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Jednodruhové extrakty 

 

Achiote 

Používa sa pri problémoch s prostatou, pri vnútorných zápaloch, arteriálnej 

hypertenzii, vysokom cholesterolu, zápalu močového mechúra, obezite, 

nedostatočnej funkcii obličiek a na zlepšenie vylučovania kyseliny močovej. 

Účinky: protizápalový, kardiotonický, antioxydačné, expektoračný, digestívne, 

hypotonický, hepatoprotektívne, hypocholesterický. 

 

Jergon Sacha  

Prírodný liek pre pacientov trpiacich HIV, rakovinovými nádormi, 

gastrointestinálne problémy, hernými, tras rúk a pre posilnenie imunitného 

systému. 

Účinky: antidotum (protijed), antiasmatický, antivírusový, imunostimulačné, 

protinádorový, protizápalový, tonizujúci Indikácie: podporná liečba pre zvýšenie 

imunity, pri nádorových ochoreniach, virózach (herpes, ale i HIV). Obvykle býva 

užívaná s ďalšími bylinami (Uňa de gato, Sangre sa grado atď.) 

 

 

 



Marco 

Zdokumentované je etnomedicinálne použitie pri bolestiach žalúdka, ako 

antireumatiká, v prípadoch zníženej a nepravidelnej menštruácii, ako 

antineuralgika, neurotnika, pri nervových ťažkostiach a hystérii. 

Účinky: protizápalový a protireumatický, používa sa v prípadoch kŕče. 

V reumatických prípadoch účinky: antineuralgický, neurotonický, 

protireumatický, protizápalový, vermifugní (anthelminický). 

 

Kotvičník 

Má široké uplatnenie - je močopudný, žlčopudný, výrazne znižuje cholesterol, je 

to výborné antisklerotikum, posilňuje srdce, zaisťuje pohlavný sviežosť u mužov, 

bráni hypertrofiu a zápalu prostaty, používa sa na liečbu pečeňových, 

obličkových a kardiovaskulárnych ochorení. Uvoľňuje napätie, zlepšuje sexuálny 

život, obnovuje vitalitu a elán a účinne znižuje tzv. Metabolický vek, podporuje 

redukciu tuku a zvyšuje objem svalovej hmoty, znižuje až o 30% hladinu 

cholesterolu v krvi, zvyšuje hladinu testosterónu v krvi. Ženy v prechode ocenia 

pôsobenia kotvičníku na potlačenie nespavosti, napätia, depresií, horúčavy, 

náladovosť a stav podradenosti. Možno užívať samostatne aj ako súčasť 

Liečebných protokolov (Hormonálna liečba-muži) 

 

Aguaje 

Aguaje obsahuje látky podobné ženským hormónom - fytoestrogénov. Vďaka 

vysokému obsahu retinolu, ktorý podporuje rast a správny vývoj buniek slizníc, 

kostí a krvotvorby, dokáže konzumácia dužiny plodov zabrániť hypovitaminóze u 

podvyživených detí. Obsah látok v plodoch dokážu u žien odstrániť migrény, 

problémy s pleťou, vypadávanie vlasov. Napomáha pri osteoporóze (rednutie 

kostí), menštruačné bolesti atď. Je výborným prostriedkom pre tehotné a 

dojčiace ženy, pretože zlepšuje stav svalov a kostí u detí. Indiánky užívajú tieto 

plody už tisíce rokov a vedia, že pri pravidelnej konzumácii týchto plodov sa 

ženské telo vytvaruje do podoby úplnej dokonalosti. Tuk "presúva" na "správne" 

miesta. V niektorých prípadoch však ženy môžu aj trochu pribrať.  Samotná 

konzumácia plodov prospieva organizmu. Prostriedok k harmonizácii ženského 

hormonálneho systému. Extrakt možno použiť samostatne a tiež ako súčasť 

Liečebných protokolov (Hormonálne kôra -ženy, Klimaktérium plus ochrana pred 



osteoporózou, Zvýšenie a podpora libida u žien, Nepravidelná menštruácia a 

menštruačné bolesti, Neplodnosť, Revitalizácia pre ženy - únavový syndróm, 

Posilnenie zraku u žien, Skvalitnenie vlasov). 

 

Maca čierna 

Navracia a podporuje vitalitu a plodnosť. Posilňuje hormonálny systém mužov i 

žien. Priaznivo ovplyvňuje psychické a mentálne zdravie. Má výrazný vplyv na 

spermatogenézu, zlepšenie pamäti a latentné učenie. Ak užívate Macu 

systematicky, nielen že posilňuje a vyživuje organizmus, ale pomáha pri 

oslabenom zraku, sluchu, nedostatočnej činnosti štítnej žľazy a iných orgánov. Je 

doporučovaná ženám s predmenštruačným syndrómom, osobám s anémiou, 

rekonvalescentom aj osobám trpiacim nespavosťou. Pre osoby staršie je 

dokonalým posilňujúcim prostriedkom. Pomáha udržať pevnosť kostí a svalov. 

Možno užívať samostatne aj ako súčasť Liečebných protokolov (Hormonálna 

liečba - ženy, Hormonálna liečba -muži, Klimaktérium a ochrana pred 

osteoporózou, Zvýšenie a podpora libida u žien, Nepravidelná menštruácia a 

menštruačné bolesti, Posilnenie nervovej sústavy, Revitalizácia pre mužov, 

Revitalizácia pre ženy, hypo-funkcia štítnej žľazy, Posilnenie zraku u mužov aj u 

žien) 

 

Chuchuhuasi 

V etnomedicíne sa používa na liečbu artritídy, reumatizmu a bolesti chrbta. 

Chuchuhuasi je využívaný ako liek, ktorý uvoľňuje svaly, afrodiziakum, 

analgetikum a pre adrenálnu podporu. Je využívaný ako repelent  a 

imunostimulačný prostriedok, aj ako prostriedok pre balanciu menštruačného 

cyklu. 

 

Chancalagua 

V herbálnej medicíne domorodých kmeňov je využívaná predovšetkým k 

regulácii menštruácie, pri zlom zraku, ako celkové depurativum, pri pečeňových 

a žlčníkových ťažkostiach, pre očistu škvŕn na koži, pri malárii a žltej zimnici a na 

potieranie rán a poranení (v kombinácii s inými bylinami).Účinky: depuratívne, 

hepatoprotektívne, lipoprotektivne, antiseptické.Indikácie: pri pečeňových a 



žlčníkových problémoch, pre reguláciu menštruácia, celkové depurativum, pre 

očistu škvŕn na koži, tonizuje vaječníky a maternicu. 

 

Caigua 

Etnomedicinálne použitie domorodými komunitami: v surovom stave je veľmi 

dobrý prípravok proti cukrovke; používa sa v prípadoch respiračných chorôb a 

šťava pri liečbe zápalu ucha - otitis. Tradičné je tiež použitie pri znižovaní 

cholesterolu v krvi, ako diuretiká, kedy sa pripravuje odvar z dvoch plodov bez 

semienok na jeden liter vody. Časté je aj vonkajšie použitie listov ako 

antiflogistiká (protizápalový) prikladaním na zapálenú plochu a ako anthelminika 

(protiparazitárne) Účinky: hypotenzívne, hypocholesterické, antioxydačné, 

protizápalové. Indikácie: pri zvýšenom krvnom tlaku, pre moderáciu hladiny 

krvného cukru, pre očistu cievnych stien, moderácia obehových ochorení, 

protizápalový efekt sa užíva pri angínach. 

 

Vilcacora 

Obsahuje jedinečnú kombináciu chemických zlúčenín (alkaloidov), ktoré pri sile 

svojho účinku sú zároveň veľmi šetrné k celému organizmu. Vilcacora sa používa 

na liečbu zápalov, rán, reumatizmu, žalúdočných vredov, rakovín a zhubných 

nádorov, k posilneniu imunity a na liečbu akýchkoľvek chorôb spôsobených 

parazitmi (virózy, mikózy, kandidózy). Vilcacora- Uña de Gato môžeme užiť ako 

preventívny antioxidant, prostriedok pre posilnenie prirodzenej 

obranyschopnosti organizmu (imunity) ale aj na riešenie konkrétnych 

zdravotných ťažkostí. Pre preventívnu očistnú kúru je doporučované pravidelné 

používanie a pre riešenie už vzniknutých problémov závisí dĺžka používania na 

konkrétnom druhu, zvyčajne býva 6 a viac mesiacov. Účinky: imunostimulačné, 

protizápalové, depuratívne (očistný), protinádorové, znižuje krvný tlak, 

antioxidačné, antiagregačné (proti usadzovaniu trombov a plakov v cievach) 

Indikácie: všetky druhy zápalov-hlavne artrózy a artritídy, vredová choroba 

žalúdka a dvanástnika, ochorenie čriev, Crohnova choroba, znížená imunita a 

následné chronické stavy, nádorové ochorenia, zvýšený krvný tlak, k očiste steny 

cievnej. 

 

 



 

Ubos 

Ubos má protizápalové, hojivé, protiplesňové, antibakteriálne, antimykotické, 

antiseptické, hemostatickej, antioxidačné vlastnosti. Ako antioxidant odstraňuje 

z organizmu voľné radikály, chráni genetický materiál, spomaľuje starnutie a 

degeneráciu buniek a tým pomáha predchádzať mnohým závažným chorobám, 

vrátane nádorov. Posilňuje imunitu, podporuje metabolizmus, pomáha aj pri 

kožných chorobách. Zastavuje krvácanie a podporuje liečbu infekcií a zápalov 

dýchacích ciest a pohlavných orgánov. Vďaka pôsobeniu proti kŕčom sa používa 

aj v prípade astmy. 

 

Muira Puama 

Jedná sa o afrodiziakum. Domorodí muži žuvali korene Muira, aby im doplnili 

svoju mužskú silu. Dnešná medicína sa snaží pozerať na rastlinu trochu z iného 

uhla. Zistilo sa, že látky u Muiradokážu znižovať rozklad acetylcholínu na 

nervových zakončeniach. Vďaka tomu sa často užíva pri liečbe Alzheimerovej 

choroby. Poďme si teraz povedať, aké látky sú zodpovedné za tieto účinky. 

Základným stavebným prvkom sú alkaloidy, predovšetkým muirapuamin. Ďalej 

sú to esenciálne oleje, lupeol, flobafen, rastlinné steroly, nenasýtené mastné 

kyseliny a ďalšie. Muira sa užíva na boj proti frigidite a impotencii. Rastlina však 

pôsobí aj ako tonikum. Dokáže povzbudiť telo pri celkovom vyčerpaní, ako 

fyzickom, tak i psychickom. Užíva sa pre zmiernenie priebehu menštruácie, liečbe 

reumatizmu a svalovej paralýzy. Účinné látky dokážu do istej miery znížiť krvný 

tlak.Bylina je tradične používaná od čias Inkov pre uľavenie pri bolestiach 

žalúdka, pre obnovu pečeňových funkcií, zníženie horúčky spôsobenej maláriou, 

pre celkovú očistu krvi, stimuláciu žlčníkových funkcií (sekrécia žlče) a ako 

prostriedok pre redukciu nadváhy. V súčasnej juhoamerickej herbálnej medicíne 

sa používa predovšetkým k moderácii pečeňových ťažkostí, k zníženiu 

cholesterolu, k moderácii obesity, ako antidiabetiká, k celkovému prečistenie 

krvi a proti infekciám. Svoje neodškriepiteľné miesto našla tiež v očistných 

kúrach v kombinácii s inými bylinkami. Účinky: hepatoprotektívne, 

lipoprotektívne, aperitívne, depuratívne, hypocholesterické, hypotenzívne, 

antiinfekčne, redukujúci nadváhu, stimulujúce CNS Indikácie: moderácia 

pečeňových ťažkostí, k zníženiu cholesterolu, k moderácia obezity, k celkovému 



prečisteniu krvi a proti infekciám. Možno užívať samostatne alebo ako súčasť 

liečebných protokolov (Detoxikačný kôra). 


