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Informace pro uživatele 
 
Před použitím přečtěte pozorně příbalový leták 
 

Tento výrobek je k dostání od 12 let bez lékařského předpisu 
 
Co jsou čípky z třezalky tečkované - Seroton®? 
 
Seroton® je speciální směs olejů, která se skládá z různých třezalkových olejů. 
Třezalka tečkovaná se sklízí z oblasti Waldviertel a jižních Čech. 
Převažujícími účinnými látkami v čípcích třezalkového oleje - Seroton® jsou karotenoidy, 
xanthony a lysolipin (viz účinek možných složek). Třezalkový olej - Seroton® se zpracovává 
na čípky se skutečným včelím voskem a dalšími přírodními přísadami (viz přísady). 
 
Účinek možných přísad: 
- Biapigenin má pozitivní vliv na hladinu serotoninu v mozku. Proto velmi dobrý proti 
syndromu vyhoření, výkyvům nálady a depresi. Hladina serotoninu vytvořená s biapigeninem 
oslabuje stimuly bolesti, jako jsou migrény, fantomové bolesti, bolesti svalů a bolesti hlavy. 
- Karotenoid má tu vlastnost, že navazuje dobře fungující komunikaci mezi buňkami. Je 
vyloučena nedostatečná nabídka informací mezi buňkami. Tím se zabrání bolestivým 
signálům, jako jsou migrény, fantomové bolesti nebo epileptické záchvaty. 
- Chlorofyl a listový pigment má prokrvující účinek a podporuje tělo a nervové buňky v mnoha 
život udržujících procesech. 
- Kvercetin, zástupce flavonoidů, se vyznačuje antioxidačními a protizánětlivými účinky a je 
indikován u všech zánětlivých onemocnění (nervové infekce), protože inhibuje uvolňování 
histaminů. Má uklidňující účinek na autonomní nervový systém. 
- Hypericin má antidepresivní a život potvrzující účinek. 
- Stejně jako hypericin, i hyperforin a adhyperforin jsou považovány za antidepresiva a jsou 
hlavní složkou „skutečné třezalky tečkované“. Hyperforin se hromadí hlavně v květu a v 
pestíku třezalky tečkované. 
-Lysolipin (halogenovaný derivát xanthonu) je antibiotikum a působí jako enzym (katalyzátor) 
ke zvýšení informací mezi buňkami, je antibiotikum a působí také jako protinádorové činidlo. 
- Xantony inhibují blokování informací mezi buňkami a zároveň mají antioxidační účinek v 
těle s vlastnostmi, jako jsou antibakteriální, antibiotické, anti-hepatotoxické, antialergické a 
antifungální. 
Složení: 
- Pravý včelí vosk z oblasti Waldviertel. 
Účinek: Podporuje vysychání ran, podporuje hojení a zároveň chrání před infekcemi ran. 
Antibiotický účinek. 
U včelích produktů se také může objevit intolerance, jako jsou alergické reakce. 
-Rostlinný tuk 
vyrobený z bambuckých ořechů 
Aplikace 
Anal pro migrény, fantomové bolesti, fibromyalgie, bolesti svalů, bolesti hlavy a epilepsie. 
 
Věci, které je třeba vědět před užitím:   
ČÍpky - Seroton® je třeba užívat rektálně před spaním.  
ČÍpky - Seroton® jsou obecně dobře snášeny. Vedlejší účinky nebyly pozorovány.  
Pro efektivní terapii doporučujeme užívat všech 10 čípků nepřetržitě [v případě potřeby se 
doporučuje užívat několik Balení po deseti [10 čípků] nepřetržitě, ale ne více než 3 balení po 
deseti, poté pauza po dobu 10 dnů].  
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Tento ČÍpky - Seroton® obsahuje 2,0 g extraktu z třezalkového oleje   odpovídá přibližně 
perorálnímu příjmu s účinkem 2 polévkové lžíce. Při rektálním užívání čípku doporučujeme 
zvýšit denní množství spotřebované vody.  
Ujistěte se, že čípek je dostatečně tvrdý na to, aby byl podán rektálně. 
Pokud je příliš měkký, vytvrďte jej v balení v lednici nebo mrazničce nebo pod ledovou 
vodou. Poté čípek opatrně vyjměte z obalu. 
Nevkládejte čípek příliš hluboko. Ideální hloubka zasunutí by byla až za svěrný sval. 
Pokud ležíte na boku, může se uvula lépe šířit v konečníku. Tento čípek z třezalky je obecně 
dobře snášen. Vedlejší účinky nebyly pozorovány. Buďte opatrní, pouze pokud jste alergičtí 
na včely. 
Před použitím si všimněte známých interakcí [viz interakce]. 
Interakce 
Užívání společně s farmaceutickými výrobky se obecně nedoporučuje, jako jsou 
antidepresiva, farmaceutické prostředky na spaní a léky proti bolesti. 
Na co byste měli myslet, když užíváte třezalkový čípky - Seroton® společně s jídlem, 
luxusními potravinami a nápoji? 
Žádné požívání spolu s alkoholem a žádné požívání spolu s omamnými látkami (konopí atd.) 
Na co si mám dát pozor, když užívám třezalkový čípky - Seroton® spolu s jinými doplňky 
stravy? 
Zde nejsou k dispozici žádné speciální funkce. 
Příjem čípku třezalky - Seroton® by měl být přerušen, pokud je třeba užít léky proti bolesti na 
akutní bolesti, jako jsou migrény a fantomové bolesti. Po ústupu bolesti lze v terapii 
třezalkovými čípky - Seroton® znovu pokračovat. 
Pokud je nutné užívat léky, které obsahují účinné látky při reakcích odmítnutí transplantátu: 
Cyklosporin, takrolimus pro vnitřní použití, sirolimus. 
Pro léky používané k léčbě infekce HIV nebo AIDS: indinavir, nevirapin a léky, které inhibují 
růst buněk (cytostatika): imatinib, irinotekan. 
Dejte si pozor na tricyklická antidepresiva, jako je amitriptylin, nortriptylin. 
Čípky z třezalky tečkované - Seroton® může interagovat s některými antidepresivy, jako je 
paroxetin, sertralin, trazodon. U žen, které současně užívají hormonální antikoncepci 
(„pilulky“) a čípky z třezalky - Seroton®, může dojít k intermenstruačnímu krvácení. Léky k 
prevenci srážení krve, jako je fenprokumon, warfarin. Digoxin, midazolam, hormonální 
antikoncepce. 
Dávkování 
Jak a jak často  
Dospělí: 1 čípek denně před spaním. 
Neužívejte několik současně. 
Děti: Používejte dětské čípky se stejným postupem aplikace. 
 
Dávkování s třezalkovým olejem Seroton®. 
Čípky by neměly být zaváděny současně se serotonovým olejem. K tomu dochází pouze 3 
až 4 hodiny po užití serotonového oleje. 
Po ústupu bolesti by měla léčba pokračovat, 1-2 čajovými lžičkami ráno a večer a jedním 
čípkem denně, dokud nedojde k uzdravení. 
 
Pokud zapomenete užít dávku: 
Vezměte si to následující ráno nebo večer. 
Dodržujte denní dávku. 
 
Indikace: 
Má pozitivní vliv na příznaky migrény, fantomové bolesti, bolesti svalů, hlavy, epilepsie a 
nestabilní krevní tlak.Bei  
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Režim akce: 
Účinná látka biapigenin reguluje hladinu serotoninu, což může oslabovat stimuly bolesti. 
Čípky z třezalky tečkované - Seroton® mají účinnou latenci. Trvejte tak dlouho, dokud jsou 
patrné trvalé výsledky hojení proti migrénám, fantomové bolesti a epilepsii. 
Možné příčiny příznaků migrény, fantomové bolesti a epilepsie 
Ty jsou spouštěny výhradně duší a duchovně prostřednictvím vegetativního nervového 
systému. Emocionální rozpory světských událostí a existujících situací v partnerství, v 
rodině, mezi přáteli, ve škole, v práci a v jiných psychologických tlakových situacích 
vyvolávají stres. Duše blokuje neurotransmitery se a do všech žláz (hypotalamus, hypofýza, 
štítná žláza, slinivka břišní, kůra nadledvin, dřeň nadledvin, pohlavní žlázy). To blokuje 
potřebné informace o milionech buněk v těle. Autonomní nervový systém, řízený hypofýzou 
(hyperfýza), vydává poplach. 
Poznámka: Toto vysvětlení možné příčiny je poskytnuto pro snazší pochopení pro uživatele. 
Příčiny jsou mnohem složitější a bohužel je zde nelze popsat v krátké verzi kvůli rozmanitosti 
jednotlivců. 
 
Proto vždy důležité: 
Při užívání čípků třezalky - Seroton® je třeba vždy brát v úvahu životní situaci. 
Pokud životní a stresovou situaci nelze změnit nebo zlepšit, může čípek třezalkového oleje - 
Seroton® stále zlepšovat kvalitu života. 
Úplné zmírnění příznaků je však možné pouze se změnou psychologické a duchovní situace. 
 
Efektivní latence do vyléčení: 
nejdříve po 6–9 týdnech. 
 
Kontraindikace nejsou známy. 
 
Trvanlivost: 
Je-li dodrženo doporučení pro skladování, minimálně 2 roky.  
Viz trvanlivost 
 
Obsah 10 kusů 
 
 
Děkujeme za vaši volbu. Vlastníte skutečný přírodní produkt. 
 
Změny v důsledku nových znalostí a zkušeností vyhrazeny kdykoli. 
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