
KOUZELNÉ KAPKY – TINKTURA  (IMUNITA)

Obsah: líh konzumní 30%, Echinacea radix (třapatka nachová), Scutelariae herba (šišák bajkalský), 
Semen tropaeoli (lichořeřešnice větší), Fructus schizandrae (schizandra plod),Lapacho cortex (lapačo kůra), 
Eleutherococci radix (eleuterokok ostnitý), steroly*, aminoglykosidy*, terpeny*, flavonoidy*, alkaloidy*, 
*součást bylinných extraktů         

Užívání: děti 5 – 10 kapek 3x denně, dospělí 10 – 20 kapek 3x denně, užívat 3 týdny, týden pauza,
nebo 1 kapka na 1 kg váhy denně. (příklad: 15 kg váhy = 15 kapek na den / 5 kapek 3x denně). Maximálně 30 kapek 
3x denně (Toto dávkování se využívá hlavně u dětí.). 

Užíváme buď od podzimu do jara, tři týdny a týden pauza nebo ve vypjatých obdobích, jako je nástup do školky, školy, 
práce, vysoká nemocnost v zařízeních, když se člověk celkově necítí dobře...tři týdny, týden pauza.  V mezidobí  
můžeme užívat ČAJ NA PODPORU IMUNITY nebo TINKTURU ZE TŘÍ HUB.

Kouzelné kapky jsou synergická antivirotická a antibakteriální směs bylin určená především pro podporu imunity, 
kdy v:

Třapatce nachové obsažené alkamidy zvyšují aktivitu makrofágů, leukocytů a tzv. zabijáckých buněk - granulárních 
lymfocitů. Má výrazné antivirové a antibakteriální účinky a pokud jí podáme ihned při vypuknutí chřipky či jiné virózy,
velice často ji dokáže zcela zastavit. Efektivně působí také na herpes viry a rezistentní viry zlatého stafylokoka. Protože 
dokáže zvýšit počet bílých krvinek, doporučuje se jako podpůrná léčba při ozařování a chemoterapii. Má výrazný 
detoxikační, protizánětlivý a znecitlivující účinek. 
Šišák bajkalský má silný antivirální účinek, snižuje horečku a působí na křeče hladkého svalstva. Tlumí zánětlivé 
procesy v těle. Stimuluje funkci ledvin. 
Lichořeřišnice větší patří k nejsilnějším rostlinným antibiotikům. Díky bezkonkurenčnímu obsahu antioxidačního 
luteinu v květech je nejlepší bylinou pro oči, působí jako prevence šedého zákalu. Výrazně brzdí růst zlatého 
stafylokoka i ostatních bakterií, například E. coli. Vysoký obsah vitaminu C dělá z lichořeřišnice vitaminovou bombu a 
ideální rostlinu v prevenci chřipkových onemocnění. 
Lignany obsažené v v klanoprašce čínské dokážou účinně eliminovat volné radikály. Tím, že zvyšuje antioxidační a 
detoxikační procesy, dochází v organismu k výraznému zlepšení stavu jaterní tkáně. Stimuluje krevní oběh a příznivě 
působí na myokard. 
Kůra z lapacha obsahuje N-faktory (naftochinony) a A-faktory (antrachinony), které se zřídka vyskytují pospolu a proto 
je kůra ceněná pro její mimořádné zdravotní účinky. Z N-faktorů je nejdůležitější lapachol, který dal vzniknout i 
samotnému názvu stromu. Lapachol je považován za látku, jehož specifická molekulová struktura způsobuje jedinečné 
protirakovinné účinky. Kůra z lapacha je silné antivirotikum. Lapacho dále působí na: chudokrevnost, dýchací potíže, 
nachlazení, chřipku, kašel, imunitu, artritidu, alergie, revmatismus, infekční nemoci, viry, bakterie, houby, migrény, 
cukrovku, záněty. 
Eleuterokok ostnitý potlačuje chronický únavový syndrom a zvyšuje psychickou odolnost při stresu a výkonnost při 
duševní práci. Zvyšuje tvorbu T-lymfocytů a tím podporuje imunitní systém. Má silné protirakovinné účinky, zmírňuje 
příznaky ozařování a celkově zlepšuje stav onkologických pacientů. Má tonizující efekt na všechny orgány a upravuje 
krevní tlak. Snižuje vyplavování vápníku z těla, tam pomáhá při léčbě osteoporózy. Má silné antivirové a antibakteriální
účinky. 

Zdroj: Lukáš Paderta - Superbyliny (50 léčivek pro 21. století) 

Sečteno a podtrženo, je to silná antivirová, antibakteriální, detoxikační a protizánětlivá tinktura podporující imunitní 
systém s tonizujícím efektem na všechny orgány. 

TUTO TINKTURU JE VHODNÉ BRÁT JAKO PREVENCI NA PODPORU IMUNITY, NA NACHLAZENÍ NEBO 
VIRÓZU, KTERÉ UŽ PROBÍHAJÍ, JSOU VHODNÉ JINÉ TINKTURY, NAPŘ.:
Tinktura Grippa – chřipka
Tinktura Coryza – nachlazení
Tinktura Pertus – suchý kašel
Tinktura Bronchy – vlhký kašel
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