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Informace pro uživatele 
 
Před použitím přečtěte pozorně příbalový leták 
 
K dispozici od 12 let bez předpisu. 
  
Co je olej z třezalky tečkované (Jukunda)? 
Olej z třezalky tečkované(Jukunda)  pouze z květů macerovaných v nejlepším olivovém oleji. 
Výrobní pokyny podle německého lékopisu DAB 6 (EB6). 
Poměr čerstvých květy mladé třezalky činí 25 g květy na 100 g nejlepšího olivového oleje. 
Hlavní účinná složka hyperforinu je mezi 0,07 a 0,3%. 
Barvivo hypericine je mezi 0,05 a 0,15%. 
 
Zbývající možné macerované bylinné přísady: 
Adhyperforin, chlorofyl, karotenoidy, flavonoid-aglyka, quericin, biapigeniny, xantony, 
hypericin a hyperforin. 
 
Účinek macerovaných bylinných složek: 
- Adhyperforin je nezbytná účinná látka, která spolu s hyperforinem a hypericinem zajišťuje 
stabilitu hormonální rovnováhy. Stabilní hormonální rovnováha je nezbytná pro úlevu a léčbu 
deprese. 
- Biapigeniny mají pozitivní vliv na hladiny serotoninu v mozku. Proto je velmi dobrá proti 
vyhoření, změnám nálady a depresi. Vysoká hladina serotoninu, kterou lze dosáhnout 
pomocí přípravku Biapigenins, má trvalý účinek proti migréně a fantomové bolest. Pro 
dosažení pozitivního účinku by měla být použita delší terapie. 
- Chlorofyl, barvivo na listy, má hematopoetický efekt a podporuje tělo v mnoha procesech 
udržujících život. 
- Hypericin je červený rostlinný pigment. Toto barvivo je obsaženo v květu třezalky a má 
pozitivní účinek na srdce. 
- Hyperforin a adhyperforin jsou hlavní složkou květů třezalky tečkované. (Hypericum 
perforatum L.). 
Hyperforin ulehčuje a léčí depresi při správném používání. 
- Karotenoidy se v organismu přeměňují na vitamín A. 
- Quercetin je charakterizován svým antioxidačním a protizánětlivým účinkem a je indikován 
u všech zánětlivých onemocnění, protože inhibuje uvolňování histaminu. Má sedativní účinek 
na sekreci žaludeční šťávy a inhibuje růst Helicobacter pylori. Quercetin je také užitečný v 
boji proti virovým infekcím. 
- Xantony mají v těle antioxidační účinky s antibakteriálními, antibiotickými, anti-
hepatotoxickými, antialergickými a antimykotickými účinky. 
Co potřebujete vědět dříve, než začnete užívat přípravek olej z třezalky tečkované 
(Jukunda)   
Olej z třezalky tečkované (Jukunda) může být užívána kdykoliv během dne. 
Tento lék je dobře tolerován. Nebyly pozorovány žádné vedlejší účinky. 
Během těhotenství a laktace by se neměl užívat přípravek Olej z třezalky tečkované 
(Jukunda). 
Ženy potřebují vědět: 
Současné užívání hormonální antikoncepce ["pilulka"] a Olej z třezalky tečkované (Jukunda)  
může vést k menstruaci mimo cyklus. 
Společné užívání s farmaceutickými antidepresivy s olej z třezalky tečkované (Jukunda)  se 
nedoporučuje, stejně jako farmaceutické hypnotika a analgetika. 
Žádný požitek spolu s alkoholem. 
Dávkování za den? 
Maximálně 2 čajové lžičky denně. Doporučujeme 1 čajovou lžičku ráno a večer, pokud je 
třeba 2 čajové lžičky. 
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Kdy může nastat nějaký účinek? 
Zkušenosti ukázaly, že první známky zlepšení se mohou objevit během několika hodin. 
Olej z třezalky tečkované (Jukunda)  50 ml by měl být užíván nepřetržitě po dobu nejméně 
10 dnů. 
Po nepřetržitém příjmu z 50 ml olej z třezalky tečkované (Jukunda) se 10 dní je pozastavena. 
Léčba musí pokračovat po 10 dnech pauzy s jíst příštích 50 ml Olej z třezalky tečkované 
(Jukunda) , dokud nezačne účinek. 
Pokud zapomenete vzít Olej z třezalky tečkované (Jukunda): 
Pokračování probíhá, jako kdyby nebylo přerušeno. 
Dopad na přerušení léčby: 
Žádný 
Mohou nastat interakce 
pokud jsou užívány s farmaceutickými přípravky, které negují, oslabují nebo zesílí účinnost 
stejného. 
Jestliže užíváte léky, které obsahují přípravky pro odmítnutí štěpu: 
jako je cyklosporin, takrolimus pro vnitřní použití, sirolimus. 
U léčivých přípravků používaných k léčbě infekce HIV nebo AIDS: indinavir, nevirapin a léky 
proti celulitidě (cytostatika): imatinib, irinotekan. 
Dávejte pozor na tricyklická antidepresiva, jako je amitriptylin, nortriptylin. "Organický extrakt 
z oleje z třezalky tečkované (Jukunda)  může interagovat s některými antidepresivy, jako 
jsou paroxetin, sertralin, trazodon. 
Neužívejte antikoagulancia (fenprokumon, warfarin digoxin, midazolam) spolu jako je s Olej z 
třezalky tečkované (Jukunda).  
Kožní reakce způsobené Ozařování ultrafialového světla po dlouhém opalování 
U zdravých lidí nevznikne žádná reakce. 
Reakce se vyskytují pouze v případě, že jsou přítomny rozpoznatelné nebo nerozpoznatelné 
nemoci. 
Kde mohou tyto reakce vzniknout? 
Reakce se vyskytují výhradně na kůži. Jiné orgány nejsou ovlivněny. 
Jak na to reaguje její tělo? 
Kůže může vykazovat zarudnutí v určitých oblastech, které zmizí po vyloučení přímého 
slunění. 
Indikace pro sval a kůži: 
Proti svalovému napětí, anti-konvulzivní léčbě, bolesti kloubů, lumbago, stížnosti na rány.  
Léčba jizev, modřiny, ekzémy, otoky, popáleniny (spálení slunce, další popáleniny pokožky), 
po podráždění pokožky se svěděním, hemoroidy , Křečové žíly, artritida, revmatismus, 
šindel, atopická dermatitida, psoriáza, otevřené a hrubé rty.  
Herpes na rtech, tváři a dalších částech těla, neuralgie trigeminu, neuralgie obecně, 
fantomové bolesti, bodnutí hmyzu. 
Podporuje buněčný růst pokožky. 
Interní aplikace: 
Proti všem formám deprese a záchvaty paniky. Zmírňuje veškerou bolest spojenou s 
depresí, stejně jako symptomy vyhoření, únavové příznaky, úzkost, mentální bolesti, bolesti 
zadního napětí, svalové křeče, bolesti srdce, palpitace, zvýšený krevní tlak, náhlá náhlá 
bolest kloubů, poruchy spánku, záněty. 
Zlepšuje imunitní systém současně.  
Pro oplachování v ústech a krku. Pomáhá s krvácením dásní, zubní píštěle, po operaci v 
ústech a krku. Lepší a rychlejší hojení ran. 
V kombinaci s Rektální podání čípků  je indikace posílena.  
Denní dávka zůstává nezměněna. 
Kontraindikace nejsou známy. 
 
 
 
 

http://www.johanniskraut-bio.center/
mailto:sales@johanniskrau-bio.center


Informace – přibalový leták –  
Olej z třezalky tečkované (Jukunda) 50ml 

        
 

Beipack Johanniskrautöl Rotöl Jukunda  AEMA CZ s.r.o. 13CV0318 
WEB:   www.johanniskraut-bio.center                             Hospodářský park čp. 555  
Email:  sales@johanniskrau-bio.center             378 10 České Velenice 
Tel.: 00420 384 794294 od. 0043 664 431 1902  Česká republika    Seite 3 

 

Chuti: 
Mírně mírně ořechová chuť. 
skladování: 
Tmavé při pokojové teplotě (max. 25 ° C) 
Trvanlivost  
2 roky při dodržení doporučení týkajíci se skladování 
Datum trvanlivost:  
viz flašce 
Obsah:  
50ml 
 
Děkujeme za vaši volbu. Vlastníte skutečný přírodní produkt. 
 
 
 
 
Změny jsou možné kdykoli po nových zjištěních a zkušenostech. 
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