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Informace pro uživatele 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Tento produkt je dostupný bez lékařského předpisu od 12 let. 
 
Sledujte příjem a aplikaci tohoto produktu, jak je popsáno v této příbalové informaci. 
 
Co jsou stimulační čípky s třezalkou a levandulí? 
Jsou to pH neutrální, energizující čípky vyrobené z bylinných směsí vyrobených z třezalkového 
oleje, levandulového oleje, olivového oleje, bambusového rostlinného tuku a včelího vosku. 
Minerály a vitamíny, které obsahuje, mají stimulační a relaxační účinek a podporují obnovu 
kožních buněk a membrán kožních buněk ve vaginální oblasti. Při pravidelném používání jsou 
suché sliznice trvale a přirozeně vlhké. Posiluje přirozeně nezbytnou bakteriální kulturu a imunitní 
systém. 
 
Možné macerované přísady extraktu z třezalky tečkované: 
Květy, stonky, listy, plody a semena třezalky tečkované jsou macerovány společně s 
nejlepším olivovým olejem. Olivový olej tak získá všechny účinné látky 
„Pravá třezalka tečkovaná“, jako je adhyperforin, biapigeniny, chlorofyl, karotenoidy, 
flavonoid aglyka, hypericin, hyperforin, quericin, xanthony. 
 
Účinek složek: 
-β-Sitosterol 
Rostlinný hormon β-sitosterol (pohlavní hormon) zvyšuje fyzickou a duševní výkonnost. 
- Biapigenin má pozitivní vliv na hladinu serotoninu v mozku. Proto velmi dobrý proti výkyvům 
nálady a depresi. 
- Chlorofyl, listový pigment, má prokrvující účinek a podporuje tělo v mnoha život udržujících 
procesech. 
- Karotenoidy se v těle přeměňují na vitamin A. 
- Flavonoid aglyca, přírodní barvivo, kterému jsou přisuzovány četné vlastnosti podporující 
zdraví, například antifungální, antimikrobiální (podporující růst buněk), antikarcinogenní 
(protirakovinový účinek), kardiovaskulární posílení, rychlejší hojení ran a zmírňující bolest. 
- Hypericin, Hyperforin a Adhyperforin mají pro tuto aplikaci stimulační účinek. 
- Lysolipin (halogenovaný derivát xanthonu) produkuje antibiotickou i protinádorovou aktivitu. 
- 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 zároveň zabraňují nadbytku cholesterolu prostřednictvím příjmu 
potravy. 
- Kvercetin, zástupce flavonoidů, se vyznačuje svými antioxidačními a protizánětlivými účinky 
a je indikován u všech zánětlivých onemocnění, protože inhibuje uvolňování histaminů. 
- Rutin, účinná látka, která se tvoří v kořenech třezalky tečkované. Rutin je výchozí surovinou 
pro výrobu všech ostatních účinných látek a je základním materiálem pro všechny informace. 
Rutin nejenže chrání samotnou rostlinu před UV zářením, ale slouží také jako sluneční 
ochrana lidské kůže a má také antioxidační účinek. 
- Taraxasterol má protizánětlivé účinky. 
- Violaxanthin je přírodní pigment rozpustný v tucích (xantofyl). Absorbuje světlo určitých 
vlnových délek. Violaxanthin chrání buněčné membrány horní (epidermis) a dermis (corium, 
dermis) před fotooxidací. Spolu se všemi zde uvedenými složkami chrání violaxanthin před 
slunečním zářením. 
- Xantony mají antioxidační účinek v těle s vlastnostmi, jako jsou antibakteriální, antibiotické, 
anti-hepatotoxické, antialergické a protiplísňové. 
Další možné účinky složek: 
Relaxační, antispazmodický, osvěžující, antiseptický a baktericidní. 
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Souhra třezalky tečkované s levandulí. 
Interakce složek třezalky a levandule vytváří příjemný pocit pro uživatele při pravidelném 
používání. Orgány beder jsou stimulovány. Interakce obou bylin také poskytuje preventivní 
ochranu před infekcemi a posiluje imunitní systém. 
Složení: 
- derivát včelího vosku 
- Tuk z rostliny s jeho aktivními složkami, jako jsou triterpeny, kyselina olejová, triterpenové 
alkoholy, vitamin E, beta-karoten, alantoin, kyselina stearová a kyselina linolenová. 
Věci, které je třeba vědět před užitím: 
1 čípek denně vaginálně. Pro efektivní terapii doporučujeme užívat všech 20 čípků 
nepřetržitě. V případě potřeby lze terapii rozšířit o dalších 20 nebo více čípků. 
Tento stimulační čípek obsahuje 2,0 g stimulační olejové směsi. Při vaginálním podávání 
čípku doporučujeme zvýšit denní množství spotřebované vody. 
Opatrně vyjměte čípek z obalu a vložte jej do pochvy co nejhlouběji (délka prstu). 
Tento stimulační čípek je obecně dobře snášen. Vedlejší účinky nebyly pozorovány. Buďte 
opatrní, pouze pokud jste alergičtí na včely. 
Stimulační čípek by se neměl užívat během těhotenství a kojení. Zeptejte se svého lékaře. 
Před použitím si všimněte známých interakcí [viz interakce]. 
Jak se užívá stimulační čípek? 
Vložte maximálně 1 čípek denně. 
Věci, které je třeba vědět před užitím 
Pokud je to možné, je třeba se vyvarovat konzumace alkoholu při užívání stimulačních čípků. 
Mohou nastat interakce 
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 určitými 
antidepresivy, jako je paroxetin, sertralin, trazodon. 
U žen, které současně užívají hormonální antikoncepci („pilulky“) a stimulující olej, může dojít 
k intermenstruačnímu krvácení. 
Léky k prevenci srážení krve, jako je fenprokumon, warfarin. Digoxin, midazolam, hormonální 
antikoncepce. 
Vaginální indikace: 
Minerály a vitamíny, které obsahuje, mají povzbuzující, relaxační účinek a podporují obnovu 
kožních buněk a membrán kožních buněk ve vaginální oblasti. Suché sliznice se při 
pravidelném používání stávají trvale udržitelnými a přirozeně vlhkými. Posiluje přirozeně 
nezbytnou bakteriální kulturu a imunitní systém a je účinný proti zánětu. Účinná látka 
xanthon v čípku je účinná proti stafylokokovým bakteriím. Tento zánět způsobený bakteriemi 
se léčí účinnou látkou kvercetin, která je také obsažena v čípku. U této kombinace účinných 
látek nedochází k tvorbě hnisu. Hojení probíhá bez jizev.Kontraindikationen nicht bekannt. 
 
Kontraindikace nejsou známy. 
 
Není vhodné v kombinaci s kondomy. 
Doporučení pro skladování: 
Pokojová teplota a temné. 
Doba použitelnosti při dodržení doporučení pro skladování až 2 roky. 
 
Minimální trvanlivost: viz obal 
Obsah: 20 kusů á 3g 
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Vyjmutí čípků z fólie: 
 

   
 
 
 
Děkujeme za vaši volbu. Vlastníte skutečný přírodní produkt. 
 
 
 
Změny v důsledku nových znalostí a zkušeností vyhrazeny kdykoli. 
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