V BALÍČKU:

2. měsíc:
Fialový květ
– 2x denně šálek
Manapyrolo
– 2x6-8 kapek denně
Sacha Inchi
– 1 lžíce denně

1x Modrý květ / bylinná směs
1x Pyropurino / extrakt
4x Sacha Inchi / olej
1x Fialový květ / byl. směs
1x Manapyrolo / extrakt

Doporučení: Pro výraznější
účinek užívat také Enterosgel
(možno zakoupit v lékárně).

13 Kúr y I n c a B o t ani c a

DETOXIKAČNÍ
KÚRA 2

imunita / chronické
obtíže / očista organizmu
Tato kúra navazuje na první
a je ve svých účincích ještě
silnější. Dokáže odstranit
v těle i hluboko uložené jedy
v kostech, kloubech atd.
Doporučujeme raději absolvovat napřed kúru č. 1 a poté
s přestávkou minimálně
14 dní až měsíc nasadit kúru
druhou.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Modrý květ / bylinná směs
1x Hercampuri / extrakt
2x Sacha Inchi / olej
1x Fialový květ / byl. směs
2x Hercampurino / extrakt

DÉLKA KÚRY: 3 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
1. měsíc:
Hercampuri
– 2x8 kapek denně
Modrý květ
– 2-3x denně šálek
2. měsíc – pauza
3. měsíc:
Hercampurino
– 2x10 kapek denně
Fialový květ
– 2x denně šálek
Sacha Inchi
– 1x lžíce denně
Doporučení: Pro výraznější
účinek užívat také Enterosgel
(možno zakoupit v lékárně).

NA HOJENÍ

záněty / jizvy / drobné rány /
obnova / rekonvalescence
Tato kúra je sestavena
na zrychlení hojení a rekonvalescenci po úrazech
a operacích. Námi zvolené
produkty mocně zvyšují
schopnost regenerace tkání
a buněk v organizmu. Velmi
dobře se hojí jizvy a rány
po řezných úrazech. Kúra
eliminuje záněty a dodává
tělu potřebnou energii na
obnovu poškozených tkání.

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Sacha Inchi
– 1x lžíce ráno
Dračí krev
Rozetřeme Dračí krev na
zvlhčené pokožce až do vytvoření bílé pěny. Tuto pěnu
naneseme na ránu.
Maca černá

– 2x8-10 kapek denně

Achiote
– 2x8-10 kapek denně

Copaiba

– 2x4 kapky denně vnitřně

PRODUKTY V BALÍČKU:
1x Dračí krev 55ml / superpotr.
2x Maca černá / extrakt
2x Achiote / extrakt
4x Sacha Inchi / olej
1x Copaiba / superpotr.

Doporučení: V případě, že se
bude jednat o ranky na kůži,
tak je potírejte jen Dračí krví.
Vhodné pro hojení pooperačních ran a jizev.
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D E T O X I K AČ N Í K Ú R A 2
HOJENÍ
HORMONÁLNÍ KÚR A

HORMONÁLNÍ
KÚRA–MUŽI

potence / podpora libida /
zvyšování výkonnosti
Tuto kúru doporučujeme zejména v období tzv.
"andropauzy". Jedná se
o pokles klíčových hormonů
v organizmu, který se může
projevit již od 30. let. Klesá
fyzická, mentální i sexuální
výkonnost. Hlavním účinným
preparátem je Maca černá.
Kúru lze i opakovat.
PRODUKTY V BALÍČKU:
1x Macachiote / extrakt
1x Chuchuhuasi / extrakt
1x Kotvičník / extrakt
1x Muira puama / extrakt
1x Maca černá / extrakt

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
1. měsíc:
Macachiote
– 2x8 kapek denně
Chuchuhuasi
– 2x8 kapek denně
2. měsíc:
Kotvičník
– 2x8 kapek denně
Muira puama
– 2x8 kapek denně
Maca černá
– 2x8 kapek denně
Doporučení: V případě
potřeby lze kúru za 2-4
měsíce zopakovat a využít
zbytek prostředků.

HORMONÁLNÍ
KÚRA–ŽENY

plodnost / regenerace /
hormonální rovnováha

Tuto kúru doporučujeme
ženám, u kterých došlo k významnému poklesu psychické i fyzické výkonnosti vlivem
hormonálních poruch. V tomto období hrozí rozvinutí
řady chorob vč. osteoporózy,
únavy, poruchy osobnosti
a depresí. Maca i Aguaje jsou
prostředky, které indiánky
tradičně používají pro vyrovnávání hormonálních hladin.
PRODUKTY V BALÍČKU:
1x Aguaje / extrakt
1x Maca černá / extrakt
6x Maca červená / superpotr.

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Aguaje
– 2x8 kapek denně
Pokud se použije drcená
Aguaje, užívá se 2x denně
lžička.
Maca černá
– 2x8 kapek denně
Maca červená
– 1 až 2 lžičky denně
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Snižuje
tlak!

NA HUBNUTÍ

detoxikace / urychlení
metabolizmu / obezita
Obezita je novodobou civilizační chorobou, která způsobuje opotřebování kloubů,
různé typy rakovin, poruchy
oběhového systému, srdeční
choroby, mozkové příhody,
diabetes typu II. a mnoho
jiných. Díky užívaní těchto
produktů dochází především
k daleko rychlejšímu spalování tukových zásob, detoxikaci a úpravě hmotnosti.
PRODUKTY V BALÍČKU:
1x Hinocaiga / extrakt
1x Fialový květ / byl. směs
6x Fial. kukuřice / superpotr.
1x Hercalima / extrakt
1x Modré maté / byl. směs

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
1. měsíc:
Hinocaiga
– 2x10 kapek denně
Fialová kukuřice
– 2x1 lžička denně
Fialový květ
– 2x šálek denně

NA VYSOKÝ
CHOLESTEROL

onemocnění srdce a cév /
obezita / cukrovka

2. měsíc:
Hercalima
– 2x10 kapek denně
Modré maté
– 2x šálek denně
Fialová kukuřice
– 2x1 lžička denně

Příčinou vysoké hladiny
cholesterolu je především
dlouhodobý chronický stres,
konzumace jednoduchých
cukrů, alkohol, užívání antikoncepce, množství toxinů
a nesprávný životní styl.
Naše kúra účinně čistí krev
a cévy od tzv. "špatného cholesterolu" a navrací zdravou
rovnováhu tělesných tuků.

Doporučení:
Jíst střídmě a malé porce.
Pro výraznější účinek užívat
také Enterosgel (možno
zakoupit v lékárně).

PRODUKTY V BALÍČKU:
6x Fial. kukuřice / superpotr.
1x Hercampuri / extrakt
4x Sacha Inchi / olej
1x Achiote / extrakt

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Sacha Inchi
– 1x denně lžíce ráno
Fialová kukuřice
– 2x1 lžička denně
Hercampuri
– 2x8 kapek denně
Achiote
– 2x8 kapek denně

Upozornění:
Užíváním více než 4 lžiček
Fialové kukuřice by mohlo
dojít ke snížení tlaku.
V případě problémů snižte
dávku na snesitelnou úroveň.
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HUBNUTÍ
V YSOKÝ
CHOLESTEROL
CHŘIPK A
A NACHL AZENÍ

Dos

pělí

NA CHŘIPKU
A NACHLAZENÍ

retroviry / influenza viry /
kašel / horečka

Chřipka je vysoce nakažlivé
virové onemocnění. Příznaky
jsou horečka, bolest hlavy,
svalů, kloubů, malátnost
a kašel. Kúru doporučujeme užívat nejen v průběhu
onemocnění, ale také jako
prevenci v době chřipkových
epidemií.
PRODUKTY V BALÍČKU:
1x Vilcacora / extrakt
1x Jergon Sacha / extrakt
1x Dračí krev 55ml / superpotr.
2x Camu camu / superpotr.
1x Pralesní máta / byl. směs
1x Wira Wira / extrakt

Dět

DÉLKA KÚRY: 1 MĚSÍC
Dávkování produktů:
Camu camu
– 1 lžička denně ráno
Dračí krev
Doporučujeme začít na 3x5
kapek denně a zvyšovat
až na maximálně 3x12
kapek denně (dávkování
zvolte kolik snesete a dle
hmotnosti).
Vilcacora
– 3x8 kapek denně
Jergon Sacha
– 3x8 kapek denně
Wira wira
– 3x8 kapek denně
Pralesní máta
– 2 šálky denně

i

NA CHŘIPKU
A NACHLAZENÍ

retroviry / influenza viry /
kašel / horečka

Děti a mladiství jsou nejvíce ohroženou skupinou
populace a jsou chřipkou
napadeni nejčastěji. Toto
virové onemocnění má u dětí
často komplikovaný průběh.
Uvedená kúra je mnohem
šetrnější a je přizpůsobena
věku dítěte. Z tohoto důvodu
je dávkování rozděleno do tří
věkových skupin.
PRODUKTY V BALÍČKU:
1x Uňaregola / extrakt
1x Dračí krev 55ml / superpotr.
1x Camu camu / superpotr.
1x Muňa Muňa / extrakt

DÉLKA KÚRY: 1 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Děti do 5 let:
Uňaregola – 2x2-3 kap./den
Dračí krev – 2x3 kap./den
Camu camu– 1/2 lžičky/den
Muňa Muňa – 2x2 kapky/den
Děti do 11 let:
Uňaregola – 2x3-4 kap./den
Dračí krev – 3x4 kap./den
Camu camu– 1/2 lžičky/den
Muňa Muňa – 2x4 kapky/den
Děti do 11 až 16 let:
Uňaregola – 2x5-6 kap./den
Dračí krev – 3x5 kap./den
Camu camu– 1/2 lžičky/den
Muňa Muňa – 2x5 kapek/den
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NA IMUNITU

obranyschopnost / imunitní
systém / bakterie a viry
Imunita je schopnost organizmu bránit se proti vnějším i vnitřním antigenům.
Vybrané prostředky dokáží
silně mobilizovat imunitní
systém a zvyšovat efektivitu
jeho práce. Zdravá imunita
pak sama zvládne zlikvidovat
viry, patogenní organizmy, ale
i zamezit rakovinnému bujení.
Lze užít i jako prevence.
PRODUKTY V BALÍČKU:
1x Dračí krev 55ml / superpotr.
1x Achiote / extrakt
1x Vilcacora / extrakt
1x Chuchuhuasi / extrakt
3x Camu Camu / superpotr.
2x Jergon Sacha / superpotr.

DÉLKA KÚRY: 1 MĚSÍC
Dávkování produktů:
Dračí krev
– Začít na 2x2 kapek denně,
každý den přidat 2 kapky
až do 2x10 kapek a na této
dávce zůstat do vybrání.
Achiote
– 3x7 nebo 2x8-10 kap./den
Vilcacora
– 3x7 nebo 2x8-10 kap./den
Chuchuhuasi
– 2x8-10 kapek denně
Camu Camu
– 2 lžičky denně
Jergon Sacha
– 1 lžíce denně

NA JÁTRA

detoxikace / pročištění /
cirhóza / alkoholismus
Námi vybrané prostředky jsou ve své kombinaci
schopné efektivně obnovit
jaterní epitel. Poruchy jater
se projevují ve svém počátečním stádiu především
žlutým zabarvením kůže,
očního bělma, zvýšenou
únavou, ztrátou chuti k jídlu,
trávicími obtížemi a postupným zvětšováním jater.
Pokud u sebe pozorujete
některé z těchto příznaků,
je vhodné započít léčbu.
PRODUKTY V BALÍČKU:
1x Herbenalo / extrakt
1x Hinocaiga / extrakt
2x Růžový květ / byl. směs

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
1. měsíc:
Herbenalo
– 2x10 kapek denně
do vybrání lahvičky
Růžový květ
– 2 šálky denně
2. měsíc
Hinocaiga
– 2x10 kapek denně
Růžový květ
– 2 šálky denně
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I M U N I TA
J ÁT R A
KLIMAKTERIUM /
O S T E O P O R ÓZ A
KŮŽE

KLIMAKTERIUM/
OSTEOPORÓZA

návaly horka / bušení srdce /
hormonální rovnováha

Při tzv. "přechodu" se dostavují typické návaly horka, bušení srdce či silné výkyvy nálad. Zvyšuje se riziko arytmie,
cukrovky nebo osteoporózy.
Naše prostředky vyrovnávají
hormonální hladinu a braní
vzniku zmíněných poruch.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Aguaje / extrakt
1 x Maca černá / extrakt
3x Maca červená / superpotr.
1x Obří přeslička / byl. směs
1x Macontro / extrakt
1x Marcoregano / extrakt
3x Lucuma / superpotravina

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
1. měsíc:
Maca černá – 2x8 kapek/den
Maca červená – 2x1 lžička/den
Obří přeslička – 2x1 šálek/den
Macontro – 2x8 kapek denně
Aguaje – 2x10 kapek denně
2. měsíc:
Maca černá – 2x8 kapek/den
Marcoregano – 2x8 kapek/den
Lucuma – 2x1 lžička denně
Aguaje – 2x10 kapek denně

NA KŮŽI

atopický ekzém / afty / akné /
omlazení kožních buňek
Námi vybrané produkty
optimalizují stav kůže a
podporují regeneraci, prokrvení a správné fungování
tohoto důležitého orgánu.
Copaiba příznivě ovlivňuje nervové buňky i buňky
kůže. Kúra vede k odstranění
atopického ekzému, aftů,
akné, vyrážek, předčasného
stárnutí pokožky a má také
omlazující efekt. Dlouhodobé
užívaní kúry vede k celkovému zlepšení stavu pokožky.
PRODUKTY V BALÍČKU:
3x Achiote / extrakt
1x Copaiba / superpotravina
4x Sacha Inchi / olej

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Achiote
– 2x8 kapek denně
Achiote
– potírat 2x denně
Copaiba
– 2x5 kapek denně
Sacha Inchi
– 1 lžíce denně

Doporučení:
Případné opakování léčebné
kúry zvolte dle závažnosti
problémů.
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NA LEDVINY

selhání ledvin / pročištění
močových cest / detox
Ledviny trpí především intoxikací organizmu různými
škodlivými látkami, včetně
dlouhodobého užívání léků
a záněty infekčního či neinfekčního původu. Na ledviny
si musíte dát zvýšený pozor
především pokud trpíte cukrovkou nebo máte vysoký
krevní tlak. Naše prostředky
jsou schopné obnovit a znovu nastartovat správnou
funkci ledvin a to jejich vyčištěním i revitalizací.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Písečný květ / byl. směs
2x Florapiedra / extrakt
4x Sacha Inchi / olej

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Písečný květ
– 2 šálky denně
Florapiedra
– 2x10 kapek denně
Sacha Inchi
– 1 lžíce denně

NA LIBIDO -ŽENY

frigidita / vyčerpání /
menopauza / stres

Doporučené produkty ve své
vzájemné kombinaci silně
zvyšují libido u žen a výrazně
optimalizují funkce hormonálního systému. S tím souvisí i viditelné zlepšení stavu
pleti, zpomalení vypadávání
vlasů, posílení jejich kvality,
zvýšení psychického komfortu a celkové nálady. Tato
kúra Vám pomůže obnovit
životní energii a zlepší Váš
milostný život.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Muira Puama / extrakt
2x Aguaje / extrakt
3x Maca červená / superpotr.
2x Maca černá / extrakt

DÉLKA KÚRY: 1 MĚSÍC
Dávkování produktů:
Muira Puama
– 2x8 kapek denně
Aguaje
– 2x8 kapek denně
Maca černá
– 2x8 kapek denně
Maca červená
– 1-2 lžičky denně

Před stykem asi tak 1 hodinu:
Muira puama
– 15 kapek
Maca černá
– 25 kapek
Aguaje
– 10 kapek
Kúru lze zopakovat za 1 - 2 měs.
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NA LUPÉNKU /
PSORIÁZA

suchá a popraskaná kůže /
červené vyrážky a skvrny
Lupénka je velice nepříjemné a někdy i velmi bolestivé
chronické onemocnění kůže
charakteristické abnormálním množením kožních
buněk. Nejrozšířenější tzv.
"ložisková forma" se projevuje shluky kožních šupinek
a tvoří zarudlá místa. Naše
kúra optimalizuje stav kůže
až do vymizení problému.
PRODUKTY V BALÍČKU:
1x Tawarillo / extrakt
1x Eukalypt / extrakt
3x Lucuma / superpotr.
2x Dračí krev 55ml / superpotr.

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Tawarilo
– 2x8 kapek denně
Eukalypt
– 2x8 kapek denně
Lucuma
– 1 lžička denně
Dračí krev
Postižená místa potírat
Dračí krví nebo mastí s Dračí
krví (balzám Sangre de
Drago) až do vymizení.

NA MENSTRUACI

nepravidelná menstruace /
bolesti břicha a zad

Nepříjemné syndromy spojené s průběhem menstruace
jsou: bolesti podbříšku a zad,
pocit nafouklého břicha,
otoky končetin, únava, deprese, podrážděnost, úzkost
a výkyvy nálad. Prostředky
přírodní medicíny zejména
Aguaje a Maca regulují hormonální hladinu v ženském
těle a tím upravují potíže
spojené s menstruací.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Aguaje / extrakt
2x Maca černá / extrakt
1x Macontro / extrakt
2x Na mé dny / bylinná směs
3x Maca červená / superpotr.

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Aguaje
– 2x10 kapek denně
Maca černá
– 2x10 kapek denně
Macontro
– 2x8 kapek denně
Na mé dny
– 2 šálky denně
Maca červená
– 1 lžička denně
Upozornění:
Aguaje někdy může vyvolat
silnější či častější menstruaci. V tomto případě nasaďte
kúru na počátku menstruačního cyklu a dávkujte Aguaje
v menších dávkách. Pozvolna
dávku Aguaje zvyšujte dle
pocitu.
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NA MEDITACE

mysl / meditační stavy /
soustředění / relaxace

Naše kúra slouží k lepšímu
dosažení meditačních stavů,
schopnosti se koncentrovat, relaxovat a vstupovat
do dalších úrovní vědomí.
Kombinace našich produktů posiluje nervový systém
a zlepšuje kognitivní funkce. Směs je velmi účinná,
doporučujeme ji každému,
kdo se rozhodl pro intenzivní
sebeexplorační práci.
PRODUKTY V BALÍČKU:
1x Marco / extrakt
1x Maca černá/ extrakt
1x Motýlí květ / bylinná směs
1x Ambrosino / extrakt
1x Muira Puama / extrakt

DÉLKA KÚRY: 1 MĚSÍC
Dávkování produktů:
Ráno:
Muira Puama
– 10 kapek
Marco
– 10 kapek
Maca černá
– 10 kapek
Přes den:
Maca černá
– 10 kapek
Večer:
Motýlí květ
– 1 šálek (10-12 kvítků)
Ambrosino
– 10 kapek
Maca černá
– 10 kapek

NA MOČOVÉ
CESTY

záněty / infekce / bolesti
při močení / pročištění
Nejčastějším problémem
močové soustavy je zánět
močových cest, jímž trpí
v drtivé většině ženy. Prostředky, které jsme použili
v této kúře jsou schopny velmi účinně eliminovat veškeré
záněty a s tím spojené potíže
v urogenitální oblasti.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Dračí krev 55ml / superpotr.
1x Uncaflora / extrakt
2x Trnitý keř / bylinná směs
2x Copaiba / superpotravina
1x Achiote / extrakt
1x Ubos / extrakt

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
1. měsíc:
Dračí krev
– 2x5 kapek 7 dnů
– 2x10 kapek 7 dnů
– 2x15 kapek do konce kúry
Uncaflora – 2x8 kapek denně
Trnitý keř – 2x šálek denně
Copaiba – 2x5-6 kap. denně
Achiote – 2x10 kapek denně
2. měsíc:
Dračí krev – 2x15 kap. denně
Lichuna – 2x8 kapek denně
Trnitý keř – 2x šálek denně
Copaiba – 2x5-6 kap. denně
Ubos – 2x10 kapek denně
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NA MYKOTICKÉ
INFEKCE

zánět / plísně / kvasinky /
zvýšená teplota / vyrážka

Mykotické infekce představují
invazi jedné či více druhů plísní do tělesných tkání. Existuje
50tis. druhů infekčních plísní,
které mohou napadnout jakýkoliv orgán v těle (kůži, plíce
atd.). Naše kúra dokáže velmi
dobře zničit většinu druhů
plísní od povrchových až po
hluboké mykotické infekce.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Tawari / extrakt
2x Achiote / extrakt
2x Dračí krev 55ml / superpotr.
2x Copaiba / superpotravina
2x Vilcacora / extrakt

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Tawari
– 2x10 kapek denně
Achiote
– 2x10 kapek denně
Dračí krev
– 2x20 kapek denně
Copaiba
–2
 x4 kapky denně
(pokud je plíseň na
nehtech či kůži, potírat
2x denně)
Vilcacora
– 2x10 kapek denně

NA NEPLODNOST

neschopnost početí /
hormonální faktory

Námi vybrané prostředky
pro tuto kúru jsou schopné
aktivizovat a optimalizovat činnost hormonálního
systému u žen specifickým
způsobem tak, že se výrazně
zvyšuje pravděpodobnost
početí. Ženský organizmus
je také výrazně posílen a připravován na zátěž související s těhotenstvím. Kúra je
vhodná při dlouhotrvajících
problémech s početím.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Aguaje / extrakt
6x Maca bílá / superpotr.
2x Obří přeslička / byl. směs
2x Macontro / extrakt

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Aguaje
– 2x10 kapek denně
Maca bílá
– 2 lžičky denně
Obří přeslička
– 2 šálky denně
Macontro
– 2x10 kapek denně
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NA NERVOVOU
SOUSTAVU

poruchy paměti / přecitlivělost / psychická nerovnováha
Kúra má pozitivní vliv na psychiku a vede k celkovému posílení centrální nervové soustavy a k optimalizaci jejích
funkcí. Významné jsou andské
léčivky Marco a Gingkoma,
které dokážou poskytnout
mozkovým neuronům zcela
novou životní sílu. Maca a Lucuma dodají nutnou výživu.
PRODUKTY V BALÍČKU:
1x Marbos / extrakt
2x Marco / extrakt
1x Ginkgoma / extrakt
3x Lucuma / superpotravina
1x Maca černá / extrakt

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
1. měsíc:
Marbos
– 3x7 kapek denně
Marco
– 3x10 kapek denně
2. měsíc:
Gingkoma
– 3x7 kapek denně
Marco
– 3x10 kapek denně
Celou dobu souběžně užívat:
Lucuma
– 1 lžička denně
Maca černá
– 2x8 kapek denně

NA OBĚHOVÝ
SYSTÉM

infarkt / srdeční vady /
obezita / vysoký cholesterol
Oběhová soustava má v lidském těle klíčovou funkci,
přenáší kyslík do tkání a odvádí CO2, rozvádí živiny z trávicí soustavy do jater a z jater do orgánů celého těla.
Naše prostředky zlepšují stav
cév a cévních stěn a vyživují
je. Jsou prevencí proti jejich
zúžení, kornatění a odstraňují
bloky v průtoku krve.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Peruánský laskavec / byl. s.
3x Lucuma / superpotravina
2x Espimorado / extrakt
2x Caigua / extrakt

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Peruánský laskavec
– 2 šálky denně
Lucuma
– 1 lžička denně
Espimorado
– 2x10 kapek denně
Caigua
– 2x10 kapek denně

Upozornění:
Espimorado nesmí užívat
lidé s nízkým tlakem.
V tomto případě je nutné
si snášenlivost extraktu
vyzkoušet. Začít na dávce
2x5 kapek denně a pozvolna
zvyšovat až na 2x10 kapek
denně.
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PARADONTÓZA

krvácení dásní / bolest
zubů / zápach z úst

Paradontóza postihuje až
90% populace. Jde o zánětlivé chronické onemocnění
dásní, které se projevuje zvýšenou citlivostí, krvácením
a nakonec ústupem dásně.
Základem kúry je především
Dračí krev, která účinně odstraňuje patogeny stojící za
vznikem onemocnění. Muňa
a Eukalypt účinnost ještě
zvyšují, jelikož dezinfikují
a čistí ústní oblast.
PRODUKTY V BALÍČKU:
4x Dračí krev 55ml / superpotr.
1x Muňa Muňa / extrakt
1x Eukalypt / extrakt

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Dračí krev
– 1. týden: 2x10 kapek denně
a vyplachovat 8 kapkami
2x denně
– 2 . týden: 2x15 kapek denně
a vyplachovat 10 kapkami
2x denně
– 3. týden a další: 2x20 kapek
denně a vyplachovat
10 kapkami 2x denně
Eukalypt
–2
 x8 kapek denně
Muňa Muňa
–2
 x8 kapek denně

NA PAMĚŤ

zapomínání / demence /
stres / omlazení mysli
Marco a Copaiba jsou tradiční indiánské prostředky
pro zachování skvělé paměti
(do vysokého věku) a zvyšování schopnosti se učit.
Guarana a Lucuma dodávají
mozku potřebnou energii
a tím zvyšují jeho výkonnost.
V případě Lucumy je mozek
zásobován speciálními
polysacharidy, které výrazně
optimalizují a zefektivňují
činnost neuronové sítě.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Marco / extrakt
1x Guarapuma / extrakt
1x Copaiba / superpotravina
3x Lucuma / superpotravina

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
1. měsíc:
Marco
– 2x10 kapek denně
Lucuma
– 1x2 lžičky denně
2. měsíc:
Guarapuma
– 2x6-8 kapek denně
Marco
– 2x10 kapek denně
Celou dobu souběžně užívat:
Copaiba
– 2x4 kapky denně
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NA PAMĚŤ
A POZORNOST

poruchy koncentrace /
stres / nesoustředěnost

Spojení andské léčivky
Marco, rostliny Muirapuama a Copaiby představuje
ideální kombinaci nejúčinnějších známých prostředků na
posílení paměti, schopnosti
se soutředit a učit. Ovoce
Lucuma, obsahuje zvláštní
polysacharidy, které také dodají mozku potřebnou sílu.
PRODUKTY V BALÍČKU:
1x Marco / extrakt
1x Muira Puama / extrakt
1x Hořký květ / bylinná směs
1x Copaiba / superpotravina
3x Lucuma / superpotr.

DÉLKA KÚRY: 1 MĚSÍC
Dávkování produktů:
Marco
– 2x8 kapek denně

PROTI
PARAZITŮM
A NA DETOX

Muirapuama
– 2x8 kapek denně

imunita / chronické
obtíže / očista organismu

Hořký květ
– 2 šálky denně

Pralesní strom Ubos stejně
jako rostlina Jergon Sacha
obsahují široké spektrum
látek, které jsou schopné
likvidovat různé druhy patogenů. Copaiba má silné antibakteriální vlastnosti a také
Hercampuri je známé tím, že
zbaví Vaše tělo většiny typů
známých toxinů.

Copaiba
– 2x4 kapky denně
Lucuma
– 2 lžičky denně

PRODUKTY V BALÍČKU:
1x Rudý strom / byl. směs
2x Ubosanno / extrakt
1x Copaiba / superpotravina
2x Jergon Sacha / extrakt

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Rudý strom
– 1 šálek denně
Ubosanno
–3
 x2 kapky denně 4 dny
– 3x3 kapky denně 4 dny
–T
 akto vždy po 4 dnech zvyšovat dávku až na 3x7 kap.
denně. Užívat do dobrání
lahvičky a pokud to bude
dobře snášeno, po 5ti denní
pauze pokračovat s další
lahvičkou.
Copaiba
– 1x6 kapek denně
Jergon sacha
– 2x10 kapek denně
Doporučení:
Lze opakovat dvouměsíční cyklus po cca 30ti denní pauze.
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NA PLICNÍ
INFEKCE

dráždivý kašel / bronchitida /
dušnost / astma
Základem kúry je rostlina
Jergon Sacha, která s úspěchem likviduje především
plicní viry. Pralesní indiáni jí
vždy používali k léčbě astmatu. Dračí krev, Copaiba
a Muňa také s úspěchem
ničí řadu negativních bakterií (např. plicní chlamydie).
PRODUKTY V BALÍČKU:
1x Muňa Muňa / extrakt
1x Eukalypt / extrakt
2x Jergon Sacha / extrakt
1x Copaiba / superpotr.
2x Dračí krev 55ml / superpotr.
2x Pralesní máta / byl. směs

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Muňa Muňa
– 2x8 kapek denně
Eukalypt
– 2x8 kapek denně
Jergon Sacha
– 2x10 kapek denně
Copaiba
– 2x4 kapky denně
Dračí krev
– 2x5 kap. denně 14 dnů
– 2x10 kap. denně 14 dnů
– 2x15 kap. denně 1 měsíc
Pralesní máta
– 2x denně šálek
Doporučení:
V případě infekce plicních
chlamydií nasadit po kúře
Amazonský protokol 1–3 cykly
dle závážnosti onemocnění.

NA PÍSKÁNÍ
V UŠÍCH

nedoslýchavost / tinnitus /
stres / stárnutí
Pískání v uších neboli tinnitus
může být způsoben vyšším
tlakem, degenerací ušního
nervu nebo chronickým zánětem ušního ústrojí. V naší
kúře najdete unikátní Achiote, které odstraňuje záněty
a upravuje vysoký tlak. Také
Macu, jež optimalizuje stav
i funkci ušního nervu a Vilcacoru, která zajišťuje postiženou oblast proti zánětům.
PRODUKTY V BALÍČKU:
3x Achiote / extrakt
3x Maca černá / extrakt
2x Vilcacora / extrakt

DÉLKA KÚRY: 3 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
1. měsíc:
Achiote
– 2x10 kapek denně
Maca černá
– 2x10 kapek denně
2. a 3. měsíc:
Vilcacora
– 2x10 kapek denně
Achiote
– 2x10 kapek denně
Maca černá
– 2x10 kapek denně
Doporučení: Před zahájením
kúry si ověřte, zda se nejedná
o důsledek vysokého krevního
tlaku. Pokud ano, zvolte příslušnou kúru (kúra na léčbu
vysokého tlaku).
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NA POTENCI

poruchy erekce / stáří /
negativní účinky léků
Ke zlepšení erekce se v andské fytoterapii používá
hlavně Maca nazývaná také
"andská viagra". V Amazonii
je známo, že mužskou potenci výrazně posilují také plody
keře Achiote.Také Muira
Puama je tradičně používaný amazonský prostředek
na zesílení libida. Z evropských rostlin posilujících
erekci jsme do této směsi
přidali Kotvičník.
PRODUKTY V BALÍČKU:
3x Achiote / extrakt
2x Maca černá / extrakt
3x Muira Puama / extrakt
3x Kotvičník / extrakt

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Achiote
– 2x10 kapek denně
Maca černá
– 2x10 kapek denně
Muira Puama
– 2x10 kapek denně
Kotvičník
– 2x10 kapek denně

Před stykem asi tak 1 hodinu:
Muira puama
– 20 kapek
Achiote
– 20 kapek
Kotvičník
- 20 kapek

NA PROSTATU

stárnutí / zánět prostaty /
naléhavé močení
Tento protokol je určen k léčení chronické prostatitidy,
což je onemocnění, které
vzniká z neléčených či opakujících se zánětů prostaty.
Achiote je prostředek, který
dokáže odstranit z prostaty záněty a to i chronické.
V naší kúře kombinujeme
užívání Achiote ve formě
extraktu (z plodů) i čaje
(z listů) čímž je zaručeno,
že organizmus přijme ty nejúčinnější látky na odstranění prostatitidy.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Achiote / extrakt
2x Červený plod / byl.směs

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Achiotela
– 2x10 kapek denně
Červený plod
– 2 šálky denně
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PROBLÉMY - DĚTI

Dět

NA PRŮJEM

vodnatá stolice / bolest
břicha / trávicí potíže
Naše kúra je určena k řešení akutního průjmu nikoli
chronického, který bývá
způsoben systémovými onemocněními různého druhu.
Základem naší bylinné kombinace je Dračí krev, která
má v tomto směru velmi silné
účinky. Uklidňuje a stahuje
střeva a působí protizánětlivě. Dále zařazujeme Tawari
a Čistící keř, které perfektně
vyčistí střeva a uklidní celý
gastrointestinální trakt.
PRODUKTY V BALÍČKU:
1x Dračí krev 55ml / superpotr.
1x Tawari / extrakt
1x Čistící keř / byl.směs

DÉLKA KÚRY: AKUTNĚ
Dávkování produktů:
Dračí krev
– až do 20 kapek 2x denně
Tawari
– 2x10 kapek denně
Čistící keř
– 2 šálky denně

Doporučení: Pro výraznější
účinek užívat také Enterosgel
(možno zakoupit v lékárně).

i

NA PSYCHICKÉ
PROBLÉMY-DĚTI

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:

Příčinou nárůstu psychických problémů u dětí jsou
nejen psychologické faktory,
ale i vysoké znečistění životního prostředí - jejich intoxikace různými typy jedů,
které pronikají do organizmu
a pozměňují činnost nervového systému. Andská
léčivka Marco odstraňuje
poruchy soustředění a Maca
celkově optimalizuje činnost
mozku a posiluje neurony.

Maca černá
– 2x2-3 kapky denně

poruchy pozornosti / úzkost /
bezdůvodné panické ataky

PRODUKTY V BALÍČKU:
1x Marco / extrakt
1x Maca černá / extrakt

Děti do 7 let:
Marco
– 2x2-3 kapky denně

Děti od 7 do 15 let:
Marco
– 2x4-5 kapek denně
Maca černá
– 2x4-5 kapek denně
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RELAXACE

uvolnění těla a mysli / zklidnění / odstranění stresu
Relaxace je stav, kdy dochází k uvolnění a zklidnění těla
a mysli. Správná relaxace
předchází řadě civilizačních chorob způsobených
nadměrným stresem a informačním smogem. Naše kúra
uvolňuje psychické napětí
a svalový tonus. Organizmus
se tak účinněji zregeneruje
a rychleji dobije novou životní energií.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Motýlí květ / byl.směs
1x Marcomero / extrakt
2x Maca černá / extrakt
1x Bílý kořen/ byl. směs
2x Marcoregano / extrakt

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Bílý kořen
– 1 šálek ráno
Motýlí květ
– 1 šálek večer (7-10 kvítků)
Marcomero
– 1x10 kapek denně
Maca černá
– 2x10 kapek denně
Marcoregano
– 2x10 kapek denně

Doporučení:
V případě potřeby můžete
zvýšit dávky extraktů max.
o 10 kapek denně.

ROZTROUŠENÁ
SKLERÓZA

poruchy paměti / potíže
s rovnováhou / dezorientace
Roztroušenou sklerózu způsobují genetické vlivy či infekce.
Choroba se projevuje tím, že
neurony správně nekomunikují, což vede k fyzické a kognitivní invaliditě. Naše kúra je
zaměřena na širokospektrální
likvidaci patogenů a posílení
neuronové sítě.
PRODUKTY V BALÍČKU:
1x Maca černá
1x Marco / extrakt
3x Dračí krev / superpotr.
1x Vilcareina SOFT / extrakt
2x Vilcareina FORTE / extrakt
1x Rudý strom / byl. směs
3x Jergon Sacha / extrakt

DÉLKA KÚRY: 5 MĚSÍCŮ
Dávkování produktů:
1. měsíc:
Maca černá – 2x10 kap./den
Marco – 2x10 kapek/den
2. měsíc:
Dračí krev – 2x10 kapek/den
Rudý strom – 2 šálky/den
Jergon Sacha – 2x10 kap./den
3. měsíc:
Dračí krev – 2x15 kapek/den
Vilcareina Soft – 3–2x kapky
(zvyšovat na 3x8 kap./den)
Jergon Sacha – 2x10 kap./den
4.–5. měsíc:
Stejné produkty a dávkování
jako 3. měsíc, pouze Vilcareinu
Soft nahraďte za Forte.
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ONKOLOGICKÁ
A NÁDOROVÁ
ONEMOCNĚNÍ
Onkologická a nádorová onemocnění
jsou doslova hrozbou pro naší
současnou civilizaci. V České republice
za svůj život onemocní rakovinou
každý 3. obyvatel a každý 4. na ni
zemře. Většina nemocných se navíc
potýká se závažnými vedlejšími účinky
protinádorové léčby. Sestavili jsme řadu
protokolů na různé druhy onkologických
onemocnění, jelikož jejich léčení
vyžaduje vlastní specifický přístup. Naše
kúry jsou založené pouze na přírodní
bázi a jsou velmi účinné. Je možné jimi
také doplnit již probíhající běžnou léčbu.
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NA RAKOVINU
PLIC

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
(OPAKOVAT DO DOLÉČENÍ)
Dávkování produktů:

Náš protokol je vhodný
užívat i v rozvinutých stádiích zhoubných nádorů. Jako
nejsilnější obsažené cytostatikum funguje liána Vilcacora,
pryskyřice Copaiba a extrakt
listů rostliny Anona. Kúra je
silná a neoslabuje organizmus jako běžná léčba.

Vilcacora
– 2x10 kapek denně
Copaiba
– 3x4 či 2x6 kapek denně
Anonna
– 10x2 kapek denně
Dračí krev
– 2x10 kapek denně
Camu Camu
– 1x2 lžičky denně
Chagubona
– 3x10 kapek denně
Jergon Sacha
– 2x10 kapek denně

nádory průdušek a plic /
chemoterapie

PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Vilcacora / extrakt
2x Copaiba / superpotr.
2x Anona / extrakt
1x Dračí krev 55ml / superpotr.
6x Camu Camu / superpotr.
2x Chagubona / extrakt
2x Jergon Sacha / extrakt

Doporučení:
Extrakt z Vilcacory dokáže
odstranit vedlejší účinky
chemoterapie - v tomto
případě užijte 3x10 kap./den.

NA RAKOVINA
TEN. STŘEVA

lymfomy / sarkomy /
adenokarcinomy ten. střeva
Léčba rakoviny tenkého
střeva je obtížná a obvykle
nezabírá ani chemoterapie
nebo ozařování. Vědomosti
indiánské tradice nám dovolují účinně bojovat s touto
chorobou zejména díky listům
Annony a Dračí krve a to do
úplného vymizení problému.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Vilcacora / extrakt
2x Copaiba / superpotravina
2x Anona / extrakt
1x Dračí krev 55ml / superpotr.
2x Jergon Sacha / extrakt
2x Chaga / extrakt

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
(OPAKOVAT DO DOLÉČENÍ)
Dávkování produktů:
Anona
– 2x10 kapek denně
Dračí krev
– 2x10 kapek denně
Vilcacora
– 2x10 kapek denně
Jergon Sacha
– 2x10 kapek denně
Copaiba
– 2x6 / 3x4 kapek denně
Chaga
– 2x15 kapek denně
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R A KOV I N A P L I C
R A KOV I N A T E N . S T Ř E VA
R A KOV I N A T L . S T Ř E VA
R A KOV I N A D Ě LO H Y
A VA J E Č N Í K U

NA RAKOVINU
TL. STŘEVA

zhoubné nádory tl. střeva /
kolorektální karcinom
Rakovina tlustého střeva je druhou nejčastější
příčinou smrti na nádorové
onemocnění. Nejsilnějším
prostředkem naší andské
fytomedicínské kúry je liána
Vilcacora, kůra ze stromu
Chuchuhuasi a kořen Jergon
Sacha.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Vilcacora / extrakt
2x Chuchuhuasi / extrakt
1x Dračí krev 55ml / superpotr.
2x Jergon Sacha / extrakt
2x Chaga / extrakt
2x Copaiba / superpotravina

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
(OPAKOVAT DO DOLÉČENÍ)
Dávkování produktů:
Vilcacora
– 2x10 kapek denně
Chuchuhuasi
– 3x10 kapek denně
Dračí krev
– 2x10 kapek denně
Jergon Sacha
– 2x10 kapek denně
Chaga
– 3x10 kapek denně
Copaiba
– 3x4 kapky denně

NA RAKOVINU
DĚLOHY
A VAJEČNÍKŮ

nádory děložního těla / gynekologické zhoubné nádory
Náš protokol vychází ze znalostí šamanek zkušených v léčení ženských chorob. V boji
s tímto onemocněním je za
nejúčinnější považována
kůra stromu Ubos. Dále zařazujeme prášek mocného kořene Jergon Sacha a extrakt
ze sibiřské houby Chaga.
PRODUKTY V BALÍČKU:
1x Dračí krev 55ml / superpotr.
1x Jergon Sacha / extrakt
2x Ubos / extrakt
2x Chaga / extrakt

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
(OPAKOVAT DO DOLÉČENÍ)
Dávkování produktů:
Ubos
– 3x10 kapek denně
Chaga
– 3x10 kapek denně
Jergon Sacha
– 2x8 kapek denně
Dračí krev
– 2x10 kapek denně

Doporučení:
Ideální prevencí proti tomuto
typu rakoviny je detoxikace
s léčivkou Hercampuri
a Manayupa a užití plodu
palmy Aguaje.
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NA RAKOVINU
SLINIVKY

karcinom pankreatu / agresivní zhoubné nádory
Rakovina slinivky má vždy
fatální následky, jelikož
slinivka produkuje životně
důležité enzymy a hormony.
Běžná léčba dokáže pouze
oddálit nevyhnutelný konec.
Peruánští šamani mají
naštěstí účinný prostředek
pro boj s touto nebezpečnou chorobou, a to extrakt
z rostliny Anona, Vilcacora
a další.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Anona / extrakt
2x Chaga / extrakt
2x Jergon Sacha / extrakt
2x Vilcacora / extrakt

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
(OPAKOVAT DO DOLÉČENÍ)
Dávkování produktů:
Anona
– 3x10 kapek denně
Chaga
– 3x10 kapek denně
Jergon Sacha
– 2x10 kapek denně
Vilcacora
– 2x10 kapek denně

NA RAKOVINU
KŮŽE

karcinomy kůže / melanom /
bazaliom / spinaliom
Rakovina kůže vzniká
například při nadměrném
opalování či nepravidelnými kožními znaménky
a eskaluje až po agresivní
melanomy. Náš fytomedicínský protokol využívá
pryskyřici Copaibu a kůru
stromu Chuchuhuasi, které
obsahují karyofylen a maytansin - významné inhibitory nádorového bujení.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Copaiba / superpotr.
2x Chuchuhuasi / extrakt
1x Dračí krev 55ml / superpotr.

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
(OPAKOVAT DO DOLÉČENÍ)
Dávkování produktů:
Copaiba
– 3x4 / 2x8 kapek denně
Chuchuhuasi
– 3x10 kapek denně
Dračí krev
– 2x10 kapek denně

Poznámka:
Významnou prevencí proti
vzniku rakoviny kůže je
užívání Macy ve formě
extraktu nebo prášku,
konzumace a potírání olejem
Sacha Inchi a konzumace
Lucumy, Camu Camu
a Vilcacory.
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R A KOV I N A
SLINIVKY
R A KOV I N A K Ů Ž E
R A KOV I N A
LY M FAT I C K É H O SY S T É M U
R A KOV I N A J AT E R

NA RAKOVINU
LYMFATICKÉHO
SYSTÉMU

Hodgkinův lymfom / nádory
lymfatického systému
Lymfatický systém prochází
celým tělem, proto je šíření
rakoviny tohoto typu velmi
rychlé, snadné a nebezpečné. Náš protokol používá
jako nejsilnější prostředek
proti této chorobě výtažek z listů rostliny Mucura,
Copaiba a extrakt z pralesní
liány Vilcacora.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Mucura / extrakt
2x Copaiba / superpotr.
2x Vilcacora / extrakt
6x Camu Camu / superpotr.

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
(OPAKOVAT DO DOLÉČENÍ)
Dávkování produktů:
Mucura
– 3x10 kapek denně
Vilcacora
– 3x10 kapek denně
Copaiba
– 3x4 / 2x8 kapek denně
Camu Camu
– 2 lžičky denně

Poznámka:
Dobrou prevencí proti vzniku
rakoviny lymfatického
systému je užívání extraktu
z Vilcacory a konzumace
Camu Camu, což vede
k významné aktivaci
imunitního systému.

NA RAKOVINU
JATER

maligní nádor jater / hepatocelulární karcinom
Játra jsou častým místem
vzniku jak primárních nádorů, tak i metastází. Klasická
léčba má pouze omezené
možnosti řešení. Zpomalení
růstu nádoru, transplantaci
jater atd. Na léčbu rakoviny jater je znám v andské
tradiční medicíně extrakt
z rostliny Mucura, přírodní
pryskyřice Dračí krev a Copaiba.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Chaga / extrakt
1x Dračí krev 55ml / superpotr.
2x Copaiba / superpotr.
2x Mucura / extrakt

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
(OPAKOVAT DO DOLÉČENÍ)
Dávkování produktů:
Mucura
– 2x10 kapek denně
Chaga
– 2x10 kapek denně
Dračí krev
– 2x10 kapek denně
Copaiba
– 2x10 kapek denně

Poznámka:
Vhodnou prevencí rakoviny
jater je detoxikační kúra obsahující rostliny Hercampuri
a Manayupa.
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NA RAKOVINU
PROSTATY

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
(OPAKOVAT DO DOLÉČENÍ)
Dávkování produktů:

NA RAKOVINU
PRSU

karcinom prostaty / nádorové onemocnění prostaty

Guajava
– 3x10 kapek denně

karcinom prsu / maligní
nádorové onemocnění

Rakovina prostaty je nejčastější onkologické onemocnění u mužů. Klasická léčba
bohužel odstraňuje prostatu
či používá hormonální léčbu
vedoucí k impotenci. Naše
kúra nezatěžuje tělo a nemá
žádné negativní dopady na
zdraví. Za naše nejúčinnější
prostředky lze označit Guajavu (obsahuje lykopen), plody
Achiote a Annonu.

Achiote
– 3x10 kapek denně

Rakovina prsu je nyní na
raketovém vzestupu. Třetina
žen na toto onemocnění
umírá. Indiánští "curanderos" dosahují v tomto směru
nejlepších výsledků především s pomocí kůry stromu
Chuchuhuasi, extraktu
z listů rostliny Mucury, Anony
a pryskyřice Copaiby.

PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Anona / extrakt
2x Guajava / extrakt
2x Achiote / extrakt

Anona
– 3x10 kapek denně

Poznámka:
Extrakt z Guajavy a Achiote
doporučujeme jako skvělou
prevenci proti vzniku tohoto
typu rakoviny všem mužům
nad 50 let.

PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Chuchuhuasi / byl. směs
2x Anona / extrakt
2x Vilcacora / extrakt
2x Copaiba / superpotr.

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
(OPAKOVAT DO DOLÉČENÍ)
Dávkování produktů:
Chuchuhuasi
– 3x10 kapek denně
Mucura
– 3x10 kapek denně
Anona
– 3x10 kapek denně
Vilcacora
– 2x10 kapek denně
Copaiba
–2
 x8 nebo 3x4 kapky denně
Poznámka:
Jako vhodná prevence
proti vzniku rakoviny prsu
se ukazuje být především
v době přechodu užívání
Macy, plodu Aguaje
a extraktu z liány Vilcacora.
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R A KOV I N A P R O S TAT Y
R A KOV I N A P R S U
N Á D O R Y M OZ K U
LEUKÉMIE

NA NÁDORY
MOZKU

intrakraniální nádory / primární a sekundární nádory
Nádory postihující mozek
a mozkové pleny jsou nebezpečné i díky nárůstu nitrolebního tlaku, který je sám
smrtící. Postihuje především
děti. Klasická léčba má velmi
omezené možnosti. Náš
protokol obsahuje výtažek
z listů Mucury, Chuchuhuasi,
Dračí krve a Anony.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Mucura / extrakt
2x Vilcacora / extrakt
2x Chuchuhuasi / extrakt
2x Copaiba / superpotravina
2x Chaga / extrakt

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
(OPAKOVAT DO DOLÉČENÍ)
Dávkování produktů:
Mucura
– 3x10 kapek denně
Vilcacora
– 3x10 kapek denně
Chuchuhuasi
– 3x10 kapek denně
Copaiba
– 2x8 nebo 3x4 kapky denně
Chaga
– 2x10 denně kapek

NA LEUKÉMII

nádorové onemocnění krve
a lymfatických uzlin
Leukémie postihuje celý
organizmus a nádorovými
buňkami jsou prostoupeny všechny orgány. Jde
o nejčastější nádorové
onemocnění u dětí. Rozklad
imunitního systému navíc
dovoluje napadení infekcemi. Náš protokol kombinuje prostředky prověřené
laboratorními výzkumy. Jsou
to především Dračí krev,
Copaiba a Mucura.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Mucura / extrakt
2x Copaiba / superpotr.
1x Dračí krev 55ml / superpotr.
2x Vilcacora / extrakt

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
(OPAKOVAT DO DOLÉČENÍ)
Dávkování produktů:
Mucura
– 3x10 kapek denně
Copaiba
– 2x8 nebo 3x4 kapky denně
Dračí krev
– 2x10 kapek denně
Vilcacora
– 2x10 kapek denně
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NA ZVÝŠENÉ
SOUSTŘEDĚNÍ

koncentrace / učení / silná
mentální zátěž / paměť
Je mnoho důvodů proč je
občas potřeba koncentrovat
psychické síly k lepšímu mentálnímu výkonu. Například při
studiu, při přípravě na důležitou schůzku, zkoušku či při
jiném pracovním vypětí. Naše
kombinace Vás dlouhodobě
posílí, zlepší kognitivní funkce,
paměť a mentální schopnosti.
PRODUKTY V BALÍČKU:
1x Guarapuma / extrakt
1x Hořký květ / byl.směs
1x Marbos / extrakt
1x Muira Puama / extrakt
1x Černá Maca / extrakt

DÉLKA KÚRY: 1 MĚSÍC
Dávkování produktů:
Hořký květ
– 2 šálky denně
Guarapuma
– 10 kapek ráno
Černá Maca
– 2x10 kapek denně
Muira Puama
– 2x10 kapek denně
Marbos
– 10 kapek večer

NA SPÁNEK
A NERVY

nekvalitní spánek / stres /
nespavost / přecitlivělost
V tomto ohledu je velmi účinná andská léčivka Marco,
která zcela obnovuje zdravý
spánek. Na zlepšení spánku
má výrazný vliv i ajurvédská
bylina Clitoria. K podpoření
mozkové činnosti, celkové
pohody a zdravého spánku významně přispívá také
Maca černá a Lucuma.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Motýlí květ / byl.směs
1x Marcomero / extrakt
1x Maca černá / extrakt
2x Lucuma / superpotravina
1x Ambrosino / extrakt

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
1. měsíc:
Marcomero – 2x8 kap. denně
Maca černá – 2x8 kap. denně
Motýlí květ – před spaním
vypít nálev ze 7 kvítků
2. měsíc:
Ambrosino – 2x8 kap. denně
Motýlí květ – před spaním
vypít nálev ze 7 kvítků
Maca černá – 2x8 kap. denně
Lucuma – 1 lžička denně
.
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Z V ÝŠEN É
SOUSTŘEDĚNÍ
S PÁ N E K
A NERV Y
SRDEČNÍ
ARY TMIE
Š E DÝ Z Á K A L

NA SRDEČNÍ
ARYTMII

nepravidelný srdeční rytmus /
slabost / závratě
Porucha srdečního rytmu je
nejrozšířenějším srdečním
onemocněním. Biologické
predispozice řešit nelze, ale
poruchy vzniklé vnějšími
vlivy ano. Vzhledem k tomu,
že srdeční arytmie bývá de
facto problémem psychiky,
soustředí se naše kúra jak na
zlepšení stavu cév a tlaku, tak
na podporu mentální pohody.
PRODUKTY V BALÍČKU:
1x Maca černá / extrakt
3x Lucuma / superpotr.
1x Marco / extrakt
3x Fial. kukuřice / superpotr.
2x Čaj zapomnění / byl.směs

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Maca černá
– 2x8 kapek denně
Lucuma
– 1 lžička denně
Marco
– 2x8 kapek denně
Fialová kukuřice
– 1 lžička denně
Čaj zapomnění
– 2x denně šálek

Poznámka:
Pokud chcete doplňte
kúru olejem Sacha Inchi
2x denně lžíci.

NA ŠEDÝ ZÁKAL

zakalení oční čočky /
zamlžené vidění / bolest očí

Základem naší kúry je peruánská rostlina Canchalagua,
známá svou schopností
vyčistit zakalenou oční čočku. Léčebný protokol dále
obsahuje světlík, borůvku
a andské Camu Camu, které
optimalizují stav našich očí
a zlepšují zrak. Camu Camu
také dodává potřebnou výživu. Kúra je vhodná také pro
celkové zkvalitnění zraku
v jakémkoliv věku a to i v případech, kdy člověk netrpí
šedým zákalem.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Claragua / extrakt
6x Camu camu / superpotr.

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Claragua
– 2x10 kapek denně
Camu Camu
– 2x1 lžička denně
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NA ŠTÍTNOU
ŽLÁZU

hypofunkce štítné žlázy /
hormonální nerovnováha
Naše prostředky pro tuto
kúru optimalizují činnost
štítné žlázy a zvyšují její
hormonální sekreci. Speciálně Maca černá dokáže velmi
posílit štítnou žlázu. Chaluha
bublinatá je zase skvělým
zdrojem jódu, důležitého pro
optimalizaci jejích funkcí.
Andská léčivka Marco zesiluje příznivý vliv ostatních
složek.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Maca černá / extrakt
3x Manujuba / extrakt
2x Marco / extrakt

DÉLKA KÚRY: 3 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Maca černá
– 2x8 kapek denně
Pokud se použije drcená
Maca černá 1-2 lžičky
2x denně.
Manujuba
– 2x10 kapek denně
Marco
– 2x8 kapek denně

NA ULCERUS

vředy v trávicím traktu /
nadýmání / pálení žáhy
Jedná se o protokol na odstranění žaludečních vředů,
což je zánětlivé onemocnění
žaludku při němž je žaludeční sliznice poškozená
přímým působením kyseliny
chlorovodíkové z žaludeční
šťávy. Dračí krev dokáže
zcela vyhubit ložiska nežádoucích bakterií. Pralesní
strom Ubos i plody keře
Achiote zase obsahují látky,
které velmi účinně likvidují
žaludeční vředy.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Dračí krev 55ml / superpotr.
1x Ubos / extrakt
1x Achiote / extrakt

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Dračí krev
– 2x5 kapek denně 5 dnů
–2
 x10 kapek denně 7 dnů
–2
 x15 kapek denně do konce
kúry
Ubos
– 2x8 kapek denně
Achiote
– 2x8 kapek denně

Doporučení:
Pro výraznější účinek
doporučujeme v průběhu
kúry užívat také čaj
z Řepíku 2-3x denně šálek
(možno zakoupit v lékárně).
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NA ÚNAVU-MUŽI

oslabení / anémie / deprese /
nechutenství / náladovost
Produkty v kúře pomáhají
k odstranění únavy u mužů,
jednak posilují imunitní
systém (Vilcacora, Achiote,
Camu Camu) a za druhé
posilují mozek (Maca, Jergon Sacha, Muira Puama).
Chuchuhuasi velmi výrazně
energetizuje psychický i fyzický stav organizmu.
PRODUKTY V BALÍČKU:
1x Maca černá / extrakt
3x Jergon Sacha / superpotr.
1x Vilcacora / extrakt
1x Muira Puama / extrakt
1x Achiote / extrakt
2x Chuchuhuasi / byl.směs
3x Camu Camu / superpotr.

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Maca černá
– 2x8 kapek denně
Jergon Sacha
– 1 lžička denně
Vilcacora
– 2x8 kapek denně
Muira Puama
– 2x8 kapek denně
Achiote
– 2x8 kapek denně
Chuchuhuasi
– 1–2x šálek denně
Camu Camu / doplněk
– 1 lžička denně
Tip: Pro rychlé zlepšení stavu
doporučujeme navštívit
xenonovou terapii. Více na
www.incamedica.com

NA ÚNAVU-ŽENY

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:

Námi použité prostředky
v této kúře obnovují vitalitu u žen skrze aktivaci
imunitního systému (Camu
Camu a Vilcacora), podporu hormonálního systému
(Maca a Aguaje) a posílení
nervového systému (Jergon
Sacha). Tuto kúru doporučujeme vždy, kdy se žena cítí
být vyčerpaná či unavená.

Aguaje
– 2x10 kapek denně
Maca černá
– 2x8 kapek denně
Jergon Sacha
– 1 lžička denně
Vilcacora
–2x8 kapek denně
Muira Puama
– 2x8 kapek denně
Camu Camu / doplněk
– 1 lžička denně

PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Aguaje / extrakt
1x Maca černá / extrakt
3x Jergon Sacha / superpotr.
1x Vilcacora / extrakt
1x Muira Puama / extrakt
3x Camu Camu / superpotr.

Tip: Pro rychlé zlepšení stavu
doporučujeme navštívit
xenonovou terapii. Více na
www.incamedica.com

anémie / celková slabost /
psychická nestabilita
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UBOSANNO
PROTOKOL
Kúra pro vyčištění od všech patogenních a parazitárních organizmů v těle
Doporučujeme užít Ubosanno protokol v případě nediagnostikovaných potíží vleklého charakteru, které mají za
následek chronický únavový syndrom, stěhovavé bolesti
kloubů i jiných částí těla nebo zažívací potíže a problémy
neurologického charakteru. Námi použité prostředky
v této kúře vykazují širokospektrální antivirové a antibakteriální účinky a ve své vzájemné kombinaci mohou
organizmus zbavit většiny známých patogenů. Ubosanno kúru doporučujeme vyzkoušet každému, kdo trpí
výše uvedenými příznaky.

DÁVKOVÁNÍ PRODUKTŮ:
1. CYKLUS (3 AŽ 4 MĚSÍCE)
Rudý strom
– 1. měsíc: 2x denně šálek
Příprava: 1/2 kávové lžičky zalít cca 2,5 dcl vody a nechat
15 minut louhovat.
Ubosanno
– 2. a 3. měsíc: začít užívat extrakt Ubosanno a dávku
postupně zvyšovat (první 4 dny 3x2 kapky, další 4 dny 3x5
kapek a poté 3x8 kapek denně až do vybrání dvou lahviček)

 ěhem užívání je nutno pít dostatek vody (ke každé dávce
–B
alespoň 2 dcl).

PRODUKTY V BALÍČKU (na 2 cykly):
1x Rudý strom / bylinná směs
5x Ubosanno / extrakt
6x Dračí krev 55ml / superpotravina

Dračí krev
–u
 žívá se během celého protokolu, nakapat do 1 dcl vody
– začít na 1x1 kapce denně, každý den zvýšit o 1 kapku
až do 20-30 kapek denně, na této dávce zůstat
– od 10 kapek rozdělit dávku na 2x denně

CELKOVÁ DÉLKA LÉČBY UBOSANO PROTOKOLEM:
Zvolte 2-4 cykly (podle závažnosti onemocnění)

Není nutno dojít na nejvyšší dávku, pokud by to tělu nevyhovovalo – uvedená dávka je mez, kterou tělo snese bez úhony
a bude se léčit největším tempem. Je možné se léčit i pomaleji.
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2. CYKLUS (3 AŽ 4 MĚSÍCE)
Ubosanno
–p
 rvní 4 dny 3x2 kapky, další 4 dny 3x5 kapek a poté
3x8 kapek denně až do vybrání dvou lahviček

Po dobrání lahvičky udělat 5 až 7 dní pauzu od všech bylin.
Je nutno pít dostatek vody (ke každé dávce alespoň 2 dcl).
Dračí krev
–u
 žívá se během celého protokolu, vždy se nakape do 1 dcl vody
–z
 ačít na 1 kapce 1x denně a každý den přidávat 1 kapku až do
20-30 kapek a na této dávce zůstat
– Od 10 kapek rozdělit dávku na 2x denně
Není nutno dojít na nejvyšší dávku, pokud by to tělu nevyhovovalo – uvedená dávka je mez, kterou tělo snese bez úhony
a bude se léčit největším tempem. Je možné se léčit i pomaleji.
3. A 4. CYKLUS: STEJNÉ JAKO 2. CYKLUS

VŠEOBECNÉ POKYNY PŘI UŽÍVANÍ PROTOKOLU:
• Mezi 1. a 2. cyklem vždy udělat pauzu 1 měsíc.
V pauze je možné užívat některý z detoxikačních
prostředků nebo slabé čaje z řepíku nebo zlatobýlu.
• 2. cyklus protokolu absolvovat v případě nutnosti
dlouhodobého čištění, pokud se člověk léčí z vážnějších stavů, jako je syndrom chronické únavy, neidentifikované ale subjektivně velmi omezujícící stavy
a případy virových onemocnění (pásové opary). Zde
je možné střídat extrakty ještě s Vilcareinou a Dragosanou. Pravidla užívání cyklu zůstávají stejná.
• Během 2. cyklu je možné užívat zároveň směs
Rudý strom 1-2x šálek denně a 1x lžičku Jergon
Sacha denně.
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NA VIRY

proti všem virům od Herpesu
až po HIV
Kombinací prostředků
Jergon Sacha a Vilcacory je
možné se zcela výlečit z nemoci AIDS a úplně zlikvidovat virus HIV v těle. Pralesní
strom Ubos a Dračí krev zase
obsahují látky, které také
silně přispívají k likvidaci
virů a to především retrovirů.
Kombinaci doplňuje prášek
z ovoce Camu Camu na posílení imunity.
PRODUKTY V BALÍČKU:
1x Jergon Sacha / extrakt
1x Ubos / extrakt
1x Vilcacora / extrakt
3x Camu Camu / superpotr.
2x Dračí krev 55ml / superpotr.

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Jergon sacha
– 2x8 kapek denně
Ubos
– 2x8 kapek denně
Vilcacora
– 2x8 kapek denně
Camu Camu
– 1 lžička denně
Dračí krev
– 2x15 kapek denně

Doporučení:
Ve vážných případech je
nutno kúru opakovat s přestávkou 14 až 30 dnů.

NA VLASY

zesílení vlasové struktury /
vypadávání vlasů / lesk
Prostředky zkombinované
v této kúře dokážou velmi dobře posílit růst vlasů
i nehtů a také zlepšit jejich
stav. Mají ozdravující i vyživující účinky a jsou vhodné
také na dlouhodobé užívání
pro zachování krásných
a zdravých vlasů. Olej Sacha
Inchi se navíc dá použít
i jako balzám na vlasy, stejně
tak jako odvar z andské Obří
přesličky.
PRODUKTY V BALÍČKU:
1x Aguaje / extrakt
2x Obří přeslička / byl. směs
3x Sacha Inchi / olej
3x Lucuma / superpotravina

DÉLKA KÚRY: 1,5 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Aguaje
– 2x8 kapek denně
Obří přeslička
– 2x denně šálek
Sacha Inchi
– 1 lžíce denně
Lucuma
– 1 lžička denně
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NA VYSOKÝ
TLAK

hypertenze / optimalizace
a stabilizace krevního tlaku
Andské přírodní prostředky
dokážou krevní tlak efektivně normalizovat i stabilizovat a to dlouhodobě. Svým
působením na optimalizaci krevního tlaku vyniká
především Habas, Caigua
a Fialová kukuřice. Námi
vybrané prostředky pro tuto
kúru efektivně snižují krevní
tlak a zlepšují činnost celého
oběhového systému.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Espimorado / extrakt
1x Caigua / extrakt
6x Fialový habas / superpotr.

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Espimorado
– 2x10 kapek denně
Caigua
– 2x8 kapek denně
Fialový habas
– 2 lžičky večer

VYTĚLESNĚNÍ

exteriorizace / meditace /
duchovní práce
Exteriorizace je schopnost
opustit fyzické tělo, vykonat
duševní cestu a poté se do
těla zase vrátit (tzv. astrální
cestování). Jedná se o náročnou techniku, kterou je třeba
natrénovat. Sestavili jsme
speciální set prostředků pro
maximální podporu vstupů
do změněných stavů vědomí
a rozvoje nadstandardních
mentálních schopností.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Muira Puama / extrakt
2x Maca Černá / extrakt
2x Hercampuri / extrakt
3x Motýlí květ / byl. směs
1x Hořký květ / byl. směs

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Hořký květ
– 1 šálek ráno
Hercampuri
– 2x10 kapek denně
Maca Černá
– 2x10 kapek denně
Muira Puama
– 2x10 kapek denně
Motýlí květ
– 1 šálek večer (20 kvítků)
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Snižuje
tlak!

NA ZÁNĚTY

podpora imunity / na viry
a záněty / prevence
Námi zvolená kombinace
prostředků silně aktivizuje
ozdravné mechanismy v organizmu, které vedou k úplnému odstranění škodlivých
zánětů z těla. Mezi vybranými prostředky vyniká především plod pralesního keře
Achiote a strom Ubos, jejichž
protizánětlivé účinky jsou
široce známy. Imunitu silně
povzbuzuje Camu Camu.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Dračí krev 55ml / superpotr.
1x Ubos / extrakt
1x Achiote / extrakt
1x Červený plod / byl. směs
3x Camu Camu / superpotr.

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Dračí krev
– 2x5 kapek denně 14 dnů
– 2x10 kapek denně 14 dnů
– 2x15 kapek denně 1 měsíc
Ubos
– 2x8 kapek denně
Achiote
– 2x8 kapek denně
Červený plod
– 1x denně šálek
Camu Camu
– 1 lžička denně

NA ZAŽÍVÁNÍ

problémy trávicího ústrojí /
bolesti břicha / nadýmání
Mezi prostředky v této kúře
vyniká svým účinkem především andská léčivka Hercampuri. Ta má schopnost
odstranit zažívací problémy,
bolesti břicha, plynatost a regulovat nepříznivé změny ve
střevní mikroflóře. Agracejo
a Chanca Piedra jsou kromě
optimalizace funkcí trávícího
systému schopné také posílit
játra a produkci žluči.
PRODUKTY V BALÍČKU:
1x Herbenalo / extrakt
1x Čistící keř / bylinná směs
3x Fial. kukuřice / superpotr.
1x Dračí krev 55ml / superpotr.
1x Hinocaiga / extrakt

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
1. měsíc:
Herbenalo – 2x8 kapek denně
Čistící keř – 2x denně šálek
Fial. kukuřice – 2 lžičky denně
Dračí krev – 1x4 kapky denně,
každý den přidat 1 kapku
až do množství 1x20 kapek
denně. Užívat do konce kúry.
2. měsíc:
Hinocaiga – 2x8 kapek denně
Dračí krev – 2x10 kapek denně

Doporučení: Pro výraznější
účinek doporučujeme
v průběhu kúry užívat také
čaj z Řepíku 2-3x denně šálek
(možno zakoupit v lékárně).
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NA ZELENÝ
ZÁKAL

glaukom / nitrooční tlak /
posílení zrakového nervu
Do protokolu jsme zařadili
andské a evropské byliny
(Canchalagua, Borůvka,
Světlík a Camu Camu), které
jak se ukazuje, snižují nitrooční tlak a tím přispívají k
dobrému vyživování zrakového nervu. Pro případ, že
je zesílení nitroočního tlaku
způsobeno patogeny, přidáváme do protokolu také
Dračí krev.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Claragua / extrakt
6x Camu Camu / superpotr.
1x Dračí krev 55ml / superpotr.

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Claragua
– 2x10 kapek denně
Camu Camu
– 2x1 lžička denně
Dračí krev
– Začít na 1x4 kapkách
denně každý den přidat
1 kapku až do 1x20 kapek
denně. Toto množství užívat
do konce kúry.

NA KŘEČOVÉ
ŽÍLY

varixy / žilní městky / žilní
nedostatečnost / metličky
Varixy jsou chronické onemocnění dolních končetin
způsobené poruchou pevnosti žilních cest. Pokud by
nebylo toto onemocnění léčeno, může dojít až ke vzniku
bércových vředů. Tato kúra
je sestavena tak, aby došlo
ke zprůchodnění žil, zesílení
cévních stěn a zlepšení mikrocirkulace krve v tělesných
tkáních.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Caigua / extrakt
1x Hercampuri / extrakt
3x Fial. kukuřice / superpotr.

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Caigua
– 2x8-10 kapek denně
Hercampuri
– 2x8 kapek denně
Fialová kukuřice
– 1 lžička denně

Doporučení: Společně
s kúrou doporučujeme
zařadit do životosprávy
více pohybu.
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NA ZRAK-ŽENY

hormonální vitalita / ostrý
zrak / posílení očí

Do kúry jsme začlenili nejenom velmi účinné prostředky
tradičně užívané na posílení
zraku ale i extrakt z plodů
palmy Aguaje. Tato důležitá složka obsahuje látky
schopné zlepšit zrak zejména u žen. Silně revitalizačně
působí na oči také andská
léčivka Canchalagua.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Claragua / extrakt
1x Aguaje / extrakt
3x Lucuma / superpotravina
1x Canchalagua / extrakt
1x Maca černá / extrakt
3x Camu Camu / superpotr.
2x Sacha Inchi / olej

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
1. měsíc:
Claragua – 2x10 kapek denně
Lucuma – 2 lžičky denně
Aguaje – 2x8 kapek denněk
Camu Camu – 1 lžička denně
2. měsíc:
Claragua – 2x10 kapek denně
Canchalagua – 2x10 kap./den
Maca černá – 2x10 kap./den
Camu Camu – 1 lžička denně
Sacha Inchi – 1 lžice denně

NA ZRAK-MUŽI

ostrý zrak / posílení zrakového nervu / výživa
Pro tuto kúru jsme zvolili
prostředky, které celkově
optimalizují stav oka, podporují oční nerv a zajišťují
jeho správné zásobení živinami a kyslíkem. Přirozeným
způsobem posilují rohovku
a dokonce přispívají k lepší
akomodaci oční čočky. Mezi
těmito prostředky vyniká
především Canchalagua.
PRODUKTY V BALÍČKU:
2x Claragua / extrakt
3x Lucuma / superpotravina
1x Canchalagua / extrakt
1x Maca černá / extrakt
3x Camu Camu / superpotr.
2x Sacha Inchi / olej

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
1. měsíc:
Claragua – 2x10 kapek denně
Lucuma – 2 lžičky denně
Camu Camu – 1 lžička denně
2. měsíc:
Claragua – 2x10 kapek denně
Canchalagua – 2x10 kap./den
Maca černá – 2x10 kap./den
Camu Camu – 1 lžička denně
Sacha Inchi – 1 lžíce denně
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NA ŽLUČNÍK

žlučové kameny / podpora
sekrece žluči / detoxikace
Žlučníkové poruchy patří ke
stále rozšířenějším civilizačním chorobám. Hlavním
spouštěčem žlučníkových
záchvatů je špatná životospráva, přemíra tučného
jídla, kouření a stres. Naše
kombinace prostředků
celkově detoxikuje tělo,
pročišťuje žlučové kanálky,
zabraňuje vzniku kamenů
a podporuje sekreci žluči, čímž zlepšuje trávení
a urychluje metabolizmus.
PRODUKTY V BALÍČKU:
1x Manajupa / extrakt
1x Canchalagua / extrakt
2x Chanca Piedra / extrakt

DÉLKA KÚRY: 2 MĚSÍCE
Dávkování produktů:
Manajupa
– 2x8 kapek denně
Canchalagua
– 2x8 kapek denně
Chanca Piedra
– 2x8-10 kapek denně

49 Kúr y I n c a B o t ani c a

PROTOKOL NA LÉČBU BORELIOZY,
CHLAMYDIÍ, TOXOPLAZMÓZY
A NEUROINFEKCÍ
Kúra pro vyčištění od všech patogenních a parazitárních organizmů v těle

DÉLKA LÉČBY PROTOKOLEM:
2-4 cykly (zvolte podle závažnosti onemocnění)

Borelióza, chlamydie, toxoplazmóza, neuroinfekce a další
druhy v těle těžko detekovatelných patogenů jsou s pomocí
běžné medicíny velmi složitě léčitelné. Zmíněné infekční mikroorganizmy jsou skutečně zákeřné a to tím, že se dokážou
maskovat hluboko v tělesných orgánech nebo i kostech.
Neuroinfekce napadají centrální nervový systém a způsobují
změny charakteru i nálady postižené osoby. Náš léčebný
protokol je složen z nejsilnějších prostředků, které širokospektrálně hubí organizmy v celém těle. Zároveň přidáváme extrakty, které mají schopnost energetizovat imunitu, jež
si v mnoha případech poradí s parazity i sama a to zejména
v posledních fázích doléčení nemoci.

1. CYKLUS (3-4 MĚSÍCE)
Dávkování produktů:

PRODUKTY V BALÍČKU (produkty na 2 cykly):
2x Rudý strom / bylinná směs
5x Dračí krev 55ml / superpotravina
1x Vilcareina SOFT / extrakt
4x Vilcareina FORTE / extrakt
4x Jergon Sacha / extrakt
4x Copaiba / superpotravina

Rudý strom
– 1. měsíc: 2x denně šálek (lze zvýšit i na 3x denně
do vybrání jednoho sáčku).
Vilcareina SOFT
– 2. měsíc: užívat místo Rudého stromu extrakt Vilcareina Soft
– 3x2 kapky 4 dny, 3x5 kapek 4 dny, 3x8 kapek
do dobrání 1 lahvičky
Při příliš výrazné reakci můžete užívat stále Rudý strom.
Vilcareina FORTE
– po Vilcareině Soft začít užívat extrakt Vilcareina Forte
– 3x2 kapky 4 dny, 3x5 kapek 4 dny, 3x8 kapek do dobrání
1 lahvičky
Při příliš výrazné reakci můžete užívat stále Vilcareina Soft.
Copaiba – 2x3-5 kapek denně
Jergon Sacha – 2x8 kapek denně
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Dračí krev
– užívá se během celého protokolu
– nakapat do 1 dcl vody, začít na 1x8 kapek denně,
každý den zvýšit o 1 kapku až do 25-30 kapek denně
a na této dávce zůstat
– od 10 kapek rozdělit dávku na 2x denně
Není nutno dojít na nejvyšší dávku, pokud by vznikla negativní
fyzická reakce. Uvedená dávka je mez, kterou tělo snese bez
úhony a bude se léčit nejrychleji. Je možné se léčit i pomaleji.
2. CYKLUS (3-4 MĚSÍCE)
Dávkování produktů:
Rudý strom – 1x denně šálek do vybrání jednoho sáčku
Vilcareina FORTE – 3x7 kapek denně (vybrat 3 lahvičky)
Dračí krev – maximálně 30 kapek denně
Jergon Sacha – 2x8 kapek denně
Copaiba – 2
 x3-5 kapek denně
(3. CYKLUS a následné jsou stejné jako 2. CYKLUS)

VŠEOBECNÉ POKYNY PŘI UŽÍVÁNÍ PROTOKOLU:
• Užívejte byliny ideálně s pauzou půl hodiny od jídla.
• Rudý strom a Dračí krev neužívejte ve stejnou dobu.
• Dračí krev je lepší užít po jídle, aby svíravá chuť tolik
nedráždila žaludek (zvláště u citlivých jedinců).
• Po prvním měsíci (po Rudém stromu), pokud nebudete
cítit zhoršení stavu, můžete pokračovat bez pauzy,
až do dobrání lahvičky s Vilcareinou Soft.
• Po každé lahvičce je optimální udělat přestávku 5 dní
(po pauze pokračovat v plné dávce).
• V případě, že by nebylo možné dodržet pokyny, je lepší
vzít byliny kdykoliv, než vůbec!
• Pokud byste užívali jen Rudý strom a Dračí krev
(zjednodušená verze protokolu), každý cyklus by měl
trvat 4 měsíce čistého času a nejméně 3-4 cykly léčení.

