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Vážení zákazníci, 

dostává se Vám do rukou kompletní sortiment výroby firmy BYLINÁŘSTVÍ-KOŘENÁŘSTVÍ 

s.r.o. léčitele pana Jukla a aktuálně dovážené a schválené výrobky spřízněné rakouské firmy 

SONNENMOOR Verwertungs- und Vertriebs GmbH. 

Jedná se o pečlivě vybrané a léty ověřené doplňky stravy, které Vám pomohou při správném 

užívání dlouhodobě udržet co nejlepší psychický a fyzický zdravotní stav a v rámci možností 

zajistit kvalitu života. 

Díky svému složení nejsou výrobky návykové, neobsahují žádné konzervační látky, barviva 

ani chuťové přísady, díky čemuž jsou vhodné i pro děti a těhotné ženy. Až na výjimky, na 

které v katalogu upozorňujeme, lze výrobky vzájemně kombinovat. 

Suroviny používané k jejich výrobě jsou pečlivě kontrolované, až na výjimky se jedná o 

tuzemské byliny a suroviny, které jsou podle pravidla „tam kde je nemoc, najdeš i lék“ 

nejúčinnějšími prostředky, na což se v dnešní době „zázračných bylin“ z druhé strany 

zeměkoule často zapomíná! 

Ze zkušenosti doporučujeme pro maximální využití účinků našich přípravků dodržet 2 až 3 

měsíční užívání, a to i po odeznění fyzických i psychických projevů, dále předepsané 

dávkování a postup přípravy. 

Je třeba si uvědomit, že se jedná o doplňky stravy, které neslouží jako náhrada alopatických 

léků, pestré stravy, zdravého životního stylu a lékařem předepsaných léčebných postupů, ale 

velmi vhodně je doplňují a posilují jejich účinek. 

Jak sami jistě víte, je těžké si zdraví udržet, ale velmi jednoduché o něj přijít. Často ani 

nepozorujeme, jak snadno se o něj připravíme! 

Oceňujeme, že jste na otázku „Jak si pomoci, abych neztratil nebo znovu nalezl pevné 

zdraví?“ pochopili Vaši odpovědnost, našli cestu k nám a našim výrobkům. Věřím, že se pro 

Vás, jako již pro desítky tisíc spokojených zákazníků stanou uvedené výrobky věrnými 

pomocníky na Vaší cestě za zdravím! 

 

K tomu Vám přeji nezbytnou dávku trpělivosti, pokory a lásky při přípravě a užívání těchto 

darů přírody 
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BYLINNÉ SMĚSI 
Bylinné směsi slouží zejména k přípravě vodních výluhů (čajů). 
Jedná se o tradiční, nejsnadnější způsob využití účinných látek z 
bylin. Obecně platí, že na 100 ml vody přijde 1 čajová lžička jemně 
nasekané sušené drogy (byliny), na 250 ml pak 1 polévková lžíce. 
Byliny zalijte horkou vodou, která právě přestala vřít, zakryjte šálek 
(konvici) pokličkou, a nechte cca 10 minut vyluhovat. Denní dávka 
čaje je 500 až 750 ml, u čajů na ledviny a urologický systém bývají 
denní dávky vyšší. Návod k přípravě je na zadní straně sáčku. Čaj 
pijte neslazený a na lačno. Pouze prsní čaje lze přisladit medem a 
vždy se podávají teplé.  

Využijte s láskou namíchané a léty a mimosmyslovým vnímáním 
ověřené recepty našich bylinných směsí. 

Kód 
Název výrobku 

Použití Složení Balení 

CAJ001 
ALERGIE 

Směs snižuje alergické reakce a je vhodná 
pokud trpíte sennou rýmou 

Truskavec, Pampeliška, Konopice, Jitrocel, 
Přeslička, Nátržník, Puškvorec, Pýr, Řepík, 
Třezalka, Kozlík 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ002 
ANGINA 

PECTORIS 

Příznivě působí na srdeční činnost, 
rozšířením věnčitých cév zajišťuje lepší 
zásobování myokardu kyslíkem 

Meduňka, Heřmánek, Sléz, Anýz, Srdečník, 
Mochna husí, Rozmarýna, Tymián, Řebříček 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ003 
ARTRÓZA 

Při bolesti kloubů po zvýšené zátěži, 
ztuhlosti kloubů, otocích kloubů, omezené 
hybnosti a při deformacích kloubů 
(pokročilá artróza) 

Pampeliška, Konopice, Bříza, Truskavec, 
Bez černý, Benedikt, Srdečník, Tužebník, 
Vrbice bílá, Jmelí, Hloh 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ004 
ASTMA 

Směs bylin speciálně namíchaná pro 
alergický dlouhodobý zánět sliznice 
dýchacích cest spojený s jejich vysycháním, 
vedoucím ke ztíženému dýchání (astma) 

Mateřídouška, Sléz, Řebříček, Levandule, 
Podběl 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ005 
BÉRCOVÉ VŘEDY 

Směs bylin speciálně namíchaná pro 
hluboké zánětlivé rány (především na 
končetinách) v důsledku žilní 
nedostatečnosti (bércové vředy) 

Kopřiva, Pampeliška, Truskavec, Třezalka, 
Přeslička 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ006 
BÍLÉ KRVINKY 

Směs bylin určená pro podporu růstu a 
"výchovy" bílých krvinek při autoimunitních 
problémech a problémech v důsledku 
imunitní nedostatečnosti 

Ostružiník, Jahodník, Truskavec, Srdečník, 
Mochna husí, Lopuch, Řebříček, Jalovec, 
Ořešák černý, Lékořice 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ007 
BOLESTI HLAVY 

Směs bolesti hlavy je účinná zejména na 
tzv. primární bolesti hlavy (nezapříčiněné 
jiným onemocněním) a na bolesti hlavy, 
pokud je příčina problémů v nervové 
soustavě, krevním tlaku, případně změnách 
klimatu 

Máta, Meduňka, Fenykl, Chmel, Levandule, 
Kozlík 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ008 
BOLESTI ZAD 

Směs Bolesti zad je určena zejména na tzv. 
primární bolest zad nezapříčiněnou jiným 
onemocněním, tedy statisticky na 3/4 všech 
bolestí zad 

Kopřiva, Vřes, Truskavec, Komonice, 
Puškvorec, Třezalka, Řebříček, Tužebník 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ009 
BOLESTIVÁ 

MENSTRUACE 

30 až 50% žen prožívá menstruace spojené 
s bolestí a nepříjemným tlakem v podbřišku 
různé intenzity až po silné křeče, vystřelující 
do zad či nohou 

Heřmánek, Meduňka, Lípa, Řebříček, Yzop Papírový sáček 100 g 
netto 
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BYLINNÉ SMĚSI 
Kód 

Název výrobku 
Použití Složení Balení 

CAJ010 
BRADAVICE 

Směs Bradavice sice není rychlá jako skalpel nebo 
lapis, ale do měsíce pravidelného užívání a 
správně zaměřeného vzteku na ně to spolehlivě 
vzdají 

Heřmánek římský, Maceška, Bříza, 
Benedikt, Třezalka, Puškvorec, 
Lékořice 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ012 
CÉVY 

Směs určená ke zlepšení elasticity stěn a zvýšení 
prokrvení 

Jahodník, Bříza, Jmelí, Třezalka, 
Zeměžluč, Šalvěj, Srdečník, Řebříček, 
Kozlík, Hloh 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ013 
CUKROVKA 

Směs Cukrovka snižuje obsah cukru v krvi i moči a 
blokuje přenos glukózy do buněk. Zvyšuje průtok 
krve v kapilárách a přispívá k nižšímu krevnímu 
tlaku 

Máta, Jestřabina, Borůvka, Fazol Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ014 
CYSTY 

Směs je určena na cysty rozličné příčiny a 
libovolného umístění, kromě parazitických cyst, 
kde je nezbytné udolat nejdříve samotného 
parazita. Velmi důležité je současné užívání 
Fyrosanu SL (slinivka) 

Vřes, Truskavec, Sporýš, Lžičník Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ015 
ČAJ PRO 
TĚHOTNÉ 

Těhotné ženy mohou využít schopností této 
bylinné směsi doplnit účinně potřebné minerály a 
tekutiny 

Borůvka, Růže květ, Fenykl, Maliník, 
Kontryhel, Lékořice 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ016 
ČERVENÉ 
KRVINKY 

Směs Červené krvinky poslouží, pokud máte v krvi 
snížený obsah hemoglobinu, nedostatečný počet 
červených krvinek nebo nízkou hodnotu 
hematokrytu. Doplňujte nezbytné složky pro tvorbu 
červených krvinek užíváním přípravku FYROSAN 
JÁTRA FORTE 

Mateřídouška, Pomerančová kůra, 
Řepík, Puškvorec, Řebříček, Třezalka, 
Pelyněk, Jitrocel, Vachta, Zeměžluč 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ017 
ČIŠTĚNÍ KRVE 

Tato čajová směs přispívá k vylučování toxinů a 
jiných zplodin z krve, což se příznivě projeví mimo 
jiné i na vzhledu Vaší pleti 

Kopřiva, Maceška, Pampeliška, 
Řebříček, Pýr 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ018 
DENNÍ ČAJ 

Univerzální bylinný čaj pro dlouhodobé pití k 
zajištění pitného režimu a celodenní svěžest 

Mateřídouška, Maliník, Černý rybíz, 
Lípa, Vřes, Tymián 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ019 
DĚTSKÝ ČAJ 

Zvlášť vhodný čaj k doplňování tekutin pro malé 
děti i kojence 

Heřmánek, Maliník, Jahodník, 
Ostružiník, Meduňka 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ020 
DNA 

Směs Dna urychlí odvod kyseliny močové z tkání 
a zabrání jejímu usazování ve formě krystalků 
kolem Vašich kloubů. Jelikož jde o metabolickou 
poruchu, nutně k tomu pijte čaj LÁTKOVÁ 
VÝMĚNA a užívejte tablety FYROSAN JÁTRA 

Pampeliška, Kopřiva, Bříza, 
Truskavec, Zlatobýl, Tužebník, Jehlice 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ021 
DOBRÁ NÁLADA 

Posiluje psychickou odolnost před setkáním s 
tchyní, daňovým úředníkem a nepříjemným 
obchodním partnerem. Buďte pro Vaše okolí 
sluníčkem! 

Dobromysl, Máta, Mateřídouška, 
Levandule, Tymián 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ022 
DUŠNOST 

Dušnost (dyspnoe) je pocit nedostatku vzduchu 
neodpovídající fyzické námaze. Většinou se jedná 
o příznak některého z mnoha onemocnění plic, 
srdce, krevního oběhu nebo anemie, pokud 
pomineme stlačování průdušnice v důsledku 
strumy nebo obezity. 

Proskurník, Sléz, Anýz, Divizna, 
Řebříček, Podběl, Levandule 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ023 
EKZÉM 

Ekzém je chronický, svědivý, neinfekční, obtížně 
léčitelný zánět kůže, který může být alergickou 
nebo nealergickou reakcí kůže na spoustu 
možných příčin. Jakékoli mechanické dráždění 
(škrábání) ekzém výrazně zhorší. 

Heřmánek, Jahodník, Lípa, Bez černý, 
Měsíček, Pampeliška, Tymián, 
Levandule 

Papírový sáček 100 g 
netto 

  



Katalog Bylinářství-kořenářství s.r.o. Stránka 7 

BYLINNÉ SMĚSI 

Kód 
Název výrobku 

Použití Složení Balení 

CAJ024 
ENERGIE 

Směs určená pro přípravu celkově posilujícího 
bylinného čaje pro unaveného člověka, neustále 
vystaveného stresům. Zklidní srdeční i žaludeční 
neurózu a hysterické reakce, povzbudí krevní 
oběh, posílí nervovou soustavu, doplní energii, 
zvýší vitalitu 

Meduňka, Máta, Dobromysl, Anýz, 
Pampeliška, Tužebník, Zeměžluč, Kopr 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ025 
EPILEPSIE 

Směs výrazně uvolní cévní křeče, zvýší nízký 
dolní tlak a zlepší prokrvení tkání. Snižuje pocit 
únavy, zklidňuje nervový systém, podporuje a 
zkvalitňuje spánek bez vedlejších účinků 
klasických léků. Působí proti strachu, depresi a 
slabému třesu 

Dobromysl, Mochna husí, Rozmarýna, 
Kozlík 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ026 
HEMEROIDY 

Směs bylin určená na hemeroidy, jiné cévní a 
žilní potíže. Zlepšuje krevní oběh, ztišuje záněty, 
snižuje krvácivost a podráždění 

Měsíček, Truskavec, Lněné semínko, 
Jitrocel, Přeslička, Pelyněk, Řebříček 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ027 
HUČENÍ V UŠÍCH 

Má výrazně protizánětlivý účinek v oblasti 
středouší a prostaty. Obnovuje pružnost a 
pevnost cévních stěn, cévy rozšiřuje, snižuje 
vysoký krevní tlak a podporuje prokrvení 
periferních vlásečnic ucha. Tím zmírňuje a 
odstraňuje pískání a hučení v uších 

Kopřiva, Zlatobýl, Bříza, Maceška, 
Konopice, Truskavec, Přeslička, 
Řebříček, Tužebník 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ028 
CHOLESTEROL 

Vysoký cholesterol znamená příliš tuků v krvi v 
důsledku poruchy metabolismu tuků. Naše směs 
doslova rozpouští a vyplavuje nečistoty z krve. 
Podporuje metabolismus, obnovuje pružnost a 
pevnost cév, posiluje ledviny. Čistý organismus 
= čistá pleť! 

Dobromysl, Máta, Jahodník, Bříza, 
Přeslička, Zeměžluč, Třezalka, Jalovec, 
Puškvorec, Kozlík 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ029 
CHRONICKÁ 

RÝMA 

Místo dlouhodobého užívání kortikoidů, nosních 
sprejů či kapek doporučujeme náš čajík. Chrání 
sliznice, působí protizánětlivě, svíravě, čistí 
dýchací cesty a uvolňuje hleny 

Rybíz černý, Třezalka, Jitrocel, Mochna 
husí 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ030 
CHŘIPKA-ANGÍNA 

Tato směs bylin si vybudovala mezi zákazníky 
zasloužený respekt při ovlivnění nemocí z 
nachlazení a respiračních onemocnění (chřipka, 
angína, bronchitida, kašel, rýma, zánět dutin) 

Máta, Lípa, Dobromysl, Maceška, Bez 
černý, Proskurník, Yzop, Divizna, 
Tymián, Podběl, Jitrocel 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ031 
IMUNITA 

Zmírňuje imunitní reakce při alergiích potlačením 
uvolňování histaminu. Podporuje tvorbu bílých 
krvinek. Navíc má antioxidační a antivirové 
účinky, podporuje tvorbu enzymů. Obecně 
zvyšuje přirozeným způsobem imunitu člověka 

Šípek, Kopřiva, Přeslička, Benedikt, 
Andělika, Kondurango 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ032 
JÁTRA 

Směs slouží k posílení funkce jater. Čistí krev, 
zlepšuje prokrvení jater, detoxikuje, je 
žlučopudná a protizánětlivá. Omezte příjem 
nasycených tuků, cukru a vyhýbejte se alkoholu 
a ostrému koření 

Čekanka, Kmín, Pampeliška, Jablečník, 
Řebříček, Třezalka 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ033 
KAŠEL 

Při nachlazení, kašli, rýmě, zánětu dutin a 
zahlenění. Dobrá prevence chřipky a angíny. Má 
silný potopudný a močopudný účinek, uvolňuje 
sekret, působí protizánětlivě, posiluje imunitu, 
chrání proti TBC a chronickému zánětu horních 
cest dýchacích 

Mateřídouška, Bez černý, Truskavec, 
Lišejník, Tymián, Podběl 

Papírový sáček 100 g 
netto 
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BYLINNÉ SMĚSI 

Kód 
Název výrobku 

Použití Složení Balení 

CAJ034 
KLIMAKTERIUM 

Mírní deprese a hlavně nepříjemné průvodní 
projevy přechodu. Potlačuje migrenózní stavy, 
navozuje příjemný spánek a svěžest. Úspěšně 
potlačuje nadměrné pocení. Zvyšuje ochranu 
močových cest a gynekologických orgánů 

Meduňka, Třezalka, Řebříček, Šalvěj Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ035 
KLOUBY 

Má výrazný antirevmatický, protizánětlivý a 
hojivý účinek na klouby. Rozpouští usazeniny, 
podporuje pocení a funkci ledvin. Má analgetické 
účinky. Zmírňuje otoky kloubů. Vhodné je posílit 
účinek naší směsí LEDVINY 

Máta, Bez černý, Truskavec, Bříza, 
Přeslička, Tužebník, Vrbice bílá, Jalovec

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ036 
KOLÍSAVÝ TLAK 

Směs představuje výrazný regulátor krevního 
tlaku se zaměřením zejména na vysoký tlak. 
Rozpouští vápenné nánosy v cévách, výrazně 
posiluje srdce a krevní oběh, zmírňuje srdeční 
arytmii. Dobrá volba při rekonvalescenci po 
infarktu a angíně pectoris 

Anýz, Sedmikráska, Jehlice, Jmelí, 
Přeslička, Zeměžluč, Hloh 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ037 
KORNATĚNÍ CÉV 

Snižuje hladinu cholesterolu, má výrazně hojivé 
účinky, zvyšuje srážlivost krve, podporuje 
krvetvorbu a prokrvení tkání rozšířením cév, 
posiluje srdeční činnost, snižuje krevní tlak, 
doplňuje organický křemík 

Pampeliška, Kokoška pastuší tobolka, 
Bez černý, Přeslička, Benedikt, Jmelí, 
Řebříček, Hloh 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ038 
KRVÁCENÍ Z 

NOSU 

Zastavuje krvácení, zlepšuje kvalitu cév a 
zrychluje hojení. Doplňuje organický křemík a 
má příznivý účinek na krvetvorbu 

Ostružiník, Přeslička, Třezalka, 
Puškvorec, Nátržník 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ039 
KŘEČOVÉ ŽÍLY 

Křečáky=hormonální nerovnováha+vysoký 
krevní tlak+obezita+nedostatek pohybu. Pomůže
také zklidnit srdce, zpevnit cévy, snížit tlak, 
obnovit pružnost cév a zklidnit hormony! 

Šípek, Truskavec, Jablečník, Řebříček, 
Jmelí, Hořec, Komonice, Zeměžluč, 
Hloh 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ040 
LAKTACE 

Podporuje činnost mléčných žláz, zvyšuje 
produkci mateřského mléka, spouští opožděnou 
menstruaci, zlepšuje chuť mléka, má dezinfekční 
a detoxikační účinky. Pozor na psychiku - žádný 
strach ani negativní emoce a pravidelně kojit 

Fenykl, Meduňka, Anýz, Jestřabina Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ041 
LEDVINOVÉ 

KAMENY 

Směs podporuje koloidní a potlačuje krystaloidní 
formu sloučenin. Je vhodná k prevenci a 
rozpouštění močových kamenů. Udržuje 
acidobazickou rovnováhu, zbavuje ledviny a 
močové cesty nebezpečných usazenin a působí 
proti původcům infekcí 

Meduňka, Truskavec, Bříza, Přeslička, 
Vrbice bílá, Medvědice 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ042 
LEDVINY 

Blahodárně působí nejen při snížené funkci a 
problémech s ledvinami, ale i močovým 
měchýřem, zánětech kloubů, otocích a obecně 
při všech druzích vylučovacích potíží a zvýšené 
hladině triglyceridů 

Celík zlatobýl, Rdesno ptačí - 
truskavec, Bez černý, Maceška, 
Přeslička, Rdesno blešník - vrbice 
bílá 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ043 
LEUKÉMIE 

Tato výjimečná bylinná směs slouží k 
„umravnění bílých krvinek v kostní dřeni“. Je 
účinná na všechny 3 známé druhy leukémie 

Kopřiva, Bez černý, Měsíček, 
Pampeliška, Rozrazil, Řebříček, 
Třezalka, Svízel 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ044 
LUPÉNKA 

Tato směs bylin zmírňuje chronický zánět kůže, 
alergické reakce, podporuje činnost jater a 
imunitu. Výborně čistí a hojí. Pitím naší směsi 
lze lupénku stabilizovat a v řadě případů 
dlouhodobě zcela zahojit 

Kopřiva, Maceška, Truskavec, Lékořice, 
Jitrocel, Andělika, Lopuch, Nátržník, 
Benedikt, Zeměžluč, Jablečník, 
Přeslička 

Papírový sáček 100 g 
netto 
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BYLINNÉ SMĚSI 

Kód 
Název výrobku 

Použití Složení Balení 

CAJ045 
LYMFATICKÉ 

ŽLÁZY 

Lymfatické uzliny jsou filtry lymfatického 
systému-části imunitního systému. "Vychytávají" 
z lymfy nečistoty, bakterie a viry. Tato směs 
odlehčuje svými antibakteriálními a antivirovými 
účinky imunitnímu systému, odstraňuje městnání 
lymfy, čistí krev 

Šípek, Třezalka, Komonice, Benedikt, 
Divizna 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ046 
MIGRÉNA 

Směs migréna snižuje úroveň migrenózních 
spouštěcích mechanismů, zlepšuje prokrvení 
mozku, tlumí činnost mozkové kůry, nervovou 
podrážděnost, zkracuje dobu usínání, zkvalitňuje 
spánek, mírně sníží krevní tlak, má analgetické 
a antidepresivní účinky 

Hluchavka, Bez černý, Chmel, 
Levandule, Prvosenka, Třezalka, Kozlík 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ047 
MOČOVÉ CESTY 

Blahodárně působí nejen při problémech s 
ledvinami, ale i močovým měchýřem a obecně 
při všech druzích vylučovacích potíží a zejména 
pro posílení funkce oslabených ledvin 

Rybíz černý, Zlatobýl, Jehlice, Šalvěj, 
Řebříček, Přeslička, Svízel, Medvědice 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ048 
MOTÁNÍ HLAVY 

Směs pomáhá proti "motolici" od nervů, 
hormonů, špatného krevního tlaku, 
nedostatečného prokrvení a mikrobů. Doplňte 
hořčík, vápník a vitamíny B. Dodržujte pitný 
režim. Nezapomeňte si nechat vyšetřit srdce a 
krční páteř 

Dobromysl, Maceška, Třezalka, Vřes, 
Jmelí 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ049 
NA VLASY 

Při dlouhodobém užívání regeneruje pokožku, 
vyživuje vlasy, oživuje barvu vlasů a jejich lesk, 
předchází vzniku lupů a snižuje potivost 

Čekanka, Kopřiva, Chmel, Ořešák 
černý, Lopuch, Puškvorec 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ050 
NADLEDVINKY 

Směs dobrá na ekzémy, kožní vyrážky a sennou 
rýmu. Působí protizánětlivě, podporuje látkovou 
výměnu. Pomáhá při chronickém onemocnění 
ledvin - ledviny detoxikuje a posiluje. Nadledviny 
produkují pohlavní hormony, kortikosteroidy a 
stresové hormony 

Dobromysl, Kopřiva, Zlatobýl, Jehlice, 
Svízel 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ051 
NADÝMÁNÍ 

Zklidňuje trávení a syndrom dráždivého tračníku 
(bolest břicha se střídáním průjmů a zácpy). 
Povzbuzuje peristaltiku, čímž uvolňuje střevní 
křeče a plyny. Výrazně zmírňuje plynatost a 
nadýmání. Chutná "po hašlerkách" 

Máta, Fenykl, Heřmánek, Kozlík Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ052 
NEDOKREVNOST 

Zlepšuje krevní oběh, odstraňuje pocit chladu v 
končetinách, tonizuje cévy, nervovou soustavu a 
celkově posiluje. Jako jedna z mála bylinných 
směsí zvyšuje krevní tlak. Vhodná směs pro 
rekonvalescenci a v geriatrii 

Jahodník, Maliník, Benedikt, 
Rozmarýna, Zeměžluč, Jalovec, Jmelí, 
Šalvěj, Přeslička, Řebříček 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ053 
NECHUTENSTVÍ 

Zlepšuje chuť k jídlu, podporuje vylučování 
žaludečních šťáv a vylučování žluči do 
dvanácterníku, podporuje látkovou výměnu, 
příznivě působí na látkovou výměnu, uvolňuje 
křeče v trávicím traktu, výrazně tlumí nadýmání 

Heřmánek, Máta, Řebříček, Pelyněk Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ054 
NEMOCI LEDVIN 

Směs má výrazné hojivé a regenerační účinky 
na tkáň ledvin. Tlumí záněty, je vhodná jako 
prevence a pro rozpouštění močových kamenů. 
Posiluje funkci ledvin a odstraňuje zvýšený 
spodní (diastolický) krevní tlak zaviněný 
ledvinami 

Šípek, Bříza, Zlatobýl, Pampeliška, 
Proskurník, Truskavec, Přeslička, 
Jitrocel, Jalovec, Medvědice 

Papírový sáček 100 g 
netto 
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BYLINNÉ SMĚSI 

Kód 
Název výrobku 

Použití Složení Balení 

CAJ055 
NEPLODNOST 

Zatím neznámým mechanismem podporuje 
plodnost. Dále k ní přispívá pročištěním 
organismu, zlepšením krvetvorby, likvidací 
gynekologických plísní, zánětů a "ženských" 
nemocí. Zklidňuje, regeneruje sliznice a zlepšuje 
prokrvení potřebných tkání 

Mateřídouška, Meduňka, Hluchavka, 
Dubová kůra, Rozmarýna, Jalovec, 
Přeslička, Řebříček, Srdečník, Třezalka 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ056 
NEPRAVIDELNÁ 
MENSTRUACE 

Směs posiluje děložní svalstvo a zmírňuje jeho 
křeče. Tlumí hormonální výkyvy a příznaky 
přechodu. Je "progesteronová"-chrání děložní 
sliznici. Stimuluje produkci vlastních pohlavních 
hormonů. Má celkově ochranný a ozdravující 
účinek na "gyndu" 

Hluchavka, Kontryhel, Kuklík, Mochna 
husí 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ057 
NERVY 

Směs má uklidňující a sedativní účinek. 
Podporuje klidný spánek, utišuje stres a 
úzkostné stavy. Zlepšuje látkovou výměnu a 
prokrvení a jde na nervy i přes játra, žlučník a 
„gyndu“. Není návyková, nepřetrvává pocit 
omámení. Lze užívat dlouhodobě! 

Meduňka, Maceška, Kozlík, Řebříček, 
Vrbka 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ058 
NESPAVOST 

Bez vedlejších účinků zklidňuje a navozuje pocit 
spánku. Obsažená účinná látka lupulin tlumí 
činnost mozkové kůry, zpomaluje srdeční 
činnost a uvolňuje napětí hladkého svalstva. 
Spánek podporuje uvolněním dýchacích cest 

Meduňka, Heřmánek, Chmel, 
Levandule, Tymián, Kozlík 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ059 
NEURASTENIE 

Pro výrazné zklidnění duše i těla a potřebný 
nadhled! Doporučuji užívat při nervozitě, 
nespavosti, stresu, napětí, neklidu v době 
menstruace a menopauzy. Zmírňuje bolesti od 
podrážděných nervů, harmonizuje sliznici 
žaludku 

Hluchavka, Máta, Dobromysl, Meduňka, 
Chmel, Vřes, Levandule, Rozmarýna, 
Třezalka 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ060 
NÍZKÝ TLAK 

Rozšiřuje cévy, zpevňuje žilní stěny. Urychluje 
srážlivost krve a významným způsobem 
"oboustranně" reguluje krevní tlak. Stimuluje 
srdeční činnost, zlepšuje krevní oběh a tlumí 
tachykardii. Pomáhá s únavou, závratí, motáním 
hlavy a zimomřivostí 

Mateřídouška, Meduňka, Kokoška 
pastuší tobolka, Kopřiva, Řebříček, 
Benedikt, Tymián, Srdečník, Šalvěj, 
Rozmarýna, Jmelí, Kozlík 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ061 
OBEZITA 

Podporuje činnost ledvin a vylučování vody z 
těla. Urychluje metabolismus, zamezuje 
zadržování vody v těle (vodnatelnost). Směs je 
mírně projímavá. Stimuluje krevní oběh a lehce 
zvyšuje krevní tlak, zároveň ale uklidňuje naši 
mysl. Pít PO JÍDLE! 

Černý bez, Pampeliška, Bříza, Trnka, 
Zlatobýl, Jehlice, Rozmarýna, Svízel 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ062 
OSTEOPORÓZA 

Úbytek kostní hmoty pod bezpečnou hranici. 
Naše směs brání ukládání vápníku v cévách 
místo v kostech. Výrazným posílením 
metabolismu směs spoluvytváří komplex látek 
blahodárně působících na mineralizaci našeho 
organismu. Užívat s FYROSAN Ca+Mg! 

Meduňka, Sléz - Topolovka, Jmelí, 
Šalvěj, Kozlík 
Příprava: 2 čaj. Lžičky nasypat do 
termosky, zalít ½l vroucí vody a 2 hod. 
louhovat. Pít 20 dnů a poté 10 dnů 
přestávka. 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ063 
PÁLENÍ ŽÁHY 

Zkrotí Vaše žaludeční šťávy zklidněním trávení, 
podporou tvorby žaludečních šťáv, odstraněním 
překyselení žaludku a správnou tvorbou žluči. 
Po jídle necvič, omez cibuli, česnek a "bublinky" 

Meduňka, Máta, Fenykl, Pampeliška, 
Truskavec, Pelyněk, Puškvorec, Šalvěj, 
Levandule, Jablečník, Jitrocel 

Papírový sáček 100 g 
netto 
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BYLINNÉ SMĚSI 
Kód 

Název výrobku 
Použití Složení Balení 

CAJ064 
PARADENTÓZA 

Směs PARADENTÓZA má silné protizánětlivé, 
protiplísňové, antibakteriální a antivirové účinky. 
Zastavuje krvácení z dásní, čistí ústní dutinu a krk. 
Kromě toho má svíravé účinky na tkáň dásní. 
Preventivně působí proti zánětům v ústní dutině 

Heřmánek, Bříza, Měsíček, Šalvěj, 
Dubová kůra 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ065 
PÁSOVÝ OPAR 

"Pásovec" je bolestivé onemocnění virového 
původu (herpetické viry v nervech). Směs uleví od 
bolesti, má silné desinfekční, antivirové a 
antibakteriální účinky (bakterie se často přidají). 
Bezpodmínečně užívej s tinkturou TŘEZALKA a 
maž ZLATOBÝLEM 

Meduňka, Měsíček, Kopřiva, 
Proskurník, Lopuch, Pýr 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ066 
PLÍCE 

Je protizánětlivý, má silný bakteriostatický účinek. 
Chrání sliznice dýchacích cest, regeneruje tkáň 
plic. Rozšiřuje cévy, zlepšuje okysličení 
organismu. Usnadňuje vykašlávání hlenu, tlumí 
křeče průdušek. Pijte čerstvý! Užívat s FYROSAN 
SL a LEDVINY! 

Jahodník, Heřmánek, Lípa, Máta, 
Mateřídouška, Bez černý, Sléz, 
Přeslička, Divizna, Lišejník, Tymián, 
Yzop 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ067 
PLÍSEŇ 

Na vině je nízká imunita pokožky. Směs imunitu 
pokožky zvýší, regeneruje poškozené tkáně, 
funguje na kožní záněty, mokvavé ekzémy a 
plísňové infekce. Funguje nejlépe v kombinaci s 
naší SÍROVOU MASTÍ a VŽDY FYROSAN RA! 
Nejen pít, ale i omývat! 

Heřmánek, Přeslička, Řebříček, 
Řepík, Dubová kůra, Ořešák černý 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ068 
POMOČOVÁNÍ 

Upravuje stav pomočování zapříčiněný 
neurotickými poruchami i poruchou močového 
měchýře. 

Meduňka, Chmel, Jitrocel, Řebříček, 
Přeslička, Řepík 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ069 
PORUŠENÉ 
ZAŽÍVÁNÍ 

Podporuje trávení a látkovou výměnu. Je 
větropudná, podněcuje činnost střev a žaludku, 
uvolňuje zastavené trávení. Účinná při žaludečním 
a střevním kataru a kolikách, žaludečních křečích, 
překyselení žaludku. Užívejte s tinkturou 
PUŠKVOREC! 

Máta, Heřmánek, Kmín, Puškvorec Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ070 
PROSTATA 

Naše směs má silný protizánětlivý účinek na 
prostatu a močové cesty, tlumí otoky a velmi 
účinně "rovná" hladinu pohlavních hormonů u 
mužů, čímž působí proti nezhoubným nádorům 
prostaty. Užívejte současně FYROSAN ZINEK s 
vitamínem A. 

Hluchavka, Zlatobýl, Vřes, Bříza, 
Vrbovka, Komonice, Srdečník, Jmelí 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ071 
PROTIZÁNĚT 

Působí protizánětlivě a hojivě, zejména při 
zažívacích, žaludečních a střevních potížích, při 
zánětech močových cest a průjmech. Ve formě 
kloktadla při zánětech a poraněních dutiny ústní 

Heřmánek, Bez černý, 
Sedmikráska, Řebříček, Řepík, 
Šalvěj 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ072 
PRSNÍ KATAR 

Hojí opakovaným zánětem poškozené průdušky, 
navrací zbytněným stěnám původní funkci, vytváří 
na sliznici ochrannou vrstvu, tlumí kašel a křeče 
průdušek, usnadňuje odkašlávání a mírní dráždění 
sliznice. Užívat s FYROSAN SL! 

Mateřídouška, Proskurník, Jitrocel, 
Divizna, Lékořice, Lišejník, Podběl 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ073 
PRŮDUŠKY 

Hojí zanícené průdušky, chrání sliznici průdušek, 
tlumí dráždění, otoky a křeče průdušek při kašli, 
usnadňuje odkašlávání. Má protizánětlivé, 
antibiotické a dezinfekční účinky. Má stahující a 
protialergické účinky. Užívat s FYROSAN SL na 
slinivku! 

Sléz, Kopřiva, Maceška, Proskurník, 
Divizna, Jitrocel, Lišejník, Podběl 

Papírový sáček 100 g 
netto 
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BYLINNÉ SMĚSI 

Kód 
Název výrobku 

Použití Složení Balení 

CAJ074 
PRŮJEM 

Směs má vynikající hojivé, protizánětlivé, 
antibiotické a dezinfekční účinky na sliznice 
trávicího traktu. Chrání zahleněná střeva, uvolňuje 
spasmy, odstraňuje podráždění. Má stahující 
účinky a zastavuje krvácení. Pít aspoň 2 měsíce 

Borůvka, Truskavec, Přeslička, 
Jitrocel 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ075 
REVMATICKÁ 

LEDVINA 

Na vině je nedoléčená chřipka/angína! Směs 
zvyšuje imunitu, dezinfikuje, rozpouští/vylučuje 
ledvinové/močové kameny s obsaženými mikroby, 
je vynikající při zánětu ledvin! Vždy močit "do 
poslední kapky"-závěrečný proud moči (z ledvin) 
musí ven! 

Truskavec, Vřes, Bříza, Zlatobýl, 
Kontryhel, Vrbice bílá, Tužebník, 
Přeslička, Jitrocel, Svízel 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ076 
REVMA 

Směs má razantní čistící účinek, dokáže tělo 
zbavit škodlivých usazenin, zmírňuje otoky kloubů 
a detoxikuje organismus. Je močopudný, 
potopudný, podporuje vylučovací systém a 
celkově odvodňuje. Má výrazné antirevmatické 
účinky, podporuje metabolismus 

Bříza, Bez černý, Maceška, Vřes, 
Oman, Smil písečný 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ077 
ROZTROUŠENÁ 

SKLERÓZA 

Užívejte co nejdříve po určení diagnózy! Cílem je 
ochrana nervových buněk před volnými radikály, 
posílení nervů podporou tvorby mastných kyselin a 
ostatních látek, které se účastní výstavby nervů, 
zmírnění zánětlivých procesů a autoimunitní 
reakce 

Jahodník, Čekanka, Benedikt, 
Rozmarýna, Řebříček, Řepík, Šalvěj, 
Jalovec, Zeměžluč 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ078 
RŮŽE 

(ERYSIPEL) 

Jde o nebezpečné akutní infekční (streptokokové) 
onemocnění kůže s dopadem na celý organismus. 
Směs má desinfekční, protizánětlivý, 
antihistaminický účinek, zmírňuje bolest, posiluje 
játra a žlučník. Růži vždy ošetřujte naší 
zlatobýlovou mastí! 

Máta, Bříza, Maceška, Smil, Vachta, 
Řebříček, Srdečník, Vrbová kůra, Hloh 
 
UŽÍVAT JAKO PITNOU KŮRU A 
OBKLADY ZÁROVEŇ!!! 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ079 
SENNÁ RÝMA 

Směs blokuje účinek histaminu, uvolní zúžené 
průdušky, likviduje alergický zánět a zvyšuje 
toleranci organismu vůči alergenům. Zlepšuje 
rovněž látkovou výměnu. Doporučuji užívat s 
FYROSAN SL! 

Ostružiník, Maceška, Kokoška pastuší 
tobolka, Třezalka, Světlík, Přeslička 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ080 
SILNÁ 

MENSTRUACE 

Za silnou menstruaci se označuje krvácení, kdy 
krevní ztráta přesahuje 80 ml nesražené krve 

Hluchavka, Kokoška pastuší tobolka, 
Řebříček, Šalvěj 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ081 
SKLERÓZA 

Zpevňuje kapiláry, zastavuje krvácení do tkání, má 
antioxidační účinek (brání poškození nervů), 
normalizuje krevní tlak a má silné antimikrobiální 
účinky. Směs zlepšuje celkové prokrvení mozku. 
Užívejte společně s FYROSAN G a HOŘČÍK 

Šípek, Máta, Fenykl, Meduňka, 
Heřmánek, Mateřídouška, Truskavec, 
Řebříček, Divizna, Přeslička, 
Puškvorec, Vrbice bílá, Kozlík 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ082 
SLABÁ 

MENSTRUACE 

Slabá menstruace je zpravidla hodnocena podle 
malé intenzity krvácení (do 20 ml celkem) v 
důsledku krvácení přes sliznici namísto krvácení 
při odlučování sliznice. Příčinou bývá nesprávné 
kolísání hladiny estrogenu 

Meduňka, Pampeliška, Kopřiva Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ083 
SLEZINA 

Slezina ovlivňuje celý obranný systém organismu, 
vytváří protilátky, likviduje poškozené krevní buňky 
(čistí krev), a proto maximálně podpořme její 
funkci! 

Čekanka, Maliník, Ostružiník, 
Truskavec, Anýz, Puškvorec, 
Přeslička, Mařinka, Jablečník, 
Zeměžluč 

Papírový sáček 100 g 
netto 
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BYLINNÉ SMĚSI 

Kód 
Název výrobku 

Použití Složení Balení 

CAJ084 
SLINIVKA 

Slinivka ovlivňuje řadu funkcí organismu, hlavně 
však sliznice a imunitu. Směs má výborné hojivé a 
regenerační účinky na slinivku a sliznice, které umí 
vyčistit, zklidnit, odstranit záněty, vyhojit je a 
zvlhčit. Podporuje vylučování trávicích šťáv 

Chmel, Měsíček, Proskurník, 
Řebříček, Přeslička, Rozmarýna, 
Jitrocel 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ085 
SMĚS 

NOVOTVARY 

Tato směs nese punc vážného onemocnění. Proto 
ji vždy berte velmi vážně! Vždyť má za úkol 
zastavit růst a šíření nežádoucích tkání a správně 
nastavit specifickou imunitu. Vždy užívejte 
společně s vitamínem A, zinkem, zlatobýlovou 
mastí a Pitnou rašelinou! 

Heřmánek, Chmel, Vřes, Měsíček, 
Sléz, Lišejník, Lopuch, Kondurango, 
Jitrocel, Lékořice, Třezalka, Přeslička, 
Lnice 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ086 
STRES 

Má výrazné zklidňující účinky, uvolňuje svalové 
napětí a křeče, ovlivňuje příznivě nespavost, 
nervozitu, stres, depresi, pocity napětí, bolesti 
hlavy a nepříjemné stavy v období klimakteria. Při 
inhalování "obejde tělo a hladí přímo duši"! 

Mateřídouška, Máta, Heřmánek, 
Meduňka, Kmín, Levandule, Tymián, 
Kozlík 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ087 
SVĚDĚNÍ KŮŽE 

Svědění je často příznakem mnoha nemocí. Směs 
působí na vnitřní krvácení, zánět ledvin a 
močových cest, zklidnění nervů a mozku bez 
utlumení, snížení cukru v krvi, vyčištění a 
regeneraci kůže. Doplňte zinek, podpořte slezinu, 
mažte mastí s lichořeřišnicí 

Meduňka, Truskavec, Pampeliška, 
Bříza, Vrbice bílá, Komonice, 
Jablečník, Puškvorec, Kozlík 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ088 
ŠTÍTNÁ ŽLÁZA 

Směs působí protizánětlivě, zklidňuje nervy, 
zlepšuje prokrvení, podporuje imunitu (zklidní 
autoimunitní reakce). Štítná žláza je jako zlobivé 
dítě - vždycky se projeví tam, kde to nikdo nečeká. 
A pak se teprve vidí, co všechno dokáže! 

Čekanka, Mateřídouška, Sléz, 
Truskavec, Proskurník, Sedmikráska, 
Přeslička, Řebříček, Třezalka, 
Rozrazil, Tymián, Hloh 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ089 
TLUSTÉ STŘEVO 

Příčinou problémů jsou hlavně sliznice střev. Naše 
směs zlikviduje nežádoucí bakterie a viry ve 
střevech, střevo detoxikuje, zastaví případné 
krvácení, zlepší peristaltiku střev, ztiší podráždění 
a přes slinivku obnoví sliznice. Užívejte FYROSAN 
SL!! 

Dobromysl, Máta, Kopřiva, Truskavec, 
Třezalka, Srdečník, Nátržník, Řepík, 
Podběl 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ090 
TROJKLANNÝ 

NERV 

Příčinou je zánět v místě vstupu trojklaného nervu 
do mozku dlouhodobým tlakem od žíly nebo jiného 
útvaru. Směs má silné protizánětlivé, bolest 
ztišující a nervy zklidňující účinky. Podporuje 
regeneraci porušených tkání. Mažte též 
zlatobýlovou mastí, užívejte hořčík! 

Heřmánek, Mateřídouška, Divizna, 
Řebříček, Tymián, Přeslička 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ091 
TROMBÓZA 

Trombóza=krevní sraženina uvnitř žíly, což může 
být velmi nebezpečné. Směs působí protizánětlivě, 
je vhodná při vnitřním krvácení, podporuje zbavení 
se sraženin, snižuje krevní tlak, zlepšuje tekutost 
krve a průchodnost cév, rozpouští sraženiny. 
Dobrá prevence infarktu 

Zlatobýl, Bříza, Bez černý, Srdečník, 
Jmelí, Vrbice bílá, Tužebník, Hloh 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ092 
TRUDOVITOST 

Trudovitost=zánět mazových žláz a vlasových 
kořínků. Směs je močopudná, čistí pleť, posiluje 
játra, je výborná při kožních zánětech a vyrážkách. 
Užívejte Pangamin nebo droždí. 

Čekanka, Meduňka, Pampeliška, 
Kopřiva, Měsíček 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ093 
TŘES 

Třes má mnoho příčin - únava, stres, Parkinson, 
absťák, mozek, štítná žláza. Naše směs posiluje 
nervy "ze všech stran". Musíte podpořit užíváním 
hořčíku a ovesnými vločkami. A POHYB!!! 

Dobromysl, Truskavec, Šalvěj, 
Přeslička, Třezalka, Řebříček, Oman 

Papírový sáček 100 g 
netto 
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CAJ095 
UREMIE 

Urémie je autointoxikace dusíkatými látkami, které 
nejsou dostatečně vylučovány z těla vinou 
nedostatečné funkce ledvin. Směs působí 
diureticky, pomáhá dezinfikovat a "nastartovat" 
ledviny 

Pampeliška, Bříza, Zlatobýl, Smil 
písečný, Vachta, Přeslička, Třezalka, 
Medvědice 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ097 
VAJEČNÍKY 

Vaječníky mohou být postiženy cystami, 
hormonální poruchou, zánětem a nádorovým 
bujením. Nezbytné kontrolovat prsy. Směs rovná 
ženské hormony, likviduje infekce včetně 
kvasinkových, tlumí záněty a podporuje 
krvetvorbu. K tomu PITULNÍK a FYROSAN SL!!! 

Maliník, Hluchavka, Jahodník, 
Kontryhel, Přeslička, Řepík 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ098 
VÁNOČNÍ ČAJ 

Neparfemovaná atmosféra vánoc, podpořená 
klidným spánkem, ztišením stresu, depresí a 
úzkostných stavů. Dobrou náladu podpoří čaj 
zvýšením hladiny serotoninu. Vánoce nezkazí ani 
nachlazení, nadýmání nebo křeče v trávení 

Heřmánek, Lípa, Bez černý, 
Pomerančová kůra, Levandule, 
Třezalka, Kozlík 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ100 
VODNATELNOST 

BŘIŠNÍ 

Směs má výrazný močopudný a potopudný 
účinek, zvyšuje vylučování vody a elektrolytů 
(voda s rozpuštěnými solemi) do moči. Zlepšuje 
prokrvení a tím detoxikaci tkání. Upravuje 
metabolismus a vodnatelnost řeší hlavně přes 
slinivku (nevysušuje sliznice) 

Lípa, Bez černý, Andělika Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ101 
LÁTKOVÁ 
VÝMĚNA 

Porucha metabolismu způsobuje závažnou 
nerovnováhu v biochemických pochodech, jehož 
následkem je nedostatek životně důležitých a 
hromadění škodlivých látek v organismu. Přispívá 
nebo vyvolává řadu dalších onemocnění 

Bříza, Kopřiva, Konopice, Měsíček, 
Truskavec, Zlatobýl, Jehlice, 
Přeslička, Třezalka, Svízel 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ102 
VYSOKÁ 

SEDIMENTACE 

Vysoká sedimentace=příliš patologických procesů 
v organismu (infekce, zánět, cukrovka, rakovina, 
atd.). Směs má výrazné antivirové, protizánětlivé, 
protiplísňové, detoxikační a diuretické účinky, 
zlepšuje imunitu, výkon jater a čistí krev 

Jahodník, Kopřiva, Pampeliška, 
Maceška, Truskavec, Zlatobýl, 
Měsíček, Řebříček, Řepík, 
Kondurango, Lopuch 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ103 
VYSOKÝ TLAK 

Snižuje vysoký krevní tlak a chrání srdeční okruh 
tím, že rozšiřuje tepny, zklidňuje srdeční činnost, 
podporuje krevní oběh, čistí krev a snižuje 
koncentraci LDL cholesterolu 

Dobromysl, Fazol, Hloh, Řebříček, 
Srdečník, Jmelí 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ104 
VÝTOK 

Směs VÝTOK má silné protizánětlivé účinky, 
zejména na kvasinkové infekce a harmonizuje 
ženské pohlavní hormony. Lze ji použít i k 
výplachům pochvy a sedacím koupelím. Současně 
vytírejte pochvu měsíčkovou mastí a užívejte 
FYROSAN RA a HOŘČÍK+VÁPNÍK 

Hluchavka, Kontryhel, Kopřiva, 
Měsíček, Třezalka 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ105 
ZÁCPA 

Správné vyprazdňování je: pravidelné, 
bezbolestné a přináší úlevu. Vše ostatní není v 
pořádku. Naše směs uvolňuje střevní plyny, 
normalizuje peristaltiku, je protizánětlivá, uvolňuje 
křeče zažívacího traktu a má dostatečně silný 
projímavý účinek. Popíjet pouze večer! 

Máta, Čekanka, Anýz, Bez černý Papírový sáček 100 g 
netto 
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CAJ106 
ZÁNĚT ŽIL 

Podmínkou zánětu žil je zpomalení krevního toku 
zúžením žíly, např. krevní sraženinou. Naše směs 
vyléčí zánět, zastaví krvácení, povzbudí krevní a 
lymfatický systém, zlepší pevnost a pružnost cév. 
Užívejte s tinkturou ARNIKA, TŘEZALKA nebo 
ŘEBŘÍČEK!! 

Rybíz černý, Kopřiva, Šalvěj, 
Přeslička, Zeměžluč, Jalovec, Jmelí 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ107 
ZÁNĚT ŽLUČNÍKU 

Zánět vyprovokují žlučové kameny. Směs má 
antibiotické účinky, podporuje hojení, ředí žluč, 
čistí žlučník i játra a tlumí křeče a bolest. Urychluje 
metabolismus, podporuje chuť k jídlu, zklidňuje 
nervovou "žlučovitost" a zpětně žlučník. Užívat 
tablety FYROSAN RAM 

Pampeliška, Chmel, Pískavice, 
Třezalka, Pelyněk, Jitrocel, Kozlík 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ108 
ZELENÝ ZÁKAL 

Vysoký nitrooční tlak "likviduje" oční nerv - zúží se 
nám zorný úhel ostrého vidění. Vidíme za tím 
ledviny, a proto je posilujeme, odvodňujeme 
organismus, snižujeme nitrooční tlak. 
Podporujeme též látkovou výměnu a zlepšujeme 
prokrvení očního pozadí 

Kopřiva, Truskavec, Měsíček, Sporýš, 
Rozrazil, Přeslička 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ109 
ZVÝŠENÍ 

POTENCE 

Mírně zvýší krevní tlak, tonizuje cévy, zlepší 
prokrvení "od pasů dolů" a především dělohy, 
zvlhčí ty správné sliznice, upraví menstruaci, 
přispívá k řešení "ženských problémů a urychluje 
regeneraci organismu. Funguje na obě pohlaví! 

Mateřídouška, Saturejka, Yzop, 
Andělika, Rozmarýna, Tymián 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ110 
ŽALUDEČNÍ 

VŘEDY 

Příčinou vředů je bakterie. Ta při nerovnováze 
mezi tvorbou ochranného hlenu a kyseliny 
žaludečních šťáv způsobí zánět sliznice žaludku. 
Naše směs upraví kyselost šťáv, zlepší stav 
sliznice, desinfikuje žaludek, uvolní křeče. Užívejte 
FYROSAN RA, RAM a SL 

Heřmánek, Meduňka, Pampeliška, 
Levandule, Rozmarýna 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ111 
ŽLUČNÍK 

Žlučník je harmonický partner jater. Kromě 
dávkování žluče podle tučnosti stravy, též 
ovlivňuje klouby, pokožku a hormonální sféru. 
Směs má protizánětlivý, antibakteriální a antivirový 
účinek, stimuluje produkci žluče, brání vzniku 
žlučových kamenů 

Čekanka, Pampeliška, Třezalka, 
Řebříček, Benedikt, Jablečník 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ112 
ŽLUČNÍK - 

DVANÁCTERNÍK 

Do dvanácterníku ústí vývod žlučníku a slinivky. 
Je-li v křeči, nemohou do něj tyto šťávy proniknout 
a jsou problémy (zácpa, meteorismus). Čaj je 
protizánětlivý, protikřečový a protiinfekční. Posiluje 
játra, je žlučopudný a hojivý, zejména na vředy 

Heřmánek, Pampeliška, Řepík, 
Zeměžluč, Jablečník, Puškvorec 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ113 
ŽLUČNÍKOVÉ 

KAMENY 

Za žlučníkové šutry může látková výměna v 
játrech. Složení čaje odpovídá záměru tyto 
kameny rozpustit, vyplavit a zabránit jejich 
znovuvytváření. Čaj doplňte o tinkturu ZEMĚDÝM, 
LEMISON a PITNOU RAŠELINU! A dietka!! 

Meduňka, Máta, Řepík, Oman, 
Rozrazil 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ114 
ŽLUČNÍK - 
SLINIVKA 

Žlučník i slinivka uvolňují trávicí šťávy do tenkého 
střeva. Tato směs bylin harmonizuje a stimuluje 
funkci těchto orgánů, zrychluje metabolismus, je 
protizánětlivá, chrání a hojí sliznice trávicího 
traktu, působí proti křečím a proti nadýmání 

Heřmánek, Maceška, Puškvorec, 
Třezalka, Řepík, Jablečník, Andělika, 
Jalovec, Jehlice, Vachta, Zeměžluč, 
Svízel 

Papírový sáček 100 g 
netto 
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CAJ115 
ENDOMETRIÓZA 

Dlouhodobé bolesti v podbřišku, bolestivá 
menstruace, diagnostikovaná endometrióza 
(výstelka dělohy mimo děložní dutinu). Směs 
zmírňuje příznaky z nadbytku estrogenu tím, že 
podporuje játra v jeho odstraňování z těla. 
Obnovuje hormonální rovnováhu. 

Dobromysl, Kontryhel, Ostropestřec, 
Řebříček, Lékořice, Jehlice 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ116 
ČAJ PODLE 

L.MOJŽÍŠOVÉ 

Směs bylin určená pro ženy, které mají problémy s 
otěhotněním 

Šípek, Mateřídouška, Dobromysl, 
Hluchavka květ, Heřmánek, Čekanka, 
Truskavec, Řebříček, Jitrocel 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ121 
SLABOST OČNÍ 

Chrání a posiluje zrak přetížený prací u počítače 
nebo jinou činností s velkými nároky na zrak. 
Určeno jako prevence i účinný prostředek pro 
každého s vysokou zátěží zraku, včetně všech 
počítačových "čertů". 

Lněné semínko, Pampeliška, 
Třezalka, Levandule, Šalvěj, Světlík, 
Chrpa, Jitrocel, Kozlík 
UŽÍVAT JAKO PITNOU KŮRU A 
OBKLADY ZÁROVEŇ!!! 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ122 
NEDUHY OČNÍ 

Rozlišujeme nemoci očí (patologické změny v 
oku, ale i mozku) a oční neduhy (neschopnost 
zaostřit, či přeostřit, aj.). Příznivě ovlivňuje obě 
kategorie, včetně zánětu duhovky, či spojivek, 
pálení, slzení a únavy očí, pocit suchosti, 
pavučinky v očích 

Fenykl, Světlík, Chrpa, Ořešák 
černý 

Papírový sáček 100 g 
netto 

CAJ123 
PŘEHNANÁ 
STAROST O 

ZDRAVÍ 

Tlumí přehnané, intenzivní zaměření na vlastní 
zdravotní stav, projevující se reálně ničím 
nepodloženým přesvědčením o vlastním vážném 
onemocnění, včetně neopodstatněných obav o 
zdraví svých blízkých. 

Máta, Pomerančová kůra, Maceška, 
Arnika, Podběl, Pelyněk, Kozlík 

Papírový sáček 100 g 
netto 

 

 

BYLINY 

V nabídce pro Vás máme rovněž jednodruhové léčivé byliny za 
férové ceny pro případ, kdy si sami chcete něco namíchat nebo 
užívat výluh z jedné byliny. Používáme výhradně byliny z 
ověřených zdrojů té nejlepší kvality. Jednodruhové byliny 
prodáváme standardně v papírových sáčcích 50 g netto, s 
výjimkou květů, které jsou dodávány v sáčcích po 30 g netto. 
Objednat si můžete i velké balení (min. 1 kg), které Vám rádi 
připravíme. Aktuálně máme v nabídce celkem 126 druhů bylin. 

Záruční doba je uvedena u každého výrobku, obecně pro byliny 
platí lhůta 24 měsíců!. 
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MASTI od 11/2013 větší objem z 30 na 50 ml, delší záruka 

Masti se skládají z masťového základu a účinné látky nebo samotného masťového základu. 
Jako základ masti je použito Bambucké 
máslo, popř. bílá vazelína, plus Ambiderman. 
Masti slouží k vnějšímu použití - namazání, 
popř. vmasírování do většinou zdravé 
pokožky problémové oblasti. Naše masti jsou 
zpracovány homeopaticky, (tzn. nedávat 
velké vrstvy, použít takové množství, které se 
vstřebá). Vysoké účinnosti přípravků se 

dosahuje zvláštním technologickým postupem 
použitým při jejich výrobě. 

Kód 
Název výrobku 

Použití Složení Balení 

MAS001 
ALOE VERA 

Vhodná mast na ekzém, lupénku, opary, suchou 
kůži. Výborný přírodní prostředek z aloe vera, se 
zvláčňujícími a protiplísňovými účinky 

Destilovaná voda, ambiderman, neo-
aquasorb, vazelína, lihový extrakt z 
aloe vera 

PS kelímek se šroubovým 
uzávěrem a vnitřní 
vložkou z PP. 
Objem 50 ml 

MAS002 
BOLESTI ZAD 

Bolesti svalů kolem páteře, uvolnění zatuhlé 
páteře. Vhodné na uvolnění a masírování 
bolestivých míst - lehce vetřít (použití od krční 
páteře po oblast pánevní). 

Destilovaná voda, ambiderman, lihový 
extrakt z aloe vera, bezu černého, 
komonice, třezalky 

PE kapací lahvička 
50 ml 

MAS003 
JANTAROVÁ 

MAST 

Vhodná mast k zábalům, k potírání hrudníku, při 
bolestech na prsou, při kašli, špatném dýchání. 
Vtírá se nebo vmasírovává do pokožky hrudníku a 
zad. Je vhodná i pro zábaly při bolestech na 
prsou, kašli a dýchacích potížích. Ostatní použití 
jako mast sheabutter. 

Bambucké máslo (sheabutter), lihový 
extrakt z jantaru (pryskyřice) 

PS kelímek se šroubovým 
uzávěrem a vnitřní 
vložkou z PP.  
Objem 50 ml 

MAS004 
KAŠTANOVÁ 

MAST 

Vhodná na křečové žíly, pružnost a pevnost cév, 
prokrvení, brnění nohou, záněty žil, studené 
končetiny, bolesti nohou, křeče, trombózy, 
kornatění cév apod. Obnovuje pružnost a pevnost 
cévních stěn, zlepšuje průtok krve a zamezuje 
tvorbě otoků. Mazat směrem k srdci! 

destilovaná voda, ambiderman, neo-
aquasorb, lihový extrakt z kaštanu 
koňského 

PS kelímek se šroubovým 
uzávěrem a vnitřní 
vložkou z PP.  
Objem 100 ml 

MAS005 
KIWI MAST 

Lymfatický systém, jizvy, uzliny, bouličky různého 
původu, vyrážku, ekzémy, atopický ekzém, opary, 
pásový opar, univerzální prostředek při reflexní 
terapii na křížovou oblast. Jelikož je zpracována 
homeopaticky, nanáší se pouze v takovém 
množství, které se vstřebá do pokožky. 

ambiderman, Neo-aquasorb, vazelína, 
lihový extrakt z plodů kiwi 

PS kelímek se šroubovým 
uzávěrem a vnitřní 
vložkou z PP.  
Objem 50 ml 

MAS006 
KOSTIVAL - 
PROPOLIS 

Klouby, artróza, namoženiny, výrony (pohybový 
aparát - kolena, kotníky, lokty apod.). Mast se 
aplikuje i lokálně na rány, vředy, zlomeniny, 
modřiny, podlitiny, výrony a vyvrtnutí. Po aplikaci 
masti je vhodné provést zábal, aby bylo postižené 
místo v teple! Obsažený propolis navíc chrání proti 
plísním, virům a bakteriím. 

Masťový základ (ambiderman, Neo-
aquasorb, destilovaná voda, propolis, 
kostival 

PE kapací lahvička 
50 ml 

MAS007 
LILIOVÁ MAST 

Vhodná na popáleniny, zánětlivá kožní 
onemocnění, při neprůchodnosti karpálních 
(zápěstních) tunelů. 

Ambiderman, bílá vazelína, Neo-
aquasorb, destilovaná voda, lihový 
extrakt z lilie 

PS kelímek se šroubovým 
uzávěrem a vnitřní 
vložkou z PP.  
Objem 50 ml 
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MASTI 

Kód 
Název výrobku 

Použití Složení Balení 

MAS008 
MAST NA 

HEMOROIDY 

Vhodná mast na hemeroidy, jiné cévní a žilní 
potíže. Při vnitřních hemeroidech je ze studené 
masti vhodné zformovat čípek, v lednici ho 
zchlazením ještě zpevnit a pak zavést do 
konečníku. 

destilovaná voda, ambiderman, 
vazelína, Neo-aquasorb, lihový 
extrakt z bezových výhonků a 
měsíčkový olej, tinktura hemoroidy 

PS kelímek se šroubovým 
uzávěrem a vnitřní vložkou 
z PP. Objem 50 ml 

MAS009 
MAST NA SVALY 

Postará se o rychlé uvolnění namoženého 
svalstva. Namažte tenkou vrstvičku masti a 
vláčnými pohyby "po svalu" ji vmasírujte do 
pokožky. 

Destilovaná voda, ambiderman, 
lihový extrakt z řebříčku, kokošky 
pastuší tobolky, mast Neo-aquasorb 

PS kelímek se šroubovým 
uzávěrem a vnitřní vložkou 
z PP. Objem 100 ml 

MAS010 
MĚSÍČKOVÁ 

MAST 

Ošetření suché a popraskané pokožky, ekzémů, 
zanícených ran, citlivé pleti, drsných rukou, ztvrdlé 
kůže, plísní, otlačenin, opruzenin, drobných 
kožních defektů a vyrážek. 

destilovaná voda, ambiderman, 
vazelína, Neo-aquasorb, lihový 
extrakt z měsíčku lékařského a z 
oleje měsíčku lékařského. 

PS kelímek se šroubovým 
uzávěrem a vnitřní vložkou 
z PP. Objem 50 ml 

MAS011 
MUMIO MAST 

Mumiová mast slouží k ošetření otevřených ran, 
bércových vředů, proleženin, popálenin, 
hnisajících zranění, jizev, apod. Je bohatá na 
vitamín E, provitamín A, D, poskytuje účinný UV 
filtr a zásobuje pokožku nenasycenými mastnými 
kyselinami, aminokyselinami a vitamíny B, C, A. 

Bambucké máslo (sheabutter),  
lihový extrakt z mumia 

PS kelímek se šroubovým 
uzávěrem a vnitřní vložkou 
z PP. Objem 50 ml 

MAS013 
PAKMÍNOVÁ 

MAST 

Mast vhodná zejména na vitiligo (ztráta pigmentu). 
Mast vtírejte pravidelně do postižených míst. 
Terapie musí být doprovázena léčbou látkové 
výměny, dietou a reflexní terapií. 

Ambiderman, bílá vazelína, mast 
Neo-aquasorb, destilovaná voda, 
lihový extrakt z pakmínu 

PS kelímek se šroubovým 
uzávěrem a vnitřní vložkou 
z PP. Objem 50 ml 

MAS014 
SHEABUTTER 

MAST 

Na suchou, přecitlivělou a stárnoucí pleť, vhodná 
na alergie, atopický ekzém, alergickou rýmu, 
lupénku, popraskané paty, ruce, vrásky a rty a na 
popáleniny. Mast obsahuje mimořádně vysoký 
podíl vzácných rostlinných sterolů, nenasycených 
mastných kyselin, kyselinu skořicovou, léčivé 
vosky, karotény a vitamíny. 

100%tní Bambucké máslo PS kelímek se šroubovým 
uzávěrem a vnitřní vložkou 
z PP. Objem 50 ml 

MAS015 
SHEABUTTER S 
LICHOŘEŘIŠNICÍ 

Má výrazné antiseptické a antibakteriální účinky, je 
vhodná na mykózy, plísně a jiné kožní defekty, 
odstraňuje polypy v nose, uvolňuje čelní dutiny 
další použití má jako mast sheabutter. Při 
zapáchajícím výtoku vtírejte dovnitř do pochvy. 

Bambucké máslo (sheabutter), 
lihový extrakt z lichořeřišnice větší 

PS kelímek se šroubovým 
uzávěrem a vnitřní vložkou 
z PP. Objem 50 ml 

MAS017 
SÍROVÁ MAST 

Na plísně, mykózy, potivé nohy, bradavice, svrab 
a na kůži se silně zánětlivými, ekzémovými 
projevy. Je možné ji použít i u těhotných, kojících 
matek a dětí. Po koupeli vetřete do suché kůže 
postižených míst těla a obličeje, a to i u dětí. 

Ambiderman, síra, olivový olej PS kelímek se šroubovým 
uzávěrem a vnitřní vložkou 
z PP. Objem 50 ml 

MAS018 
SLÉZOVÁ MAST 

Ekzémy na těle i v obličeji, atopický ekzém, hrubá 
pleť, hojí drobné rány, zklidňuje, záněty, svědění, 
kruhy pod očima nebo kolem očí, pásový opar 

Bílá vazelína, ambiderman, Neo-
aquasorb, destilovaná voda, 
slézový olej 

PS kelímek se šroubovým 
uzávěrem a vnitřní vložkou 
z PP. Objem 50 ml 

MAS019 
ZLATOBÝLOVÁ 

MAST 

Vhodná na špatně se hojící a zanícené rány, 
cirhózu, kožní alergie, cysty, ekzémy, lupénku, 
žloutenku, dnu, astma, revmatismus, ztvrdnutí 
břicha, bércové vředy, bulky v prsou, problémy s 
ledvinami, močovými cestami, látkovou výměnou, 
bronchitidu, ...  

Ambiderman, bílá vazelína, Neo-
aquasorb, destilovaná voda, lihový 
extrakt z celíku zlatobýlu 

PS kelímek se šroubovým 
uzávěrem a vnitřní vložkou 
z PP. Objem 50 ml 
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TABLETY 
Tablety jsou oblíbenou formou pro jednoduchou a 
rychlou konzumaci, bez nároků na přípravu. 
Surovinou jsou byliny, výsušek extraktu, drcený 
minerál, či jiná přírodnina. Až na výjimky (zinek) 
doporučuji tablety zapít dostatečným množstvím 
čisté, neperlivé vody. Důležité je též časování a 
odstup od jídla/pití. 

Naše tablety neobsahují žádné konzervační látky, 
barviva ani vonné chuťové přísady. Díky svému 
složení nejsou návykové! 

Vysoké účinnosti přípravků se dosahuje zvláštním 
technologickým postupem použitým při jejich výrobě. 

Kód 
Název výrobku 

Použití Složení Dávkování Balení 

TAB001 
FYROSAN AL 

Alergie, játra, žlučník, 
slinivka, imunita 

laktóza, škrob, talek, stearan 
hořečnatý, želatina, extrakt z: 
měsíčku a rdesna blešníku 

3x 1 tabletu 10 minut před jídlem 
Při užívání nepít mléko!  
Nevhodné pro děti do 3 let, 
těhotné a kojící ženy, ani jako 
náhrada pestré stravy. Ukládat 
mimo dosah dětí! 

PE dóza: 
100 ks tablet po 
0,5 g 

TAB002 
FYROSAN AP 

Posiluje činnost srdce a 
činnost koronárních cév, 
celkové povzbuzení 
organismu 

byliny:meduňka, srdečník, 
tymián, mochna husí, 
heřmánek, sléz, rozmarýn, 
anýz, řebříček. Laktóza, škrob, 
talek, stearan hořečnatý, 
želatina 

Ráno a večer před jídlem 1 tabletu 
Nevhodné pro děti do 3 let, 
těhotné a kojící ženy, ani jako 
náhrada pestré stravy. Ukládat 
mimo dosah dětí! 

PE dóza: 
100 ks tablet po 
0,3 g 

TAB003 
FYROSAN C 

Optimalizuje látkovou 
výměnu, ošetřuje sliznice, 
pomáhá při cukrovce a 
slinivce 

laktóza, škrob, talek, stearan 
hořečnatý, želatina, extrakt z: 
lichořeřišnice, řebříčku, 
měsíčku, fazolu a borůvky 

3x denně 1 tabletu 10 minut před 
jídlem. 
Nevhodné pro děti do 3 let, 
těhotné a kojící ženy, ani jako 
náhrada pestré stravy. Ukládat 
mimo dosah dětí! 

PE dóza: 
100 ks tablet po 
0,3 g 

TAB004 
FYROSAN G 

"Géčko" je prostě "na hlavu" 
a "na nervy" a jako prevence 
a při projevech stárnutí 

laktóza, škrob, talek, stearan 
hořečnatý, želatina, extrakt z: 
listu a semene jinanu 
dvoulaločného 

2 až 3x denně 1 tabletu 10 minut 
před jídlem. 
Není určeno pro děti, těhotné a 
kojící ženy 

PE dóza: 
100 ks tablet po 
0,5 g 

TAB005 
FYROSAN 
GUIERA 

Zažívací ústrojí (zánět 
sliznic, žaludku, střev), 
Crohnova choroba, 
ulcerozní kolitida 

guiera senegalská, laktóza, 
škrob, talek, stearan hořečnatý, 
želatina 

3x 1 až 2 tablety denně 
Nevhodné pro děti do 3 let, 
těhotné a kojící ženy, ani jako 
náhrada pestré stravy. Ukládat 
mimo dosah dětí! 

PE dóza: 
100 ks tablet po 
0,5 g 

TAB006 
FYROSAN HL 

Krevní tlak, cévy, krevní 
oběh, podporuje vyrovnávání 
krevního tlaku, ovlivňuje 
činnost koronárních cév, 
rozšiřuje věnčité cévy 

hloh, laktóza, škrob, talek, 
stearan hořečnatý, želatina 

2x 1 tabletu denně - 1 tbl. ráno a 1 
tbl. večer. 
Nevhodné pro děti do 3 let, 
těhotné a kojící ženy, ani jako 
náhrada pestré stravy. Ukládat 
mimo dosah dětí! 

PE dóza: 
100 ks tablet po 
0,3 g 

TAB007 
FYROSAN 

HOŘČÍK + VÁPNÍK 

Záněty, onemocnění sliznic, 
plísňová onemocnění, 
doplnění těchto minerálů 

mléčnan hořečnatý (400 mg), 
uhličitan vápenatý (200 mg), 
škrob, laktóza, talek, stearan 
hořečnatý, želatina 

1 až 3x denně 1 tbl. před jídlem, 
při větším nedostatku lze dávku 
zdvojnásobit. 
Nevhodné pro děti do 3 let, 
těhotné a kojící ženy, ani jako 
náhrada pestré stravy. Ukládat 
mimo dosah dětí! 

PE dóza: 
50 ks tablet po 
0,82 g 
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TABLETY 

Kód 
Název výrobku 

Použití Složení Dávkování Balení 

TAB008 
FYROSAN 
HOŘČÍK 

Nervový systém, srážlivost 
krve, štítná žláza, střeva, 
žlučník, funkce svalů a 
nervů, stabilizuje srdeční 
rytmus, prevence infarktu 

mléčnan hořečnatý (500 
mg/tabletu), škrob, laktóza, 
talek, stearan hořečnatý, 
želatina 

1 až 3x denně 1 tabletu před 
jídlem. 
Nevhodné pro děti do 3 let, 
těhotné a kojící ženy, ani jako 
náhrada pestré stravy. Ukládat 
mimo dosah dětí! 

PE dóza: 
50 ks tablet po 
0,8 g 

TAB009 
FYROSAN HOŘEC 

Poruchy zažívacího traktu, 
rekonvalescence, krvetvorba, 
játra, žlučník, slinivka, 
centrální nervová soustava 

hořec, laktóza, škrob, talek, 
stearan hořečnatý, želatina 

1 tbl. denně večer před jídlem!! 
Nepodáváme při žaludečních a 
dvanácterníkových vředech, při 
krvácivosti střev a žaludku, při 
zánětu střev, při vysokém tlaku a 
první 3 měsíce těhotenství! 

PE dóza: 
30 ks tablet po 
0,25 g 

TAB010 
FYROSAN H 

Pomáhá při hormonální 
nerovnováze u mužů i žen 

laktóza, škrob, talek, stearan 
hořečnatý, želatina, extrakt z: 
třezalky, řebříčku, měsíčku, 
heřmánku, fazolu, lípy, 
přesličky, pampelišky, bezu a 
jeřábu 

2 až 3x denně 1 tabletu po jídle. 
Nevhodné pro děti do 3 let, 
těhotné a kojící ženy, ani jako 
náhrada pestré stravy. Ukládat 
mimo dosah dětí! 

PE dóza: 
100 ks tablet po 
0,4 g 

TAB011 
FYROSAN IN 

Močový měchýř, jícen, 
emoce, srdeční činnost, 
štítná žláza, záněty dutin, 
nespavost 

laktóza, škrob, talek, stearan 
hořečnatý, želatina, extrakt z: 
třezalky, řebříčku, měsíčku a 
fazolu 

2x 1 tableta 10 minut před jídlem, 
ne po 18,00 hod. 
Nevhodné pro děti do 3 let, 
těhotné a kojící ženy, ani jako 
náhrada pestré stravy. Ukládat 
mimo dosah dětí! 

PE dóza: 
100 ks tablet po 
0,5 g 

TAB012 
FYROSAN JÁTRA 

FORTE 

Nejsilnější přípravek pro 
obnovu jaterních buněk. 
Vhodný při anémii 
(chudokrevnost), zvyšuje 
odolnost organismu. 

sušená játra mladých býčků 
 

Pro doplnění výživných látek 
užívejte několik tablet při jídle. 
Nevhodné pro děti do 3 let, 
těhotné a kojící ženy, ani jako 
náhrada pestré stravy. Ukládat 
mimo dosah dětí! 

PE dóza s 
bezpečnostním 
uzávěrem 80 ks 
po 0,65 g 

TAB013 
FYROSAN JÁTRA 

Podporuje činnost jater a 
žlučníku, čistí krev. Výborná 
na jaterní choroby, hlavně 
cirhózu mononukleózu a 
zánět jater. Zmírňuje 
poškození jater alkoholem, 
pomáhá v prevenci a léčení 
žlučových kamenů, ale i 
psoriázy. 

byliny:aronie, řebříček, třezalka, 
kmín, ostropestřec, pampeliška, 
jablečník. Laktóza, škrob, talek, 
stearan hořečnatý, želatina 

3x denně 1 tabletu před jídlem. 
Nevhodné pro děti do 3 let, 
těhotné a kojící ženy, ani jako 
náhrada pestré stravy. Ukládat 
mimo dosah dětí! 

PE dóza: 
100 ks tablet po 
0,3 g 

TAB014 
FYROSAN JH 

Pro zpevnění cév, snížení 
tlaku a teploty, je 
protizánětlivý, na hemeroidy, 
vředy a pro lepší vylučování 
moče 

laktóza, škrob, talek, stearan 
hořečnatý, želatina, extrakt z: 
jerlínu japonského a houtunie 

2 až 3x 1tabletu denně nejméně 
10 minut před jídlem. 
Nevhodné pro děti do 3 let, 
těhotné a kojící ženy, ani jako 
náhrada pestré stravy. Ukládat 
mimo dosah dětí! 

PE dóza: 
100 ks tablet po 
0,5 g 

TAB015 
FYROSAN 
KLOUBY 

 pelyněk, oman, rdesno, 
rašelina, kadidlo, pampeliška 
list, pampeliška kořen, škrob, 
želatina 

2 až 3x denně 1 tabletu před 
jídlem.  
Vhodné zapít kefírem 2-3dcl.! 
Nevhodné pro děti do 3 let, 
těhotné a kojící ženy, ani jako 
náhrada pestré stravy. Ukládejte 
mimo dosah dětí! Nepřekračujte 
doporučené denní dávkování! 

PE dóza 
90 ks tablet po 
0,53 g 
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TABLETY 

Kód 
Název výrobku 

Použití Složení Dávkování Balení 

TAB016 
FYROSAN L 

Lymfatický systém, uzliny, 
otoky, fyzická námaha 

laktóza,škrob,talek,stearan 
hořečnatý,želatina, extrakt z: 
třezalky, řebříčku, měsíčku, 
heřmánku, fazolu, lípy, přesličky, 
pampelišky, bezu, kiwi a jitrocele 

3 x 1 tabletu denně nejméně 
10 minut před jídlem. 
Nevhodné pro děti do 3 let, 
těhotné a kojící ženy, ani jako 
náhrada pestré stravy. Ukládat 
mimo dosah dětí! 

PE dóza: 
100 ks tablet po 
0,5 g 

TAB017 
FYROSAN PD 

Duševní svěžest, na únavu, 
dvanácterník, slinivka, plíce, 
srdce, hrtan, dutina ústní, oči a 
mozek 

laktóza, škrob, talek, stearan 
hořečnatý, želatina, extrakt z: 
kořene a semene dangšenu 

2x 1 tabletu denně nejméně 10 
minut před jídlem. 
Nevhodné pro děti do 3 let, 
těhotné a kojící ženy, ani jako 
náhrada pestré stravy. Ukládat 
mimo dosah dětí! 

PE dóza: 
100 ks tablet po 
0,5 g 

TAB018 
FYROSAN RAM 

Vhodný prostředek na 
zánětlivé procesy, celkově 
posiluje organismus 

laktóza, škrob, talek, stearan 
hořečnatý, želatina, extrakt z: 
rakytníku, aloe, mumia, 
lichořeřišnice, měsíčku, levandule 
a aronie 

vnitřně 1 tbl. denně, zevně 
jako součást reflexní terapie. 
Vyžaduje přesnou diagnózu!!! 
Nevhodné pro děti do 3 let, 
těhotné a kojící ženy, ani jako 
náhrada pestré stravy. Ukládat 
mimo dosah dětí! 

PE dóza: 
50 ks tablet po 
0,3 g 

TAB019 
FYROSAN RA 

Podpora funkce žlučníku, 
sleziny a slinivky, při 
nechutenství, poruchách 
látkové výměny a pro celkové 
posílení 

laktóza, škrob, uhličitan vápenatý, 
talek, stearan hořečnatý, želatina, 
extrakt z: rambutanu 

3 x denně 1 tabletu před 
jídlem. 
Nevhodné pro děti do 3 let, 
těhotné a kojící ženy, ani jako 
náhrada pestré stravy. Ukládat 
mimo dosah dětí! 

PE dóza: 
100 ks tablet po 
0,5 g 

TAB020 
FYROSAN SL 

Podporují činnost slinivky, jsou 
vhodné i při akutních zánětech 

byliny: aronie, měsíček, jitrocel, 
řebříček, přeslička rolní, 
rozmarýn, chmel. Laktóza, škrob, 
talek, stearan hořečnatý, želatina 

3 x denně 1 tabletu před 
jídlem. Děti od 3 let poloviční 
dávkování. 
Nevhodné pro děti do 3 let, 
těhotné a kojící ženy, ani jako 
náhrada pestré stravy. Ukládat 
mimo dosah dětí! 

PE dóza: 
100 ks tablet po 
0,3 g 

TAB021 
FYROSAN SPA 

Urologické problémy, nemoci 
pánve, záněty močových cest, 
sliznice močových cest a 
tlustého střeva 

laktóza, škrob, talek, stearan 
hořečnatý, želatina, extrakt z: 
pámelníku a mochny stříbrné 

3 x denně 1 tabletu před 
jídlem. 
Nevhodné pro děti do 3 let, 
těhotné a kojící ženy, ani jako 
náhrada pestré stravy. Ukládat 
mimo dosah dětí! 

PE dóza: 
100 ks tablet po 
0,5 g 

TAB022 
FYROSAN S 

Posílení imunitního systému, 
především dospívajících dětí 

laktóza, škrob, talek, stearan 
hořečnatý, želatina, extrakt z: 
třezalky, řebříčku, měsíčku, 
heřmánku, fazolu, lípy, přesličky, 
pampelišky, bezu, netřesku, kiwi a 
jitrocele 

3 x denně 1 tabletu 10 minut 
před jídlem. 
Nevhodné pro děti do 3 let, 
těhotné a kojící ženy, ani jako 
náhrada pestré stravy. Ukládat 
mimo dosah dětí! 

PE dóza: 
100 ks tablet po 
0,5 g 

TAB023 
FYROSAN ŠIŠÁK 

BAJKALSKÝ 

Nespavost, nervozita, úzkost, 
abstinenční příznaky, 
premenstruační syndrom 

šišák bajkalský, laktóza, škrob, 
talek, stearan hořečnatý, želatina 

2x denně 1 tabletu ráno a 
večer, a to 1. týden a pak dále 
již 3x denně 1 tabletu. Osoby 
nad 65 let začít s polovičním 
dávkováním. 
Nevhodné pro děti do 3 let, 
těhotné a kojící ženy, ani jako 
náhrada pestré stravy. Ukládat 
mimo dosah dětí! 

PE dóza: 
100 ks tablet po 
0,5 g 
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TABLETY 

Kód 
Název výrobku 

Použití Složení Dávkování Balení 

TAB024 
FYROSAN 

VÁPNÍK+HOŘČÍK 

Doplnění vápníku při 
osteoporóze a při rychlém 
růstu, onemocnění svalů, 
šlach a zlomeninách 

uhličitan vápenatý (250 mg/tab), 
mléčnan hořečnatý (100 
mg/tab), škrob, laktóza, talek, 
stearan hořečnatý, želatina 

1 až 3x 1 tabletu denně před 
jídlem, při větším nedostatku je 
možno dávku zdvojnásobit. 
Nevhodné pro děti do 3 let, 
těhotné a kojící ženy, ani jako 
náhrada pestré stravy. Ukládat 
mimo dosah dětí! 

PE dóza: 
50 ks tablet po 
0,76 g 

TAB025 
FYROSAN VÁPNÍK 

Vápník je hlavní stavební 
materiál kostí, zubů a 
důležitou složkou všech svalů. 

uhličitan vápenatý (500 mg), 
laktóza, škrob, talek, stearan 
hořečnatý, želatina 

Dávkování: 1 až 3x denně 1 
tabletu před jídlem. 
Nevhodné pro děti do 3 let, 
těhotné a kojící ženy, ani jako 
náhrada pestré stravy. Ukládat 
mimo dosah dětí! 

PE dóza: 
100 ks tablet po 
0,78 g 

TAB026 
FYROSAN ZINEK 

Podpora imunitního systému, 
při poruchách růstu a vývoje, 
na urychlení regenerace 
organismu, základní složka 
enzymů 

mléčnan zinečnatý (55 mg / 
tab), škrob, laktóza, talek, 
stearan hořečnatý, želatina 

1 až 3x denně 1 tabletu vždy při 
jídle mezi jídly nebo těsně po 
jídle. Pro maximální účinek 
NEZAPÍJET! 
Nevhodné pro děti do 3 let, 
těhotné a kojící ženy, ani jako 
náhrada pestré stravy. Ukládat 
mimo dosah dětí! 

PE dóza: 
100 kusů tablet 
po 0,21 g 

TAB027 
FYROSAN Z 

Doplnění všech nezbytných 
minerálů v dobře vstřebatelné 
formě 

laktóza, škrob, talek, stearan 
hořečnatý, želatina, extrakt z: 
třezalky, řebříčku, měsíčku, 
heřmánku, fazolu, lípy, 
přesličky, pampelišky a bezu 

3 x 1 tabletu denně 10 minut 
před jídlem. 
Je vhodný pro podporu účinku 
libovolného našeho Fyrosanu! 
Nevhodné pro děti do 3 let, 
těhotné a kojící ženy, ani jako 
náhrada pestré stravy. Ukládat 
mimo dosah dětí! 

PE dóza: 
100 kusů tablet 
po 0,4 g 

TAB028 
FYROSAN ŽS 

Fyrosan ŽS je indikován při 
nedostatku žaludeční kyseliny, 
onemocnění slinivky břišní, 
refluxu, ucpání jater, zánětu 
jater, zánětech žlučníku a 
žlučových cest, ztukovatělých 
játrech, zvýšených jaterních 
testech, žlučníkových kolikách. 
Obecně se používá pro 
podporu zažívání. 

byliny: puškvorec, andělika, 
vachta, jehlice, maceška, 
heřmánek, řepík, jablečník, 
zeměžluč, jalovec, ostropestřec, 
laktóza, škrob, talek, stearan 
hořečnatý, želatina 

3 x 1 tabletu denně 10 minut 
před jídlem. 
Nevhodné pro děti do 3 let, 
těhotné a kojící ženy, ani jako 
náhrada pestré stravy. Ukládat 
mimo dosah dětí! 

PE dóza: 
100 kusů tablet 
po 0,3 g 

TAB029 
LEDVINOVÝ 

KOKTEJL 

Slouží k přípravě 
povzbuzujícího nápoje pro 
případ oslabených ledvin. 
Zajišťuje správnou 
mineralizaci a složení iontů 
pro vylučovací systém. 

kari, soda, NaCl, KCl, 
glukopur 

1 sáček nasypat do 1,5 litru 
neperlivé vody a řádně 
promíchat. Popíjet po 
doušcích po dobu 1 dne. 
Opakovat několik dní po sobě. 
Doba užívání není omezena. 
Nevhodné pro děti do 3 let, ani 
jako náhrada pestré stravy. 
Ukládat mimo dosah dětí! 

papírový sáček 
obsahující 10 
dávek pro 
přípravu 
koktejlu (10 ks 
po 28 g) 
Celkem 280 g 

TAB029 
FYROSAN 
RAŠELINA 

Příznivě působí na sliznice 
(plíce, průdušky, hrtan) a 
drobné klouby rukou 
(urychluje odvádění zplodin) 

rašelina, pampeliška list, 
pampeliška kořen 

1 tableta ráno a 1 tableta 
večer 

PE dóza s 
bezpečnostním 
uzávěrem 60 
ks tablet. 
Hmotnost 1 
tablety je 0,9 g 
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TABLETY 

Kód 
Název výrobku 

Použití Složení Dávkování Balení 

TAB030 
FYROSAN 

KOTVIČNÍK 

Podporuje tvorbu žaludečních 
šťáv, zlepšuje krevní oběh, 
příznivě ovlivňuje prostatu, 
zlepšuje mužskou plodnost a 
potenci, upravuje metabolismus. 
Zvyšují sexuální touhu a 
schopnost dosažení erekce. 
Zvyšuje hladinu testosteronu u 
mužů a estrogenů u žen. Ceněn 
jako bezpečný, nenávykový 
životabudič.  
Není návykový! 

kotvičník, laktóza, škrob, 
talek, stearan hořečnatý, 
želatina 
 
Přípravek neobsahuje žádné 
konzervační látky, barviva ani 
vonné a chuťové přísady. 

4x 1 tabletu denně před jídlem. 
Nevhodné pro děti do 3 let, 
těhotné a kojící ženy, ani jako 
náhrada pestré stravy. Ukládat 
mimo dosah dětí! 

PE dóza s 
bezpečnostním 
uzávěrem 80 ks 
tablet po 0,65 g 

TAB031 
FYROSAN 

KOTVIČNÍK 
+MACA 

Příznivě ovlivňuje růst a hojení 
kostí. Obsahuje velké množství 
sacharidů, minerálů, vitamínů. Obě 
byliny se velmi vhodně svým 
účinkem doplňují a potencují a 
mají blahodárný vliv na mužskou 
erekci, ženskou frigiditu a 
plodnost. U mužů zvyšují počet a 
pohyblivost spermií. Velmi výrazný 
je jejich účinek na zlepšení fyzické 
a psychické výkonnosti, 
prodloužení života a regeneraci 
organismu. Účinné látky 
prokazatelně zvyšují sexuální 
touhu a schopnost dosažení 
erekce. Přirozeným způsobem 
zvyšují hladinu testosteronu u 
mužů a estrogenů u žen. Ceněna 
je především jejich bezpečnost a 
nenávykovost. 

kotvičník, maca, laktóza, 
škrob, talek, stearan 
hořečnatý, želatina 
 
Přípravek neobsahuje žádné 
konzervační látky, barviva ani 
vonné a chuťové přísady. 

2x 1 tabletu denně před jídlem 
Maximální výsledky lze 
očekávat až po 2 až 3 
baleních! 
Nevhodné pro děti do 3 let, 
těhotné a kojící ženy, ani jako 
náhrada pestré stravy. Ukládat 
mimo dosah dětí! 

PE dóza s 
bezpečnostním 
uzávěrem 80 ks 
tablet po 0,65 g 

TAB032 
FYROSAN 
PELYNĚK 

Tablety PELYNĚK jsou jednou 
ze součástí Protiparazitálního 
balíčku, který je v základu 
navržen na 17denní užívání. 
Dokoupením tohoto balení lze 
protiparazitální kůru prodloužit 
až na doporučované 3 měsíce! 

pelyněk, laktóza, škrob, 
talek, stearan hořečnatý, 
želatina 

po 17denním užívání 
základního 
Protiparazitálního balíčku 
pokračujte v užívání tablet 
PELYŇKU jednou týdně 7 
tablet pelyňku před večeří 

PE dóza: 
70 kusů tablet 
po 0,6 g 

TAB033 
FYROSAN 
HŘEBÍČEK 

Tablety HŘEBÍČEK jsou jednou 
součástí Protiparazitálního 
balíčku, který je v základu 
navržen na 17denní užívání. 
Dokoupením tohoto balení lze 
protiparazitální kůru prodloužit 
až na doporučované 3 měsíce! 

drcený hřebíček, laktóza, 
škrob, talek, stearan 
hořečnatý, želatina 

po 17denním užívání 
základního 
Protiparazitálního balíčku 
pokračujte v užívání tablet 
HŘEBÍČKU jednou týdně 3 
tablety hřebíčku při jídle 

PE dóza: 
40 kusů tablet 
po 0,6 g 
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BALÍČKY 

Kód 
Název výrobku 

Použití Složení Dávkování Balení 

BAL007 
PROTIPARAZITÁLNÍ 

BALÍČEK 

Speciálně sestavený balíček, 
který si poradí jak s těmi 
velkými, tak s malými 
parazity, kteří osídlili Váš 
organismus. Přípravek je 
vhodný pro vyhoštění a 
likvidaci vnitřních parazitů a 
na celkové vyčištění 
organismu. Blíže k 
problematice parazitů 
naleznete v článku „Ochrana 
proti parazitům“, viz 
www.jukl.cz 

tablety PELYNĚK 
tablety HŘEBÍČEK 
tinktura OŘECH ČERNÝ 
bylinný čaj SLEZINA 

Viz tabulka  
Bylinný čaj: 2 x 1/4 l 
denně pít ráno a večer 
šálek, max. do 19.00 hod. 
Nevhodné pro děti do 3 
let, těhotné a kojící ženy, 
epileptiky ani jako 
náhrada pestré stravy. 
Ukládat mimo dosah dětí! 

Kartónová krabice: 
PELYNĚK tablety: 
balení 70 ks 
HŘEBÍČEK tablety: 
balení 87 ks 
OŘEŠÁK ČERNÝ 
tinktura: 
balení 50 ml 
SLEZINA bylinná 
směs: 100 g 

 

 

Před spaním užívejte Šišák bajkalský tablety proti nespavosti. 
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TINKTURY 

Tinktury jsou jednou z forem zpracování suroviny, velmi 
příjemné pro pravidelné užívání. Většinou se jedná o 
lihovodný extrakt, který se mi v praxi nejvíce osvědčil. Na 
rozdíl od čajů jsou tinktury vyrobeny z živých rostlin a účinné 
látky jsou tak skvěle zachovány. Dávkování je tak malé, že 
jsou veškeré úvahy o ovlivnění jater nebo nervového systému 
obsaženým alkoholem zcela bezpředmětné. Alkohol je použit 
pro své výborné rozpouštěcí a vynikající konzervační účinky. 
Pokud by Vám přesto z jakýchkoli důvodů alkohol v tinktuře 
"překážel", stačí jednoduše nakapat předepsaný počet kapek 
do šálku horkého čaje a do 10 minut v čaji zůstanou pouze 
účinné látky a alkohol se z čaje odpaří! Naše tinktury jsou 
připraveny ve specifickém homeopatickém ředění. 

Kód 
Název výrobku 

Použití Složení Dávkování Balení 

TIN001 
AKÁT 

Pálení žáhy, migrény, tlumí 
křeče, projímadlo, respirační 
choroby, chřipka 

lihovodný roztok extraktu akátu, 
v homeopatickém ředění D4 

3x 8 kapek denně před jídlem, 
(lahvička cca na 25 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN002 
ANDĚLIKA 

Zažívání, nadýmání, špatné a 
nedostatečné vylučování žluče, 
odkašlávání 

lihovodný roztok extraktu kořene 
anděliky lékařské, v 
homeopatickém ředění D2 

3x 10 kapek denně před 
jídlem, (lahvička cca na 21 
dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN003 
ARNIKA 

Srdce, cévy, zažívání, dýchání, 
nedokrevnost, mravenčení prstů 

lihovodný roztok extraktu arniky, 
v homeopatickém ředění D3 

3x 4 kapky denně před jídlem 
Užívat minimálně 1 měsíc. Po 
měsíci 7 až 10 denní 
přestávka. V případě potřeby 
měsíční kůru  ještě 2x až 3x 
zopakovat (lahvička na 45 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN004 
BENEDIKT ČUBET 

Trávení, látková výměna, 
desinfekce, bakteriální a virové 
infekce, pásový opar, 
odtučňování, celkové posílení, 
žlučník 

lihovodný roztok extraktu 
benediktu čubetu, v 
homeopatickém ředění D3 

3x 10 kapek denně po jídle 
(lahvička cca na 21 dní). 
Bylinná kůra by měla trvat 
minimálně 6 týdnů 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN005 
BOLEST HLAVY 

Tinktura Bolest hlavy funguje 
spolehlivě, pokud je příčina 
problémů v nervové soustavě, 
krevním tlaku, případně 
změnách klimatu. 

lihovodný roztok extraktu 
anděliky a kozlíku, v 
homeopatickém ředění D2 

2 až 3x 5 kapek denně na 
kostku cukru (lahvička cca na 
37 až 60 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN006 
BŘEČŤAN 

Zúžení cév, úprava srdečního 
tepu, záněty dýchacích cest a 
astma 

lihovodný roztok extraktu 
břečťanu, v homeopatickém 
ředění D4 

3x 6 kapek denně vždy před 
jídlem (lahvička cca na 30 
dní). 
Užívat maximálně 30 dní 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN007 
ČESNEKOVÉ 

VÝHONKY 

Má antibakteriální a antivirový 
účinek. Osvědčila se zejména na 
boreliózu, ale také proti plísním a 
mykóze. 

lihovodný roztok extraktu 
česnekových výhonků, v 
homeopatickém ředění D6 

3x 15 kapek denně vždy před 
jídlem (lahvička cca na 14 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN009 
DOBROMYSL 

Hysterie, psychika, epilepsie, 
angína pectoris, křeče, 
zahlenění, suchý kašel 

lihovodný roztok extraktu 
dobromysle, v homeopatickém 
ředění D5 

3x 8 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 25 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 
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TIN010 
DRMEK 

Vhodný zejména na 
premenstruační syndrom 

lihovodný roztok extraktu drmku, 
v homeopatickém ředění D3 

3x 10 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 21 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN011 
DVOUZUBEC 

Látková výměna, lupénka, 
posílení štítné žlázy 

lihovodný roztok extraktu 
dvouzubce, v homeopatickém 
ředění D4 

2x 10 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 30 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN012 
FAZOL 

Snižuje cukr, látková výměna, 
snižuje kys. močovou v krvi 
(dna), moč. kameny 

lihovodný roztok extraktu fazolu, 
v homeopatickém ředění D3 

3x 15 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 14 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN013 
HERBA 

FLORIBUNDA 

Vhodná na různé infekce, 
parazity, chlamydie 

lihovodný roztok extraktu 
z byliny herba floribunda, v 
homeopatickém ředění D3 

3 až 5x 15 kapek denně před 
jídlem (lahvička cca na 7 až 14 
dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN014 
HERCNA 

Srdeční arytmie, posílení srdeční 
činnosti 

lihovodný roztok extraktu z 
bylin: hloh, jinan, srdečník 
v homeopatickém ředění D0 

3x 15 kapek denně vždy před 
jídlem 
(lahvička cca na 14 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN015 
HLOH 

Klimakterium, srdeční neuróza, 
po infarktu, reguluje tlak. 

lihovodný roztok extraktu hlohu, 
v homeopatickém ředění D4 

3x 6 kapek denně po jídle 
(lahvička cca na 30 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN016 
HLUCHAVKA 

Průjmy, úplavice, protizánětl. 
účinky, menstruační bolesti, 
výtoky, katary průdušek. 

lihovodný roztok extraktu 
hluchavky, v homeopatickém 
ředění D3 

3x 8 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 25 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN017 
HOUTUNIE 

Detoxikace, horečky, zápal plic, 
hemeroidy, nepravidelná 
menstruace, zlepšuje močení, 
křečové žíly, dezinfekce 

lihovodný roztok extraktu 
houtunie, v homeopatickém 
ředění D3 

3x 15 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 14 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN018 
HULEVNÍKOVEC 

Hlasivky, močopudné účinky, 
podporuje odkašlávání 

lihovodný roztok extraktu 
hulevníkovce, v homeopatickém 
ředění D2 

3x 7 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 27 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN019 
JANTAR 

Rakovina slinivky, dělohy, 
vaječníku, sleziny 

lihovodný roztok jantaru, v 
homeopatickém ředění D3 

5x 15 kapek denně (lahvička 
cca na 7 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN020 
JEŘABINA 

Ženská hormonální sféra, 
klimakterium, trávení, 
nepravidelná, silná menstruace 

lihovodný roztok extraktu 
jeřabiny, v homeopatickém 
ředění D5 

3x 10 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 21 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN021 
JETEL 

Celkové posílení a povzbuzení 
látkové výměny, klimakterium, 
průjmy, bronchitida, kašel 

lihovodný roztok extraktu jetele, 
v homeopatickém ředění D3 

3x 8 kapek denně před jídlem 
po dobu 2 měsíců (lahvička 
cca na 25 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN022 
JINAN 

Prevence infarktu, křečové žíly, 
krevní oběh, cévy, hučení v 
uších, brnění prstů 

lihovodný roztok extraktu listí 
jinanu dvojlaločnatého, v 
homeopatickém ředění D5. 

3x 15 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 14 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN023 
JMELÍ 

Vysoký krevní tlak, bolesti hlavy, 
skleróza, krvácení, návaly, 
závratě, štítná žláza, vylučování 
žluče 

lihovodný roztok extraktu jmelí, 
v homeopatickém ředění D2 

3x 6 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 30 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN024 
JÓD 

Štítná žláza, v dospívání, pro 
těhotné a kojící ženy 

lihovodný roztok jódu, v 
homeopatickém ředění D5 

3x 6 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 30 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN510 
KALOK 

Silný imunostimulans, řeší i 
zastaralé záněty a ložiska. 
Harmonizuje funkci měkkých 
orgánů (játra, žlučník, 
slinivka, slezina, žaludek, ...). 
Vhodné užívat v průběhu 
radioterapie a chemoterapie 

88% voda, extrakt z bylin 12%: 
měsíček lékařský, dobromysl 
obecná, truskavec ptačí, vřes 
obecný, kůra konduranga, listy 
jmelí, kyselina askorbová. 

Každý den vypijte 1/4 lahvičky 
KALOKu 10 minut před 
snídaní a 1/4 lahvičky v 
pozdním odpoledni, cca 10 
minut před večeří (optimálně v 
18 hod, ne však po 19 hodině), 
ředěný ve 2 dcl vody. Dětem 
mezi 3 a 12 lety dávejte 
poloviční dávkování. 

kartónová 
krabička 
obsahuje 8 VE 
lahviček po 100 
ml (balení na 16 
denní kůru) 
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TIN025 
KARMELITÁNSKÉ 

KAPKY 

Melancholie, migréna, závratě, 
žaludeční potíže, 
premenstruační syndrom, 
křeče při menstruaci 

lihovodný roztok: meduňka, 
citronová kůra, koriandr, skořicová 
kůra, muškátový oříšek 
v homeopat. D0 

3 až 5x 20 kapek denně před 
jídlem (lahvička cca na 4 až 7 
dní) 

kapací lahvička 
50 ml 

TIN026 
KAŠTAN 

Trombóza, záněty žil, křečové 
žíly, hemeroidy, bércové 
vředy, mozkové příhody, 
otoky, pohlavní sféra mužů 

lihovodný roztok extraktu jírovce, v 
homeopatickém ředění D2 

3x 15 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 14 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN027 
KOKOŠKA 
PASTUŠÍ 

TOBOLKA 

Krvácení všeho druhu, 
vodnatelnost, hypofunkce 
ledvin, poruchy žlučníku a jater 

lihovodný roztok extraktu kokošky 
pastuší tobolky, v homeopatickém 
ředění D4 

3x 9 kapek denně před jídlem 
po dobu 30 dní (lahvička cca 
na 22 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN028 
KOMONICE 

Protizánětlivé účinky, snížení 
srážlivosti krve (hemeroidy, 
křečové žíly, bércové vředy), 
prokrvení mozku 

lihovodný roztok extraktu 
komonice, v homeopatickém 
ředění D3 

3x 7 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 27 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN029 
KONDURANGO 

Lymfatický systém a uzliny. 
Ovlivňuje rakovinné buňky, 
podporuje trávení 

lihovodný roztok extraktu kůry 
konduranga, v homeopatickém 
ředění D4 

3x 8 kapek denně po jídle 
(lahvička cca na 25 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN031 
KONTRYHEL 

Myomy, zpevňuje podbřišek, 
bílý výtok, gynekologické 
krvácení, záněty, vředovitost, 
chudokrevnost 

lihovodný roztok extraktu 
kontryhele, v homeopatickém 
ředění D4 

3x 7 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 27 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN032 
KOPYTNÍK 

Centrální nervstvo, hysterie, 
podrážděnost, průjmy z 
nervozity 

lihovodný roztok extraktu 
kopytníku, v homeopatickém 
ředění D5 

3x 5 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 39 dní). Při 
užívání delším, jak 1 měsíc 
opatrně!!! 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN033 
KOZLÍK 

Nespavost, neurastenie, 
mdloby, slabost nohou, 
nadýmání 

lihovodný roztok extraktu kozlíku, 
v homeopatickém ředění D3 

3x 6 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 30 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN034 
KUKUŘICE 

Mírně zvyšuje krevní tlak, 
určen na srdeční potíže s 
otoky, snížení hmotnosti, 
revma a dnu 

lihovodný roztok extraktu kukuřice, 
v homeopatickém ředění D2 

3x 7 kapek denně po dobu 1 
měsíce (lahvička cca na 27 
dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN035 
LÉKOŘICE 

Hormonální systém žen, 
dýchací cesty, nachlazení, 
kašel, zahlenění plic 

lihovodný roztok extraktu lékořice, 
v homeopatickém ředění D3 

3x 7 kapek denně po jídle 
(lahvička cca na 27 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN036 
LICHOŘEŘIŠNICE 

Lichořeřišnice je silné přírodní 
antibiotikum "zázračný zabiják 
bakterií". Je nezastupitelná při 
problémech s močovými 
cestami 

lihovodný roztok extraktu 
lichořeřišnice, v homeopatickém 
ředění D4 

3x 10 kapek denně po jídle 
(lahvička cca na 21 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN037 
LNICE 

Průjmy, lámavost cév, 
záchvaty, funkce jater a ledvin, 
hleny ve stolici, zánět žaludku 

lihovodný roztok extraktu lnice, v 
homeopatickém ředění D2 

3x 5 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 39 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN038 
LOMIKÁMEN 

Rozpouštění žlučových a 
močových kamenů, při 
ledvinových potížích 

lihovodný roztok extraktu 
lomikamene, v homeopatickém 
ředění D3 

3x 5 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 39 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 
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TIN039 
MACA 

Zvyšuje fyzickou výdrž, snižuje 
účinky stresu, podporuje 
ženské libido, řeší problémy 
mužské impotence a ženské 
frigidity, podporuje erekci, 
chrání prostatu, zvyšuje 
psychickou odolnost, oddaluje 
a zmírňuje příznaky stárnutí 

lihovodný roztok extraktu byliny 
maca peruánská, v 
homeopatickém ředění D3 

3x denně 15 kapek před jídlem 
(lahvička cca na 14 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN040 
MATEŘÍDOUŠKA 

Nervové potíže, desinfekce, při 
žloutence, prostata 

lihovodný roztok extraktu 
mateřídoušky, v homeopatickém 
ředění D4 

3x 10 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 21 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN041 
MEDVĚDÍ 
ČESNEK 

Střevní potíže, zažívací potíže, 
čistí krev, při rýmě, kašli, 
snižuje krevní tlak 

lihovodný roztok extraktu 
medvědího česneku, v 
homeopatickém ředění D3 

3x 7 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 27 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN042 
MĚSÍČEK 

Rakovina, zejména prsu a 
dělohy, problémy s játry, 
žlučníkem, astmatu, bušení 
srdce, zánět střev a 
nepravidelná menstruace 

lihovodný roztok extraktu měsíčku, 
v homeopatickém ředění D4 

3x 8 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 25 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN043 
MOCHNA HUSÍ 

Menstruační potíže, vnitřní 
krvácení, kolika žaludku a 
střev, nadýmání, plynatost 

lihovodný roztok extraktu mochny 
husí, v homeopatickém ředění D3 

3x 9 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 22 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN044 
MOCHNA 

STŘÍBRNÁ 

Střevní a pánevní problémy, 
ledviny, žlučník, močové cesty 

lihovodný roztok extraktu mochny 
stříbrné, v homeopatickém ředění 
D3 

3x 10 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 21 dní). 
Neužívat nepřetržitě déle, jak 
1 měsíc! 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN045 
MUMIO VNĚJŠÍ 

Zevně používáme na bércové 
vředy, proleženiny, do 
otevřených ran 

lihovodný roztok mumia v 
homeopatickém ředění D1 

1 kapku kápneme přímo do 
otevřené rány 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN046 
MUMIO VNITŘNÍ 

Žaludeční vředy, hemeroidy, 
zlomeniny, záněty žil, pálení 
žáhy, astma, ženské nemoci, 
neplodnost, ekzémy, bolesti 
kloubů, vysoký krevní tlak, 
skleróza, zelený oční zákal, 
cukrovka 

lihovodný roztok mumia v 
homeopatickém ředění D3 

5x 7 kapek po jídle (lahvička 
cca na 16 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN047 
OMAN 

Látková výměna, slinivka, 
cukrovka, sliznice, kašel, 
záněty střev 

lihovodný roztok extraktu omanu, 
v homeopatickém ředění D3 

3x 7 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 27 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN048 
OSTROPESTŘEC 

Celková regenerace jater a 
žlučníku, zlepšuje látkovou 
výměnu 

lihovodný roztok extraktu 
ostropestřece, v homeopatickém 
ředění D3 

3x 10 kapek denně po jídle 
(lahvička cca na 21 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN049 
OŽANKA 

KALAMANDRA 

Povzbuzuje trávení, potlačuje 
zánětlivost, tlumí bolestivost v 
zažívacím ústrojí, proti 
salmonelám, zlatému 
stafylokoku, bakteriím, 
streptokoku 

lihovodný roztok extraktu ožanky, 
v homeopatickém ředění D3 

3x 8 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 25 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN050 
PAKMÍN 

Ztráty pigmentu (vitiligo), 
nadýmání, poruchy trávení 

lihovodný roztok extraktu 
pakmínu, v homeopatickém ředění 
D3 

3x 7 kapek denně po jídle 
(lahvička cca na 27 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 
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TIN051 
PAMPELIŠKA 

Žlučníkové a jaterní potíže, 
žloutenky, močový měchýř, 
ledviny, zažívání, revma, 
bolesti hlavy 

lihovodný roztok extraktu 
smetánky lékařské, v 
homeopatickém ředění D3 

3x 10 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 21 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN052 
PERILLA 
KŘOVITÁ 

Nachlazení, horečka, zimnice, 
kašel, záducha, zvracení, 
průjem, bolesti břicha po jídle, 
otravy z ryb 

lihovodný roztok extraktu perilly 
křovité, v homeopatickém ředění 
D3 

5x 9 kapek denně po jídle 
(lahvička cca na 13 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN053 
PRVOSENKA 

Sliznice, dýchací cesty, 
povzbuzuje srdeční činnost, 
průdušky 

lihovodný roztok extraktu 
prvosenky, v homeopatickém 
ředění D3 

3x 5 kapek denně po jídle 
(lahvička cca na 39 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN054 
PITULNÍK 

Chrápání, sliznice, 
protizánětlivý účinek, tlumí 
křeče, uklidňuje, harmonizuje 
menstruaci, mykózy, reguluje 
činnost prostaty 

lihovodný roztok extraktu pitulníku, 
v homeopatickém ředění D3 

3x 8 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 25 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN055 
PLAVUŇ 

Plíce, játra, žaludek, močový 
měchýř, ledvinové a žlučové 
kameny, lymfatická 
onemocnění, revma, dna, 
kožní choroby 

lihovodný roztok extraktu plavuně, 
v homeopatickém ředění D6 

3x 6 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 30 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN056 
PLOŠTIČNÍK 

Menstruační potíže, 
klimakterium, předporodní 
příprava a bolesti po porodu, 
nervové poruchy, bolesti 
kloubů, štítná žláza, prevence 
rakoviny prsu, ischias, tinnitus 

lihovodný roztok extraktu listí 
ploštičníku hroznovitého, v 
homeopatickém ředění D3 

3x 10 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 21 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN057 
PROTI CHRÁPÁNÍ 

Tinktura Proti chrápání by se 
mohla jmenovat též "Klidné 
noci". Samozřejmě nečekejte 
klid hned první noc - vše 
vyžaduje svůj čas 

lihovodný roztok extraktu 
hulevníkovce, konduranga, 
karbince a plavuně v 
homeopatickém ředění D0 

3x 7 kapek denně po jídle 
(lahvička cca na 27 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN058 
PRYŠEC 

Vnitřně: střevní potíže, 
nádorová onemocnění 
trávicího ústrojí, katary 
dýchacích cest. Zevně: špatně 
se hojící rány, rakoviny kůže 

lihovodný roztok extraktu pryšce, v 
homeopatickém ředění D3 

3x 6 kapek denně po jídle 
(lahvička cca na 30 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN059 
PŘESLIČKA 

Záněty močových cest, 
žlučové a močové kameny, 
zastavuje krvácení, podporuje 
červené i bílé krvinky, angíny, 
záněty 

lihovodný roztok extraktu 
přesličky, v homeopatickém ředění 
D3 

3x 8 kapek denně po jídle 
(lahvička cca na 25 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN060 
PUŠKVOREC 

Zažívací potíže, poruchy 
trávení, zvýšení chuti k jídlu, 
překyselení 

lihovodný roztok extraktu 
puškvorce, v homeopatickém 
ředění D4 

3x 15 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 14 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN061 
ROSNATKA 

Antibakteriální účinky, proti 
křečím hladkého svalstva 
(spasmolytikum), mírný 
diuretický účinek, při 
zahlenění, vysoké hladině 
cukru v krvi a vysokém tlaku 

lihovodný roztok extraktu rosnatky, 
v homeopatickém ředění D4 

3x 10 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 21 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

  



Katalog Bylinářství-kořenářství s.r.o. Stránka 32 

TINKTURY 

Kód 
Název výrobku 

Použití Složení Dávkování Balení 

TIN062 
ROUTA 

Cévy, křečové žíly, bércové 
vředy, hemeroidy, závratě, 
neurotické stavy, trávení, 
žlučové kameny, ledvinové 
koliky, protikřečové 

lihovodný roztok extraktu routy, v 
homeopatickém ředění D4 

3x 10 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 21 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN063 
ROZRAZIL 

Astma, chraptivost, plicní 
katary, kašel, chrlení krve, 
nemoci močových cest 
(močení krve), kožní potíže 

lihovodný roztok extraktu rozrazilu, 
v homeopatickém ředění D2 

3x 9 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 22 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN064 
TŘAPATKA 
NACHOVÁ 

Obranyschopnost a odolnost 
organismu, lymfatické potíže, 
posílení imunity 

lihovodný roztok extraktu třapatky 
nachové, v homeopatickém ředění 
D3 

3x 8 kapek denně po jídle 
(lahvička cca na 25 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN065 
ŘEBŘÍČEK 

Zažívání, záněty, křeče, 
desinfekce, vnitřní krvácení 

lihovodný roztok extraktu řebříčku, 
v homeopatickém ředění D4 

2x 10 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 30 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN066 
ŘIMBABA 

Antibakteriální účinky, zánět 
středního ucha, záněty 
vnitřních orgánů, menstruační 
potíže, migrény 

lihovodný roztok extraktu řimbaby, 
v homeopatickém ředění D3 

2x 6 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 33 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN067 
SRDEČNÍK 

Srdce, srdeční rytmus, krevní 
tlak, uklidnění, nespavost 

lihovodný roztok extraktu 
srdečníku, v homeopatickém 
ředění D4 

3x 7 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 27 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN068 
STULÍK 

Rozšíření plicních sklípků, 
astma, brontichitida, nervové 
stavy 

lihovodný roztok extraktu stulíku, v 
homeopatickém ředění D3 

3x 8 kapek denně po jídle 
(lahvička cca na 25 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN069 
SVÍZEL 

Krevní oběh, prokrvování, 
epilepsie, hysterie, závratě, 
žaludeční neuróza, čistí 
ledviny a močové cesty, 
ovlivňuje lymfatický 
systém,játra,slezinu 

lihovodný roztok extraktu svízele, 
v homeopatickém ředění D3 

4x 7 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 21 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN070 
ŠALVĚJ 

Snižuje pocení, při obtížích 
krevního oběhu, v klimakteriu, 
působí antibioticky, angíny, 
močové cesty 

lihovodný roztok extraktu šalvěje, 
v homeopatickém ředění D3 

4x 7 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 21 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN071 
ŠIŠÁK 

Posílení nervů, nespavost, 
menstruační potíže, epilepsie 

lihovodný roztok extraktu kořene 
šišáku bajkalského, v 
homeopatickém ředění D6 

3x 6 až 8 kapek denně před 
jídlem (lahvička cca na 24 až 
33 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN072 
ŠKUMPA 

Stahuje plicní sklípky, dobrá 
při astma 

lihovodný roztok extraktu škumpy, 
v homeopatickém ředění D3 

3x 6 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 30 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN074 
TOTEN 

Vnitřní krvácení, zadržování 
moče, průjmy, úplavice, záněty 
střev 

lihovodný roztok extraktu z byliny 
krkavec toten, v homeopatickém 
ředění D4 

3x 9 kapek denně po jídle 
(lahvička cca na 22 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN075 
TŘEZALKA 

Mozkové mrtvice, 
aterosklerotické deprese, 
dermatitida 

lihovodný roztok extraktu třezalky, 
v homeopatickém ředění D3 

3x 7 kapek denně po jídle 
(lahvička cca na 27 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN076 
TUJE 

Lymfatický systém, neuritida, 
zácpy, průjmy, vypadávání 
vlasů, růst nehtů, nachlazení, 
protiplísňový, protirakovinový a 
protireumatický účinek, opary 

lihovodný roztok extraktu tuje, v 
homeopatickém ředění D5 

3x 5 kapek denně po jídle 
(lahvička cca na 39 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN077 
TURAN 

Veškerá krvácení, průjmy, 
bronchitida, látková výměna, 
kožní problémy 

lihovodný roztok extraktu byliny 
turan roční, v homeopatickém 
ředění D3 

3 až 4x 6 až 7 kapek denně 
po jídle (lahvička cca na 21 
až 33 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 
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TINKTURY 

Kód 
Název výrobku 

Použití Složení Dávkování Balení 

TIN078 
TUŽEBNÍK 

Poruchy srdečního rytmu, 
hubnutí, dna, teploty, záněty 
střev, látková výměna 

lihovodný roztok extraktu 
tužebníku, v homeopatickém 
ředění D3 

3x 8 kapek denně po jídle 
(lahvička cca na 25 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN079 
VACHTA 

Choroby jater, bolesti hlavy, 
trojklanný nerv, obrny lícního 
nervu, zažívání, revma, 
nechutenství, krvetvorba 

lihovodný roztok extraktu vachty 
trojlisté, v homeopatickém ředění 
D3 

3x 8 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 25 dní). 
Užívat nejdéle 2 měsíce. Ne 
pro kojící matky a těhotné 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN080 
OŘEŠÁK ČERNÝ 

Postrach tasemnic, parazitů, 
zastavuje krvácení z dásní 

lihovodný roztok extraktu ořešáku 
černého, v homeopatickém ředění 
D0 

3x 15 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 14 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN081 
VLAŠTOVIČNÍK 

Astma, bronchitida, alergie, 
lupénka, játra, žlučník, 
slinivka, všechny potíže na 
pravé straně (i pohybové) 

lihovodný roztok extraktu 
vlaštovičníku, v homeopatickém 
ředění D3 

do 3 let 3x 5 kapek denně 
před jídlem 6 týdnů (2 lahvič.) 
do 8 let 3x 9 kapek denně 
před jídlem 8 týdnů (3 lahvič.) 
do 12 let 3x 15 kapek denně 
před jídlem 8 týdnů (4 lahvič.) 
od 12 let 3x 25 kapek denně 
před jídlem 8 týdnů (7 lahvič.) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN082 
VRBOVKA 

Potíže s močovody, s 
močovým měchýřem, prostata 

lihovodný roztok extraktu vrbovky, 
v homeopatickém ředění D3 

3x 8 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 25 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN083 
VŠEDOBR 

Zažívání, únavový syndrom, 
močové cesty, nadýmání, 
afrodisiakum 

lihovodný roztok extraktu 
všedobru, v homeopatickém 
ředění D4 

3x 10 až 15 kapek denně před 
jídlem (lahvička cca na 14 až 
21 dní). Nevhodné pro děti a 
těhotné!! 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN084 
ZEMĚDÝM 

Krevní oběh, hemeroidy, 
žlučník, rozpouští kameny, 
rozšiřuje močovody a 
žlučovody, příznivě působí na 
cévy a srdce 

lihovodný roztok extraktu 
zemědýmu, v homeopatickém 
ředění D4 

3x 6 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 30 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN085 
ZEMĚŽLUČ 

Tvorba trávících šťáv, zlepšuje 
trávení, při chorobách žlučníku 
a žluč. cest, posílení jater, pro 
zvýšení chuti k jídlu, zvýšení 
množství žaludečních šťáv 

lihovodný roztok extraktu 
zeměžluče, v homeopatickém 
ředění D3 

3x 6 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 30 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 

TIN086 
ZLATOBÝL CELÍK 

Nemoci ledvin, močové cesty, 
rozpouští kameny, látková 
výměna, kožní ekzémy 

lihovodný roztok extraktu celíku 
zlatobýlu, v homeopatickém 
ředění D4 

3x 9 kapek denně před jídlem 
(lahvička cca na 22 dní) 

kapací lahvička 
30 ml 
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SONNENMOOR 
Firma Bylinářství-kořenářství s.r.o. Bohumil Jukl 
je výhradním distributorem výrobků rakouské 
firmy SonnenMoor pro Českou a Slovenskou 
republiku. Řada SonnenMoor zahrnuje to 
nejlepší z prostředků rakouského léčitele 
Franze Finka. Jedná se o výrobky z léčivé 
rašeliny nebo s rašelinou, o unikátně sladěné 
extrakty z bylin konzervované tepelným cyklem, 
kapky konzervované lihovodným roztokem a 
masti. Výrobky jsou výsledkem desetiletí studia, 
porovnávání a vylepšování dostupných receptur 
s využitím nenapodobitelných vlastností léčivé 
rašeliny jednoho nejhodnotnějších evropských 
rašelinišť. Všechny výrobky SonnenMoor lze 
vzájemně kombinovat a užívat současně! 

Kód 
Název výrobku 

Použití Složení Dávkování Balení 

TIN508 
ASTROSON 

Podporuje rozpouštění a uvolňování hlenů 
a udržuje „čistý krk“. Pomáhá při 
nachlazení, rýmě i chřipce. astma, 
bronchitidě, TBC, zápalu plic, silném 
zahlenění, nachlazení. Bezpodmínečně 
současně užívejte i Lumison. 

voda (72%), alkohol (15%), 
extrakt z bylin: mochna 
husí, kořen bedrníku, 
všedobr horský, plody 
jalovce, kontryhel, lékořice, 
kořen puškvorce, Jitrocel, 
heřmánek pravý, smetánka 
lékařská, mateřídouška 

3x 40 kapek denně 
v koncertovaném stavu nebo 
ředěném vodou nebo 
ovocnou šťávou. 
(lahvička cca na 17 dní) 

VE lahvička 
100 ml 

TIN509 
BLUHOSON 

Aktivuje a podporuje koncentraci a celkově 
dobrý zdravotní stav. Používá se při 
vysokém krevním tlaku a zvápenatění 
(kalcifikaci). 

voda (72%), alkohol (15%), 
extrakt z bylin: česnek, 
hřebíček, skořicová kůra, 
listy celeru 

3x 40 kapek denně 
v koncentrovaném stavu 
nebo ředěném vodou nebo 
ovocnou šťávou. 
(lahvička cca na 17 dní) 

VE lahvička 
100 ml 

MAS503 
BYLINNÁ MAST 

Vhodná při zánětu žil, zánětu nervů a 
křečových žílách. Působí blahodárně při 
pocitu těžkých, unavených nohou, žilní 
slabosti a zánětech nervů. 

Bambucké máslo, palmový 
olej, prha arnika, jírovec, 
silice smrkových jehlic, 
plody jalovce, kořen 
puškvorce, mateřídouška, 
sléz lesní, heřmánek, 
měsíček, alkohol, rýžový 
škrob, slunečnicový olej, 
olej semen pískavice 

podle potřeby 3 až 5x denně 
šetrně vetřete do pokožky 
ošetřovaného (bolestivého) 
místa. 

VE kelímek 
150 g 

TIN505 
GURGELWASSER 

Slouží k péči o zuby, ústní dutinu a krk. 
Dokáže zahnat akutní angínu, chronickou 
angínu, angínu lymfatických žláz, zánět v 
krku, zánět hltanu, rýmu, kašel, zánět 
dásní, krvácení z dásní, zánět sliznice ústní 
dutiny, žaludeční a dvanácterníkový vřed, 
infekci žaludku a střev, zánět močového 
měchýře, anemii, zánět středního ucha, 
hemeroidy. Dezinfikuje otevřené rány. 
Účinné látky z bylin se vstřebávají 
sliznicemi v ústech, což posiluje jejich 
optimální účinek. Při vnitřním užití velmi 
účinně dezinfikuje trávicí trakt, při včasném 
nasazení dokáže vyřešit salmonelózu a 
průjmová onemocnění z neznámých příčin. 

voda, alkohol (15%), extrakt 
z bylin: mochna husí, 
heřmánek, sléz, lékořice 

Při angíně 3-5x denně 
důkladně vykloktejte, při 
hnilobném zápachu, zánětu 
ústní dutiny, stomatitidě, 
kurdějích, krvácení z dásní 
ústa 5x denně vypláchněte 
ústní dutinu. Při zánětech a 
dermatomykózách každý den 
spolkněte 1x denně 1 polévk. 
lžíci. Při průjmu spolkněte 3x 
denně jednu polévkovou lžíci 
kloktadla. Při kloktání nebo 
vyplachování užívejte 
neředěné a teplé. 
30 minut po vykloktání/požití 
nic nejíst ani nepít! 

VE lahvička 
490 ml 
(vystačí na 
6 až 30 dní) 
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SONNENMOOR 

Kód 
Název výrobku 

Použití Složení Dávkování Balení 

TIN506 
GURGELWASSER 
BEZ ALKOHOLU 

Pro čerstvý dech, k upevnění dásní, k 
vyčištění krku a hrtanu. Neobsahuje 
alkohol, a proto je vhodný i pro děti. Je 
určený ke kloktání i vnitřnímu užití (pití). 
Pomáhá při všech typech angín, zánětech v 
krku, nosohltanu, dásní, močového 
měchýře, krvácení z dásní, sliznice ústní 
dutiny, paradentóze, infekci a vředech 
žaludku, dvanácterníku a střev, 
salmonelóze, průjmu, kožní vyrážce, 
neurodermitidě, psoriáze (lupénka), ale i 
rýmě a kašli 

89%voda, extrakt z bylin 
11%: mochna husí, 
heřmánek, sléz lesní, 
lékořice 

2x denně vypít 1 polévkovou 
lžíci nebo 3-5x denně 
vykloktat nebo vypláchnout 
ústa 2 polévkovými lžícemi. 
Po požití 30 minut nic nejíst 
ani nepít. Při vředech užívejte 
každý den 1 polévkovou lžíci. 
Při chorobách pokožky  3x 
denně důkladně zvlhčete 
přípravkem postižené místo. 
Malým dětem 1 kávovou 
lžičku rozdělte do několika 
malých doušků. 

VE lahvička 
100 ml 
(vystačí na 
1 až 3 denní 
kůru) 

TIN507 
HERTROSON 

Určen pro všechny trpící nervovými 
onemocněními, depresemi, srdečními 
chorobami a nespavostí. Přispívá ke 
zklidnění a pocitu blaha. Určený všem 
nervákům a přecitlivěným jedincům. Nyní již 
budete vše řešit s klidem a patřičným 
nadhledem! Slouží k též k podpoře účinků 
přípravku MAWOSON při depresích a 
duševním strádání. 

72% voda, alkohol 15%, 
extrakt z bylin 13%: kořen 
kozlíku lékařského, listy 
hlohu obecného, listy 
meduňky lékařské, listy 
břízy, chmel otáčivý 

3x denně nakapat 40 kapek 
přípravku do 1/8 litru (125 ml) 
vody nebo ovocné šťávy. 
Neužívat po 17 hodině, jinak 
by mohlo dojít k hyperaktivitě. 
Pouze při nespavosti užijte 
krátce před spánkem 40 
kapek přípravku. 

VE lahvička 
100 ml 
(lahvička 
vystačí cca 
na 17 dní) 

TIN502 
LEMISON 

Podporuje látkovou výměnu a trávení. Pro 
zdravá játra, žlučník a slinivku. Při zvýšené 
hodnotě jaterních testů (do hodnot 100), 
zánětu jater, počínající cirhóze jater, 
zduření jater, ucpání jater, atrofii – úbytku 
jater, zánětu slinivky břišní, zánětu žlučníku 
a žlučovodů, alergie, neurodermitidě 
(vyrážkách), psoriáze (lupénce), 
žlučníkových kamenech, žlučníkové kolice, 
nakažlivé žloutence (Hepatitida B). 

voda 87%, extrakt z bylin 
13%: kořen smetánky 
lékařské, svízel přítula, 
kořen puškvorce, list 
smetánky lékařské, 
popenec břečťanovitý, 
řebříček obecný, kmín, 
mochna husí, kořen 
lékořice, plody jalovce, sléz, 
měsíček lékařský 

Každý den vypijte 1/4 
lahvičky bezprostředně po 
snídani a 1/4 lahvičky v 
pozdním odpoledni, 
(optimálně v 18 hodin), 
v koncentrovaném stavu 
nebo ředěný trochou vody 
nebo ovocné šťávy (džusu). 
Děti od 3 do 12 let poloviční 
dávkování. 

kartónová 
krabička 
obsahuje 
8 lahviček 
po 100 ml 

TIN504 
LUMISON 

Podporuje volné dýchání. Pomůže Vám 
při astma, zánětu průdušek, silném 
zahlenění, tuberkulóze, zápalu plic, ale 
i při překyselení organismu. 

voda 89%, extrakt z bylin 
11%: Jitrocel kopinatý, 
přeslička rolní, plicník 
lékařský, kmín, plody 
jalovce, islandský mech, 
popenec břečťanovitý, 
kořen lékořice, rozrazil 
lékařský, mateřídouška, 
svízel přítula, konopice 
pýřitá, měsíček lékařský 

Každý den vypijte 1/4 
lahvičky bezprostředně po 
snídani a 1/4 lahvičky v 
pozdním odpoledni, 
(optimálně v 18 hodin), 
v koncentrovaném stavu 
nebo ředěný trochou vody 
nebo ovocné šťávy (džusu). 
Děti od 3 do 12 let poloviční 
dávkování. 

kartónová 
krabička 
obsahuje 
8 lahviček 
po 100 ml 

TIN501 
MAWOSON 

Zklidňuje, tlumí stres a nervozitu. Velmi 
účinný na školní stres, pokles koncentrace, 
zapomnětlivost, zvápenatění (kalcifikace), 
poruchy spánku, migrény, žaludeční a 
dvanácterníkový vřed, žaludeční neuróza, 
zánět žaludku (gastritida), nadýmání, potíže 
při přechodu, poruchy metabolismu, vysoký 
krevní tlak, nedostatečnou tvorbu 
žaludečních kyselin a srdeční slabost. 
Představuje ideální přípravek pro těhotné, 
děti, ale také pro alkoholiky. U starší 
generace podporuje paměť, pozorovací 
schopnosti a vnímavost. Velmi doporučuji 
kombinovat s užíváním PITNÉ RAŠELINY. 

voda 86,5%, třezalkový 
destilát 0,083%, extrakt z 
bylin 13,4%: listy meduňky 
lékařské, listí břízy, kořen 
puškvorce, popenec 
břečťanovitý, přeslička 
rolní, svízel přítula, řebříček 
obecný, smetánka lékařská, 
heřmánek pravý, kmín, 
kořen lékořice, zeměžluč, 
čekanka obecná, kontryhel, 
rozmarýna lékařská, plody 
jalovce, mateřídouška 
obecná, měsíček lékařský 

Každý den vypijte 1/4 
lahvičky bezprostředně po 
snídani a 1/4 lahvičky v 
pozdním odpoledni, 
(optimálně v 18 hodin), 
v koncentrovaném stavu 
nebo ředěný trochou vody 
nebo ovocné šťávy (džusu). 
Děti od 3 do 12 let poloviční 
dávkování.  
(balení na 16 denní kůru) 

kartónová 
krabička 
obsahuje 
8 lahviček 
po 100 ml 
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MAS54 
MĚSÍČKOVÁ 

MAST 

Výborně sladěná, voňavá kombinace 
měsíčku a dalších silic. K ošetření suché, 
podrážděné a popraskané pokožky, 
popálenin, omrzlin. Vynikající základní 
pleťový krém pro dospělé i děti. Obsahuje 
vysoký podíl čerstvých květů měsíčku 
lékařského, velmi příjemně voní! Rychle a 
účinně hojí hemeroidy a suchou, 
popraskanou pokožku. 

lanolín, arašídový olej, 
měsíček lékařský, silice z 
oplodí pomeranče, 
melisová silice, geraniol, 
citronelová silice, limonen 

3 až 5krát denně vetřete do 
ošetřované pokožky. Při 
vyhřeznutých hemoroidech 
namažte 3x denně oblast 
řitního otvoru a při vnitřních 
hemoroidech zatlačte čípky 
vytvořené z masti a na chvíli 
vložené do mrazáku přímo do 
řitního otvoru. 

VE kelímek 
150 g 

TIN503 
NIERMISON 

Pro zdravé ledviny a celé vylučovací ústrojí. 
Tento extrakt účinně posiluje ledviny, 
pomáhá při zánětu ledvin a ledvinové 
pánvičky, zmírňuje revmatické potíže, 
dokáže zlikvidovat cysty a menší myomy a 
likviduje záněty v močových cestách a 
prostatě. Správně fungující ledviny se Vám 
odmění dostatkem energie a zvýšenou 
odolností organismu. Při obzvláště silném 
zánětu užívejte zároveň MAWOSON! 

89% voda, extrakt z bylin 
11%: svízel, přeslička rolní, 
řebříček, popenec, kořen 
puškvorce, mochna husí, 
březové listí, kořen lékořice, 
sléz lesní, kontryhel 

Každý den vypijte 1/4 
lahvičky bezprostředně po 
snídani a 1/4 lahvičky v 
pozdním odpoledni, 
(optimálně v 18 hodin), 
v koncentrovaném stavu 
nebo ředěný trochou vody 
nebo ovocné šťávy (džusu). 
Děti od 3 do 12 let poloviční 
dávkování.  
(balení na 16 denní kůru) 

kartónová 
krabička 
obsahuje 
8 lahviček 
po 100 ml 

TIN515 
PILMI-INTIM 

Určeno pro ženy trpící gynekologickými 
výtoky, vyrážkami, plísněmi, kvasinkovým 
onemocněním. Slouží k péči a očistě 
nejintimnějších částí Vašeho těla, včetně 
ochrany před poševními plísněmi 

Voda, alkohol (15%), 
extrakt z bylin: mochna 
nátržník, heřmánek pravý, 
sléz lesní, kořen lékořice 
lysé, olej z růžového dřeva, 
linalool 

Od počátku potíží a nejméně 
ještě 3 týdny po jejich 
odeznění nastříkejte PILMI-
INTIM na vnější pohlavní 
orgány, dámskou vložku 
(intimku) nebo aplikujte 1 střik 
PILMI-INTIM na tampón a ten 
přikládejte každý den na 
intimní místa, ne však déle, 
jak na 20 minut. Po aplikaci 
intimní místa ošetřit naší 
měsíčkovou mastí. 

PE lahvička 
100 ml s 
rozprašovač
em. 

TIN511 
PILMISON 

Určen k péči o nohy a ruce náchylné k 
výskytu plísní, zejména Tinea pedis 
(nejčastější mykotické onemocnění 
postihující meziprstí a plosky nohou), plísni 
nehtů (onychomkóza) a plísni prstů. 

Voda, alkohol (15%), 
extrakt z bylin: mochna 
nátržník, heřmánek pravý, 
sléz lesní, kořen lékořice 
lysé, eukalyptový olej 

Optimálně PILMISON 
aplikujte několikrát denně, 
minimálně aplikujte velmi 
intenzivní kůru jednou za den.  
Při plísni nehtů je nezbytné 
postříkat nehty přípravkem 
PILMISON několikrát denně! 

PE lahvička 
100 ml s 
rozprašo-
vačem. 

OST001 
PITNÁ RAŠELINA 

Čistí, detoxikuje a zklidňuje střeva a trávicí 
trakt. Definitivně ukončí Vaše problémy 
s vyprazdňováním! Podporuje dobrý 
zdravotní stav a trávení, posiluje obranné 
síly. Pravidelně prováděná kůra pitnou 
rašelinou dokáže účinně doplňovat 
chybějící látky a živiny do Vašeho 
organismu. V těhotenství totiž příznivě 
působí léčivá rašelina i na plod. Maminky 
se pak rovněž po porodu mnohem rychleji 
zotavují. Výborný základní prostředek u 
65% všech potíží! 

Rašelina obsahuje mimo 
jiné následující přírodní 
minerály: vápník, železo, 
draslík, hořčík, sodík, zinek, 
měď, mangan, chróm, 
molybden 

Každý den bezprostředně po 
snídani a v pozdním 
odpoledni (optimálně v 18 
hodin) 1 polévkovou lžíci 
pitné rašeliny zamíchané do 
cca půl sklenice vody, ovocné 
šťávy nebo čaje. Pro 
dosažení maximálního účinku 
je minimum 6 týdenní 
nepřerušované užívání. 

PE láhev 
1000 ml 
(vystačí na 
cca 4 
týdenní 
užívání) 
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OST007 
RAŠELINOVÁ 

KOUPEL 
NACHLAZENÍ 

Obsahuje blahodárný výtažek stovek bylin 
obohacený o cenné silice. Velmi účinná při 
nachlazení, uvolňuje dýchací cesty - ideální 
pro hluboké dýchání. 

Velmi jemná rašelinová 
koupel s přídavkem 
eukalyptového, 
tymiánového, fenyklového, 
vanilkového, citronelového 
a čajovníkového oleje 

Do 32-36°C teplé vody 
přidejte uvedené množství 
rašelinové koupele a dobře ji 
ve vodě zamíchejte. 
Celotělové koupele: 1/4 litru 
Sedací koupel: 125 ml 
Koupel rukou, nohou: 62,5 ml 
Koupel by měla trvat 15-20 
min. a po ní 20 min. klid. 

PE láhev 
500 ml 

OST005 
RAŠELINOVÁ 

KOUPEL 
PŘÍRODNÍ 

Výrazně podporuje prokrvení, má 
prohřívací účinek, je ideální jako prevence, 
pro zklidnění a regeneraci. Koupel prohřeje 
celé tělo, uvolní a povzbudí látkovou 
výměnu a pečuje při tom dodatečné o 
zdravou kůži. 

Velmi jemná rašelinová 
koupel neobsahuje jíl. 
Obsahuje přes 97% zbytků 
organických těl bylin s 
vysokou koncentrací 
huminových kyselin, 
minerálů, stopových prvků, 
aminokyselin, rostlinných 
hormonů, mastných kyselin, 
vše v molekulové formě, 
která se snadno absorbuje 
do pokožky. 

Do 32-36°C teplé vody 
přidejte uvedené množství 
rašelinové koupele a dobře ji 
ve vodě zamíchejte. 
Celotělové koupele: 1/4 litru 
Sedací koupel: 125 ml 
Koupel rukou, nohou: 62,5 ml 
Koupel by měla trvat 15-20 
min. a po ní 20 min. klid. 

PE láhev 
1000 ml 

OST007 
RAŠELINOVÁ 

KOUPEL 
RELAX 

Zklidňuje a harmonizuje při vnitřním 
neklidu, přispívá k zotavujícímu spánku, 
ideální pro relaxaci po náročném, 
stresujícím dni. 

Velmi jemná rašelinová 
koupel s přídavkem 
levandulového a 
pomerančového oleje s 
velmi výraznými 
zklidňujícími a 
harmonizujícími účinky 

Do 32-36°C teplé vody 
přidejte uvedené množství 
rašelinové koupele a dobře ji 
ve vodě zamíchejte. 
Celotělové koupele: 1/4 litru 
Sedací koupel: 125 ml 
Koupel rukou, nohou: 62,5 ml 
Koupel by měla trvat 15-20 
min. a po ní 20 min. klid. 

PE láhev 
500 ml 

OST009 
RAŠELINOVÁ 

MASKA 

Podporuje prokrvení hlubokých vrstev 
pokožky, kterou tím vyživuje a čistí, mírní 
kožní problémy, má harmonizující a čistě 
přírodní účinek. Představuje též skvělý 
přirozený peelingový prostředek. Ideální pro 
Vaši krásu. 

V naší rašelinové masce 
není prakticky žádný jíl, ale 
více, jak 97% rozložených 
organických těl bylin s 
vysokou koncentrací 
huminových kyselin, 
minerálů, stopových prvků, 
aminokyselin, rostlinných 
hormonů, mastných kyselin, 
vše v molekulové formě, 
která se snadno absorbuje 
do pokožky. 

Pro ošetření obličeje a 
dekoltu. Před aplikací 
rašelinové masky důkladně 
pokožku omyjte/očistěte. Poté 
naneste na obličej a/nebo 
dekolt 2 až 3 milimetry silnou 
vrstvu rašelinové přírodní 
masky. Masku nechte 15 až 
20 minut působit. Tkáň může 
reagovat krátkodobým 
"zdravým" zčervenáním. 

PE nádoba 
se 
šroubovým 
uzávěrem 
100 g 

OST002 
TERMO 

POLŠTÁŘEK 

Zdravotní pomůcka určená k terapii teplem 
nebo chladem. Hodí se na Vaši bolavou šíji, 
hrudník nebo podbřišek. Nešpiní, je 
trvanlivý a dobře se s ním manipuluje. 
Terapie teplem: Vhodná při bolestech zad, 
ledvin, uší nebo žaludku, namožení svalů, 
měsíčkách, revmatických potížích, 
nachlazení, ischiasu, houseru (bedernímu 
ústřelu), zánětu močového měchýře a 
močových cest, migrénách, apod. 
Terapie chladem: Vhodná při pohmoždění, 
podvrtnutí, akutních zánětech, pobodání 
hmyzem, dně, zánětu varlat, apod. 

K dispozici ve 3 rozměrech 
Rozměry: 
MINI: 170x200 mm, 
hmotnost 550 g 
 
MEDI: 170x500 mm, 
hmotnost 1350 g 
 
MAXI: 240x360 mm, 
hmotnost 1350 g 

Zahřátí termopolštářku ve 
vodní lázni: vodu v nádobě 
vhodné velikosti uveďte do 
varu. Nádobu sejměte ze 
sporáku (vypněte sporák) a 
opatrně termopolštářek vložte 
do vařící vody a nechte ho v 
ní 10 až 15 minut ponořený. 
Ochlazení termopolštářku: 
vložte termopolštářek na cca 
1 až 2 hodiny do lednice 

Pětivrstvá 
fólie HAH90. 
Dodáváno 
v kartonové 
trubce 
s hliníkovým 
dnem a 
plastovým 
víčkem 
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MAS501 
UNI MAST 

Univerzální rašelinová a bylinná mast se 
postará o rychlé uvolnění namoženého 
svalstva a přetížených a bolavých kloubů. 
Používá se k ošetřování podrážděné, 
opotřebované, suché a namáhané pokožky. 
Pomáhá při 35% zdravotních potíží (akné, 
alergie, ekzémy, lupénka, angíny, bolesti 
kloubů a svalů, bolesti uší, varlat, zad, 
cysty, záněty) 

Bambucké máslo 
(sheabutter), palmový olej, 
prha arnika, jírovec, silice 
smrkových jehlic, plody 
jalovce obecného, kořen 
puškvorce obecného, 
mateřídouška úzkolistá, 
sléz lesní, heřmánek 
lékařský, měsíček lékařský, 
rašelina, alkohol, rýžový 
škrob 

3 až 5krát denně jemně 
vmasírujte do pokožky 
ošetřovaného místa.  
Kožní vyrážky: předem 
proveďte zkoušku 
snášenlivosti. 
Popáleniny: namažte 
pokožku kolem popálené 
plochy.  
Operační rána: pokropte a 
potřete okraje rány. 
Příušnice: důkladně namažte 
pokožku za uchem. 

VE kelímek 
150 g 

MAS502 
UNI MAST SE 

SVIŠTĚM 

Unikátní na změkčení starých jizev a 
zatvrdlin, vynikající na bolavé klouby, ztuhlé 
vazivo, patní ostruhy a dnavé uzly. Tuk 
sviště horského obsahuje přírodní kortizon 
(hormon). Z tohoto důvodu je mast velmi 
účinná při ošetřování zatvrdlin a jizev, kdy 
velmi rychle a dlouhodobě zvláční pokožku 
a změkčí zatvrdlou kůži a staré jizvy, poradí 
si s dnavými uzly (zapouzdřená ložiska 
vyloučených krystalků kyseliny močové), 
ošetří patní ostruhu i kladívkový prst! 

Bambucké máslo 
(sheabutter), palmový olej, 
prha arnika, jírovec, silice 
smrkových jehlic, plody 
jalovce obecného, kořen 
puškvorce obecného, 
mateřídouška úzkolistá, 
sléz lesní, heřmánek 
lékařský, měsíček lékařský, 
rašelina, alkohol, rýžový 
škrob, tuk sviště horského 

podle potřeby 3 až 5krát 
denně vetřete (jemně 
vmasírujte) do pokožky 
ošetřovaného místa. 
Kožní vyrážky: předem 
proveďte zkoušku 
snášenlivosti. 

VE kelímek 
150 g 

TIN514 
VEROSON 

Při zažívacích potížích a problémech se 
stolicí přispívá k pravidelné stolici a 
správnému trávení. Uvolňuje zácpu. 
Obsahuje čistě rostlinné účinné látky, 
výborně sladěné pro Vaše tělo a potřeby 
naší doby, které jsou nenávykové a 
dlouhodobým užíváním se nesnižuje jejich 
účinek. Osvědčené jednoduché použití. 

voda, okvětní lístky trnky, 
kořen čekanky, okvětní 
lístky ibišku, kořen libečku, 
kořen rebarbory, plody 
fenyklu, listy slézu, list 
heřmánku, svízel, okvětní 
lístky měsíčku, zeměžluč, 
list vavřínu, máta peprná, 
kořen lékořice, plod kmínu 

Každé 3 hodiny, počínaje 
ránem, vypijte 1/2 až 1 
lahvičku koncentrovaného 
VEROSONu nebo ředěného 
trochou vody nebo ovocnou 
šťávou (džusem). Dětem 
mezi 3 a 12 lety dávejte 
poloviční dávkování. Při 
opakovaných a dlouhodobých 
problémech se stolicí užívejte 
naši Pitnou rašelinu a zařaďte 
do pitného režimu odvar naší 
bylinné směsi ZÁCPA. 

kartónová 
krabička 
obsahuje 
8 lahviček 
po 100 ml 

 



Kde nás najdete: 

 

www.jukl.cz 

 24 hodin denně a 7 dní v týdnu otevřené elektronické obchody s nabídkou 

plného sortimentu výrobků a navíc cenově zvýhodněné balíčky pro jednotlivá 

roční období, s jednoduchým objednáváním zboží, 5%tní slevou pro 

zaregistrované a spoustou užitečných informací, které Vám pomohou si vybrat 

ty nejvhodnější výrobky. Výrobky v rámci ČR zasíláme většinou do 3 dnů na 

dobírku za 110 Kč a objednávky nad 1500 Kč dokonce zdarma!!! 

Kamenná prodejna: Masarykova 190, 572 01 Polička    tel. 461 721 800 

 Po – Pá : 8 až 12 hod a 13 až 17 hod 

 So : 8:30 až 11 hod 

Prodej výrobků      : Ženské domovy, Ostrovského 16, Praha – Smíchov tel: 257 095 150 
v Praze Pondělí  :   9 - 13 hod 
 Středa  : 13 - 17 hod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jukl.cz/

