
 

 

SUPEREXTRAKTY 

Superextrakty boli vyprojektované ako maximálne účinný a silný prostriedok pre liečbu 

zdravotných ťažkostí, a vzhľadom k tejto sile je nutné na začiatku ich užívania postupovať 

opatrnejšie, než u obvyklých bylinných prípravkoch. Extrakty sú kombináciou veľmi silných 

amazonských a andských bylín a tradičných slovenských liečiviek. V niekoľkých prípadoch sú 

použité aj ďalšie veľmi účinné byliny z iných kútov sveta, ako je napríklad protirakovinová 

sibírska huba Čaga, alebo živica Aloe kapskej. 

Pri užívaní extraktov nie je príliš vhodné brať viac druhov extraktov naraz. Liečenie bolo 

vyprojektované tak, že najvhodnejšie je využívať vždy jednu fľaštičku extraktu, ku ktorej je 

potom možné užívať ďalšie bylinné prostriedky - a to najčastejšie všeliek Dračiu krv, potom 

Kopaibu a Jergon Sacha a ďalej čajové bylinné zmesi, ktoré sa hodia k príslušnému extraktu. 

Vhodné sú ako doplnok stravy tiež super-potraviny, ako sú rôzne druhy Macy, Camu- Camu, 

alebo Lucuma, Kurkuma, olej Sacha Inch a pod. Tieto kombinácie nájdete na anjelinazemi.sk.  

Náš najsilnejší a tiež najuniverzálnejšie prostriedok je nazývaný Vilcareina a vzhľadom k jeho 

sile bolo treba aby vznikli dve verzie, jedna slabšia pre citlivejšie osoby a jedna silnejšia. Je 

vhodné začať pri jej užívaní s Vilcareinou Soft a potom po vyskúšaní ako organizmus na takto 

silný extrakt bude reagovať, nasadiť Vilcareinu Forte. Aj pre samotný organizmus je dobré, keď 

liečba graduje pomalým pridávaním na sile prostriedku, či ďalším kombinovaním s ďalšími 

prvkami liečby. 

Pri užívaní ostatných prostriedkov už nie je potreba taká opatrnosť pri začiatku užívania, ako 

je potrebná u Vilcareiny. 

 

VILCAREINA 

Veľmi silný prostriedok proti patogénnym organizmom a parazitom. Likviduje baktérie, vírusy, 

plesne a dokáže detoxikovať organizmus aj od kovov a chemických jedov. Je zacielený zvlášť 

na liečbu ťažkých ochorení, ako je borelióza, toxoplazmóza či pľúcne chlamýdie, ale aj 

herpetických vírusov, ako sú vírusy spôsobujúce opary, či EB viry alebo CM viry. Zvyšuje 

imunitu a vitalitu organizmu. Je možné ju užívať v dvoch verziách a to Vilcareina Soft a 

Vilcareina Forte. Vilacereinu v Amazonskom protokole odporúčame nasadiť v prípade 

neidentifikovaných problémov, ktoré sa prejavujú zánetlivými procesmi kdekoľvek v tele. Vo 

väčšine prípadov táto kombinácia, ak je tolerovaná, vedie k vyriešeniu týchto problémov, bez 

toho aby bolo nutné identifikovať pôvodcu problému. 



VILCAREINA SOFT 

Ak ste sa rozhodli pre užívanie Vilcareiny, odporúčame začať s užívaním tohto prostriedku vo 

verzii Soft, zvlášť u ľudí citlivých, ľudí s nižšou hmotnosťou - teda u štíhlych žien a väčších detí 

a tiež u ľudí vyšších vekových kategórií, ktorí mávajú nahromadené systémové ochorenia, 

alebo trpia oslabeným srdcom či vysokým tlakom. (Pre malé deti tento prostriedok nie je 

vhodný, pokiaľ nie je dôvodom na začatie liečby nákazy boreliózou). 

Úplne vhodné je začať vždy s Vilcareinou Soft v prípade začatia dlhodobej liečby Lymskej 

boreliózy, alebo podobných ťažkých ochorení. U takto chorých ľudí bývajú búrlivé reakcie v 

prvých fázach užívania liečebných prostriedkov - tvz. Herxheimerova reakcia. Je dobré čo 

najviac túto reakciu oslabiť, preto je nutné začať pozvoľna. Návod na postup takejto liečby 

nájdete v Amazonskom protokole. Aj pri tejto slabšej verzii je potrebné nasadzovať užívanie 

prostriedku opatrne a začať na malom počte kvapiek. 

Napríklad: 

4 dni 3 x 2 kvapky, ďalšie 4 dni 3 x 3 kvapky a takto pomaly pokračovať až do plnej maximálnej 

dávky 3 x 7 kvapiek. Nie je nutné vždy dôjsť do tejto plnej dávky, ak by ste sa na to necítili. 

Zostaňte na dávke, ktorú bude váš organizmus znášať a potom zase môžete pomaličky 

navyšovať dávku. U vážnych ochorení boreliózou a pod. je nevyhnutné brať maximálnu dávku, 

vo výnimočných prípadoch zvýšiť dennú dávku až na 3 x 10 kvapiek a to podľa vlastného 

uváženia. Ak budete znášať užívanie Vilcareiny Soft dobre, môžete bez obáv začať užívať 

Vilcareinu Forte. 

 

VILCAREINA FORTE 

Tento extrakt  je dvakrát silnejší ako Vilcareina Soft a je odporúčané začať s jej užívaním, až po 

vyskúšaní jej znášanlivosti v jej slabšie verzii. Aj v tomto prípade je dobré začať s užívaním od 

menšej dávky kvapiek a postupovať rovnako, podobne ako u Vilcareiny Soft.  

Ďalej je odporúčané brať počas užívania Vilcareiny denne 20 - 30 kvapiek Dračej krvi, opäť 

podľa hmotnosti a znášanlivosti a Dračiu krv nasadiť po týždni užívania Vilcareiny od 5 

kvapiek a pridávať každý deň o 2 kvapky až do plnej dávky. V tejto synergii ešte len dochádza 

k výrazným výsledkom pri hubení všetkých patogénov. (Pozri Amazonský protokol) 

Je možné tiež užívať k extraktu živicu Kopaiby a to 2 x denne 5 kvapiek. Ale neužívať súčasne s 

Dračou krvou. Buď Dračia krv alebo Kopaiba. Kopaiby tiež pridávať až po zistenia dobrej 

znášanlivosti užívania Vilcareiny. K tomuto extraktu je možné užívať z čajových bylinných zmesí 

1 x denne Rudý strom ale možno zaradiť pri dlhodobom liečení aj Obriu prasličku, Červený 

plod, Horký kvet alebo Pralesnú mätu (je možné 2 x denne),. Ale vždy len jednu zmes. Pri 

liečbe Lymskej boreliózy je veľmi vhodné užívať okrem Vilcareiny tiež bylinu Jergon Sacha, 

ktorá má veľký vplyv na regeneráciu nervovej sústav, je veľmi silne antivirotický a zastavuje 

množenie borélií. Možno užívať 1 - 2 lyžičky denne. 

 



HERCAMPURINO 

Silný detoxikačný prostriedok, vhodný aj na liečbu cukrovky. Je možné kombinovať s užívaním 

zmesi Modrý kvet (max. 1 - 2 šálky denne) 

 

UŃAREGOLA 

Silný extrakt proti baktériám a vírusom spôsobujúcich prechladnutia, nádchy a chrípkové 

stavy. Tiež sa odporúča brať zároveň 20 - 30 kvapiek Dračej krvi, zvlášť pri akútnej nákaze. 

Možno kombinovať s užívaním zmesi Pralesná mäta (max. 2 x denne 1 šálku) 

 

CHAGUBONA 

Silný prostriedok proti zhubnému bujneniu a tiež možno použiť ako prevencia proti 

onkologickým ochoreniam. Obsahuje sibírsku špongiu Cagua. Je tiež možné ho použiť ako 

protizápalový prostriedok. Opäť odporúčame zároveň brať denne 20 - 30 kvapiek Dračej krvi 

súbežne s Chagubonou. V onkologických prípadoch je možné ísť až do 50 kvapiek Dračej krvi 

denne. Možno kombinovať so zmesou Rudý strom (1 – 2 x denne 1 šálku) 

 

MARCOCURA 

Extrakt, ktorý upravuje správnu funkciu kĺbov a lieči kĺbové ochorenia. Aj tu je dobré užívať 

k tomuto extraktu 20 - 30 kvapiek Dračej krvi denne. Možno kombinovať so zmesou 

Amazonská liana (1 – 2 x denne 1 šálku) 

 

 

TAWARILLO 

Prostriedok pre liečbu cukrovky typu 2. Možno ho kombinovať so zmesou Žltý strom. Tiež je 

možné pri dlhodobej liečbe cukrovky striedať prípravok Tawarillo a Hercamuprio, ktorý je tiež 

vhodný pri liečbe cukrovky typu 2. V prípade že je užívaný injekčne inzulín, je nutné stále merať 

hladinu cukru v krvi a upravovať dávky inzulínu, aby nedošlo k životu ohrozujúcej 

hypoglykemickej reakcii. 

 


