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Informace pro uživatele 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
 
Tento produkt je k dispozici od 12 let bez lékařského předpisu. 
 
Co jsou organické čípky z třezalky bez hypericinů? 
Stonky a listy třezalky tečkované jsou macerovány v nejlepším olivovém oleji bez květů. Tím je 
zajištěno, že v olivovém oleji nejsou žádné složky hypericinu. 
Čípky třezalky tečkované bez hypericinu jsou vyráběny z rostlinného tuku bambuckého 
stromu, pravého včelího vosku a třezalkového oleje. 
 
Možné macerované přírodní rostlinné látky z třezalky tečkované 
β-sistosterol, chlorofyl, karotenoidy, kyselina myristová, fytasterin a fytasteroly, quericin, rutin, 
taraxasterol, violaxanthin, xanthony. 
 
Jak fungují rostlinné látky z třezalky tečkované 
- β-sistosterol. 
Rostlinný hormon β-sitosterol (pohlavní hormon) zvyšuje fyzickou a duševní výkonnost. Může 
pomoci za určitých podmínek vypadávání vlasů.  
- Biapigenin má pozitivní vliv na hladinu serotoninu v mozku. Proto velmi dobrý proti vyhoření 
a výkyvům nálady. Zvyšuje hladinu serotoninu. Vzhledem ke zmírnění bolesti serotoninu je 
velmi vhodný pro bolestivé napětí, bolesti svalů a nervů. 
- Chlorofyl a listový pigment má prokrvující účinek a podporuje tělo a pokožku v mnoha život 
udržujících procesech. 
- Kyselina myristová se používá k regulaci lipidů, ve vodě rozpustných přírodních látek v těle a 
je účinná při stavbě a opravě buněčných membrán. 
- Fytosterol a fytosteroly patří do třídy sterolů (biotechnologicky jsou důležitými složkami 
buněčné membrány) a současně zabraňují nadbytku cholesterolu v příjmu potravy. 
- Kvercetin, zástupce flavonoidů, se vyznačuje svým antioxidačním a protizánětlivým 
(protizánětlivým) účinkem a je indikován pro všechna zánětlivá onemocnění kůže, protože 
inhibuje uvolňování histaminů (tkáňových hormonů). Má uklidňující účinek na pokožku. 
Kvercetin je také užitečný v boji proti určitým virovým infekcím. 
- Rutin, účinná látka, která se tvoří v kořenech třezalky tečkované. Rutin je výchozí surovinou 
pro výrobu všech ostatních účinných látek a je také základním informačním materiálem. Rutin 
nejenže chrání samotnou rostlinu před UV zářením, ale slouží také jako ochrana před sluncem 
pro lidi a má také antioxidační účinek. 
- Taraxasterol má protizánětlivé účinky. 
- Violaxanthin je přírodní pigment rozpustný v tucích (xantofyl). Absorbuje světlo určitých 
vlnových délek v závislosti na počtu, poloze a postranním řetězci. Violaxanthin chrání buněčné 
membrány horní (epidermis) a dermis (corium, dermis) před fotooxidací. 
- Xantony mají antioxidační účinek na pokožku a na ni s vlastnostmi, jako jsou antibakteriální, 
antibiotické, anti-hepatotoxické, antialergické a antifungální. 
 
 
Věci, které je třeba vědět před užitím:    
Organické čípky neobsahující hypericin bez hypericinu je třeba užívat rektálně před spaním. 
Organické čípky neobsahující hypericin bez hypericinu 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]. Tento čípek z třezalky bez hyperecinu obsahuje 2,0 g 
extraktu z třezalkového oleje bez hypericinu a odpovídá přibližně perorálnímu příjmu s 
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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]. 
 
Jak a jak často lze rektálně užívat organické čípky třezalky bez hypericinů? 
Dospělí: 1 čípek denně před spaním. 
Neužívejte několik současně. 
Za účelem snížení horečky při chřipkové infekci lze denní dávku jednou zdvojnásobit (možná 
ráno po vyprázdnění). 
Děti: Používejte dětské čípky se stejným postupem aplikace. 
 
Rektální indikace 
 
Potíže s defekací, křeče v zažívacím traktu, pomáhá při zánětu střev (divertikulitida), 
regeneruje střevní sliznici a přirozeně pomáhá uvést střevní bakterie zpět do rovnováhy 
Crohn). Tento chronický zánět se obvykle vyskytuje segmentálně, tj. Vedle zdravé střevní 
tkáně. Zde účinné látky působí přímo na zánět, současně posilují nepostiženou tkáň a zvláště 
chrání a posilují sliznice gastrointestinálního traktu. Léčení probíhá bez jizev. Chronická 
onemocnění jsou většinou psychologického původu. (Doporučuje se také jukundový olej pro 
denní příjem, pokud nedojde k alergické reakci na hypericin). 
 
Děti od 6 let již tyto čípky mohou tolerovat. 
 
Nejsou známy žádné kontraindikace. 
 
Mohou nastat interakce 
Užívání společně s farmaceutickými výrobky se obecně nedoporučuje, jako je tomu v případě 
antidepresiv, prášků na spaní, sedativ, léků proti bolesti, 
Přípravky na srdce, přípravky zaměřené na autonomní nervový systém, stejně jako přípravky, 
které jsou rovněž určeny k působení na jiné orgány. Může zrušit, oslabit nebo zvýšit jejich 
účinnost, pokud jsou užívány současně s drogami. 
Při užívání léků, které obsahují účinné látky při odmítnutí transplantátu: 
Cyklosporin, takrolimus pro vnitřní použití, sirolimus. 
Pro léky používané k léčbě HIV infekce nebo AIDS: indinavir, nevirapin a léky, které inhibují 
růst buněk (cytostatika): imatinib, irinotekan. 
Dejte si pozor na tricyklická antidepresiva, jako je Amitriptylin, Nortriptylin, Duloxetin 
Genericon. 
Organický extrakt z třezalky tečkované může interagovat s některými antidepresivy, jako je 
paroxetin, sertralin, trazodon. 
Léky k prevenci srážení krve, jako je fenprokumon, warfarin. Digoxin, midazolam, hormonální 
antikoncepce. 
 
Barva: olivová (přírodní listový pigment). 
Skladování: chladné a tmavé. 
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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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