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Informace pro uživatele 
Před použitím si prosím pozorně přečtěte příbalový leták. 
 
Tento produkt je dostupný po dobu 12 let bez lékařského předpisu. 
 
Dodržujte příjem a použití tohoto produktu, jak je popsáno v tomto letáku. 
  
Co je to třezalkový olej Paracelsus čípky? 
Plody „pravé třezalky“ jsou macerovány nejlepším olivovým olejem podobně jako ve výrobní 
specifikaci DAB 6. Z třezalkového oleje Paracelsus se vyrábí čípek z rostlinného tuku z bambuckého 
stromu a pravého včelího vosku. 
Možné macerované přísady 
Adhyperforin, biapigeniny, chlorofyl, karotenoidy, flavonoid aglyka, hypericin, hyperforin, kvercetin, 
xantony, kyselina myristová, fytasterin, fytasteroly, taraxasterol, violaxanthin a beta-sitosterol. 
Účinek možných přísad 
- Biapigenin má pozitivní vliv na hladinu serotoninu v mozku. Proto velmi dobrý proti syndromu 
vyhoření, změnám nálad a depresím. Vysoké hladiny serotoninu, kterých lze dosáhnout pomocí 
Biapigeninu, zajišťují dlouhodobou optimální funkci srdce po lázeňské terapii třezalkovým olejem 
Paracelsus. 
- Karotenoidy zabraňují infarktu a napomáhají následné regeneraci srdce. 
- Chlorofyl, listové barvivo a kyslíkový fototrof, má krvetvorný, krev čistící účinek a podporuje srdce ve 
všech funkcích (včetně srdečních relaxačních vlastností) a tělo v mnoha životních procesech. 
-Flavonoid-Aglyka, barvivo, kterému jsou připisovány četné zdraví prospěšné vlastnosti, jako je 
antifungální, antimikrobiální [podporující růst buněk], antikarcinogenní [protirakovinný účinek], 
kardiovaskulární posilování, rychlejší hojení ran, analgetikum, snižující krevní tlak , gastrointestinální 
potíže jsou zmírněny. 
- Hypericin je antidepresivum par excellence, zlepšuje náladu. 
- Hyperforin a adhyperforin, stejně jako hypericin, jsou antidepresiva a posilují srdce. 
- Quercetin, zástupce flavonoidů, je charakteristický svými antioxidačními a protizánětlivými účinky a 
je indikován u všech zánětlivých onemocnění (zánět srdečního svalu), protože inhibuje uvolňování 
histaminů. Má uklidňující účinek na sekreci žaludeční šťávy a inhibuje růst Helicobacter pylori. 
Quercetin je také užitečný v boji proti virovým infekcím. Působí proti tvorbě karcinomů a metastáz. 
- Xanton má v těle antioxidační účinek s vlastnostmi, jako jsou antibakteriální, antibiotické, 
antihepatotoxické, antialergické a antimykotické. Chrání srdce a kardiovaskulární systém. Zabraňuje 
ucpávání a pomáhá rozkládat ucpávky v krevních cévách. Podle nejnovějších poznatků působí 
protirakovinně. 
-Kyselina myristová slouží k regulaci lipidů ve vodě rozpustných endogenních přírodních látek a 
působí při stavbě a opravě buněčných membrán. 
-Fytasterin a fytasteroly patří do třídy sterolů (biotechnicky se jedná o důležité složky pro buněčné 
membrány) a zároveň zabraňují nadbytku cholesterolu z příjmu potravy. 
- Taraxasterol má protizánětlivý účinek. 
- Violaxanthin je přírodní pigment rozpustný v tucích (xantofyl). Pohlcuje světlo určitých vlnových 
délek v závislosti na počtu, poloze a postranním řetězci. Violaxanthin chrání buněčné membrány 
svrchní kůže (epidermis) a dermis (corium, dermis) před fotooxidací. Spolu se všemi zde zmíněnými 
složkami violaxanthin chrání před spálením. 
přísad 
- Skutečný včelí vosk z regionu Waldviertel. 
Působení: Podporuje vysychání ran a podporuje hojení a zároveň chrání před infekcí ran. antibiotický 
účinek. 
Nesnášenlivost se může objevit i u včelích produktů, např. alergické reakce. 
- Rostlinný tuk z bambuckých ořechů 
Složení: Vitamín E, beta-karoten a alantoin 
 
 
Vezměte prosím na vědomí před rektálním podáním 
1 čípek rektálně denně. Pro účinnou terapii doporučujeme nepřetržitý příjem všech 10 čípků [pokud je 
to nutné. je kontinuální příjem dalších čípků [10 -20 čípků], dokud se účinek nedostaví]. 
Tento čípek obsahuje třezalkový olej Paracelsus 2,0g a odpovídá přibližně perorálnímu podání s 
účinkem 2 polévkových lžic třezalkového oleje Paracelsus. Při rektálním užívání čípku doporučujeme 
zvýšit denní množství vody. 
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Ujistěte se, že tlak na čípek je dostatečně silný pro rektální podání. Pokud je příliš měkké, dejte ho v 
sáčku do lednice nebo mrazáku nebo pod ledovou vodu. 
Poté čípek opatrně vyjměte z obalu. 
Nezavádějte čípek příliš hluboko, ale alespoň daleko za svěrač. 
Vleže na boku umožňuje čípku lépe fungovat v řiti. 
Tento čípek je obecně dobře snášen. Nežádoucí účinky nebyly pozorovány. Pozor na alergii na včely. 
 
Při užívání v těhotenství a při kojení by se však „čípek z třezalkového oleje Paracelsus“ neměl užívat. 
Zeptejte se svého lékaře. 
Před užitím a použitím si poznamenejte známé interakce [viz Interakce]. 
Jak užívat Paracelsovy čípky a bezpečnostní opatření? 
Zaveďte maximálně 1 čípek denně rektálně večer. 
Je třeba se vyhnout konzumaci alkoholu během rektálního příjmu třezalkového oleje Paracelsus čípky. 
Mohou nastat interakce 
S UV světlem žádné. 
Při užívání léků obsahujících léčivé látky pro odmítnutí transplantátu: 
Cyklosporin, takrolimus k vnitřnímu užití, sirolimus. 
Pro léky používané k léčbě infekce HIV nebo AIDS: indinavir, nevirapin a léky, které inhibují buněčný 
růst [cytostatika]: imatinib, irinotekan. 
Pozor u tricyklických antidepresiv, jako je amitriptylin, nortriptylin, duloxetin, Gernericon. 
"Třezalkový olej Paracelsus" může interagovat s některými antidepresivy, jako je paroxetin, sertralin, 
trazodon. 
Krvácení mezi menstruacemi se může objevit u žen, které současně užívají hormonální antikoncepci 
["pilulku"] a "bio čípky z třezalkového oleje". 
Léky používané ke snížení srážlivosti krve, jako je fenprokumon, warfarin. digoxin, midazolam, 
hormonální antikoncepce. 
Indikace rektální 
Všechny formy kardiovaskulárních onemocnění, uvolňuje uzávěry v cévách [arterioskleróza] a 
střednědobě opět normalizuje krevní tlak, má krvetvorný, krev čistící účinek, podporuje hojení ran a 
srážlivost krve zvýšenou tvorbou trombocytů. Nedostatek železa je vyvážen aktivní složkou 
Biapigenine s nezbytným přísunem přírodních potravin obsahujících železo a posiluje imunitní systém. 
Účinný také proti určitým formám deprese, zejména při andropauze [PADAM] u mužů. Stabilizuje 
hormonální rovnováhu u žen během menopauzy - klimakteria [viz také složky třezalkového oleje-
Harmonil® na internetu na naší domovské stránce: http://www.johanniskraut-
bio.center/wechselbeschwerden-menopause-climacterium- frau-de.htm]. 
Kontraindikace nejsou známy. 
 
Správné skladování 
Skladujte na suchém a tmavém místě při pokojové teplotě nebo chladničce. 
Čípky by měly být odolné vůči tlaku. Pokud je skladován příliš teplý, před použitím jej ochlaďte v 
lednici nebo mrazničce nebo jej podržte pod studenou vodou. 
Skladovatelnost: minimálně 1 rok při dodržení doporučeného skladování. 
Trvanlivost a datum spotřeby: viz obal. 
Obsah: 10 čípků, každý 3g 
 
Děkuji za vaši volbu. Vlastníte skutečný přírodní produkt. 
Těšíme se na vaše zkušenosti a účinky našich produktů. 
 
 
Vyhrazujeme si právo kdykoli provést změny na základě nových znalostí a zkušeností. 
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