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Agaricus (Agaricus blazei Murril) carpophorum  

 

Agaricus je jedná huba pôvodom z Brazílie a veľmi 

známa v Japonsku, kde sa pestuje pre svoje dôležité l iečivé vlastnosti . 

Táto huba má vysokú koncentráciu beta-glukánov, ktoré  hrajú dôležitú imunomodulačnú úlohu 
a ergosterol, ktorý je silným protirakovinovým a antivírusovým činidlom . 

Výskumný tím z Univerzity Mie University School of Medicine dokázal, že medzi 
rôznymi hubami s protirakovinovým účinkom (Maitake, Shitake, Polyporus), je 
huba Agaricus najsilnejšia. V skutočnosti má  schopnosť priamo ničiť nádorové 
bunky a zároveň chráni zdravé bunky. Polysacharidy bohato obsiahnuté v hube sú 
schopné aktivovať silnú imunitnú odpoveď, ktorá sa rozvíja na rôznych úrovniach a 
zabráni rastu nádorových ochorení; 

Agaricus aktivuje konkrétne T- lymfocyty, makrofágy, prírodné bunky “Natural 
Killer” a stimuluje produkciu interferónu gama a niektorých interleukínov, pričom 
má schopnosť zablokovať rast nádorových buniek. 

Experimentálne štúdie uskutočňované na laboratórnych zvieratách prezentujú 
protinádorový účinok a zabránenie prolyferácie a migrácie nádoru. 

V Japonsku bola táto huba hodnotená prospektívnymi štúdiami z hľadiska schopnosti 
zabrániť rozvoju rakoviny a bolo zistené, že úspešnosť je 99,4%. 

Bolo preukázané pozoruhodné vylepšenie účinku chemoterapie a rádiologickej liečby 
v kombinácii s touto hubou, ako zvýšená odpoveď na podporu liečby rakoviny. To 
umožňuje zníženie intenzity a dĺžky trvania liečby a následné zníženie vedľajších 
neželaných účinkov takejto liečby. 
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Niekoľko štúdií realizovaných na pacientoch s rakovinou, ktorí podstúpili 
chemoterapiu, preukázalo značnú podpornú účinnosť pre organizmus za pomoci 
huby Agaricus, charakterizovanú aktivovaním činnosti imunitného systému, 
zlepšením chuti do jedla a nálady. Táto huba môže nájsť uplatnenie pri pomocnej 
liečbe rôznych druhov rakoviny, medzi nimi: rakoviny pečene, prsníka, vaječníkov, 
tuhé nádory prostaty, rakovina pľúc u fajčiarov, rakoviny hrubého čreva, 
močového mechúra, Hodgkinovho lymfómu a leukémie. 

 

 

 

 

 

 

Desmodium (Desmodium adscendens  

Desmodium adscendens je rastlina afrického pôvodu s hepatoprotektívnymi 
vlastnosťami proti toxickým a vírusovým látkam a činidlám. Rastlina rastie najmä vo 
vlhkých lesoch Afriky (Senegal, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Ghana), alebo sa 
vyskytuje na kmeňoch olejových paliem a kakaovníkov. 

V tradičnej africkej medicíne sa používa ako preventívna liečba astmatických 
záchvatov a pri kuratívnej liečbe pečeňových ochorení. Desmodium adscendens má 
účinok zameraný na zvyšovanie rýchlosti regenerácie pečeňových buniek a 
obnovenie jej správnej funkčnosti. Okrem toho nie je zanedbateľný ani jej 
antioxidačný účinok proti obávanej kyseline arachidonovej, pričom tu má 
protizápalový účinok. 

 

Môže byť použitý ako preventívny liek pri všetkých farmaceutických liečbach, ktoré 
majú hepatotoxický efekt, ako sú antibiotiká a antimykotiká. Je dobrým 
podporným prostriedkom pri liečbe vírusovej hepatitídy, toxicity, vrátane 
alkoholizmu. 



Pečeň je veľmi často priamo aj nepriamo poslednou zastávkou toxického 
pôsobenia v organizme pri chemoterapii, preto Desmodium predstavuje 
mimoriadne užitočnú programovú, terapeutickú podporu pre organizmus 
onkologického pacienta. 

 

 

 

 

Diablov pazúr  Harpagophytum procumbers 
 
Rastlina pochádza z južnej Afriky má veľké hľúzovité korene a ovocie má zvláštny vzhľad. 
Beta-sitosterol je zložkou tejto rastliny. Táto zložka má protizápalové účinky. Indoidné 
glykózy, najmä harpagosid vrátane malého množstva transcoumarozl harpagide, procumbide 
a rastlinné stereoly. British Herbal Pharmacopoeia uznáva Diablov pazúr, že má analgetické, 
sedatívne a diuretické vlastnosti. Väčšina štúdií odporúča užívanie pri chronických 
problémoch skôr než pri akútnej liečbe, bolesti. Táto rastlina má antireumatické účinky.  
 
 

 

Granátové jablko (Punica granatum L.)  

Granátové jablko je ker patriaci do čeľade Lythraceae. Sú to druhy rastlín, ktoré 
pôvodne pochádzajú z Orientálnej Ázie, a ktoré dnes nájdeme prirodzene rásť aj 
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v stredomorských regiónoch Ázie a Európy a rozšírený je aj v Severnej Amerike. 
Používajú sa plody a kôra  z koreňov.    Fenolové antioxidanty majú značný prínos pre kardiovaskulárny systém , čo 
vedie k prevencii aterosklerózy a ischemickej choroby srdca. Výskum preukázal 
protirakovinové účinky v dôsledku prítomnosti kyseliny ellagovej, ktorá pôsobí na 
metabolizmus buniek cicavcov, a to najmä v počiatočných fázach vývoja rakoviny. Toto 
bolo pozorované u rôznych typov nádorov (pažeráka, pľúc, pečene, hrubého čreva, 
kože). Mnohé nedávne štúdie sa snažili preukázať najmä to, ako extrakty z 
granátového jablka zabraňujú angiogenéze a TNF-alfa, ktorá je podmienená COX-
2,majú schopnosť redukovať rast niektorých nádorov a indikujú bunkovú 
apoptózu.  

 

 

Graviola (Annona muricata L.) 

Anona muricata, bežne známa ako Graviola, je rastlina, ktorá rastie v tropických 
oblastiach Južnej a Severnej Ameriky, vrátane Amazónie. Táto rastlina má 
antibakteriálne, antiparazitárne, antipyretické, astringentné a sedatívne  účinky. 
Priaznivo pôsobí na žalúdok, je veľmi známa vďaka svojim možným protinádorovým 
účinkom. 

Graviola má vysokú schopnosť cytotoxického účinoku na nádorové bunky a to vďaka 
prítomnosti Annonaceous acetogenínu. Tieto látky sú schopné vysoko selektívnym 
spôsobom ničiť karcinogénne bunky svojou cytotoxickou schopnosťou, ktorá je 
porovnateľná s farmaceutickým adriamycinom, ktorý sa všeobecne používa pri 
chemoterapii. 

Takýto účinok je prezentovaný hlavne pripodpornej liečbe nádorových ochorení 
prsníkov a hrubého čreva. 

V detailnej klinickej štúdii bolo prezentované, že Graviola je schopná vyvíjať 
cytotoxický účinok, ktorý je  okrem iného veľmi  se lekt ívy n a nádorové 
bunky s 10.000- krát vyšším výkonom ako má  Adriamycín. 

Vedci  zistili aj významný vplyv Gravioly  pri pomocnej liečbe nádorových ochorení 
prostaty, pľúc a pankreasu. 
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Imelo (Viscum album L.) 

 

Patrí do čeľade Loranthaceae, je to vždyzelená rastlina, k t o rá  sč a st i  p a r az i t u j e  
n a  stromoch, najviac sa z nej využívajú lístky a mladé výhonky. 

Hlavnými zložkami imela sú glykoproteíny - (lektíny ML I-II, III), imelo toxíny, 
polypeptidy, polysacharidy, fenilpropani a lignany, fenolové kyseliny, flavonoidy , 
steroly, triterpény, aminokyseliny a mastné kyseliny. 

Boli realizované mnohé štúdie na overenie účinnosti imela pri stimulácii imunitného 
systému a na kontrolu jeho cytotoxických účinkov. Výsledky týchto štúdií 
prezentujú: možné cytotoxické účinky zamerané na nádorové bunky. 
Pravdepodobné zamedzenia bunkovej syntézy proteínu; indukcia je zameraná iba 
proti nádorovým bunkám, a to vďaka prítomnosti lektínu ML-I spolu s alkaloidmi a 
s viskotoxínom, došlo z časti k obmedzeniu rastu nádoru, má t iež  imunitno- 
stimulačné účinky pre indukciu početných cytokínov. Ďalšie štúdie ukázali 
zvýšenú produkciu IL-1, IL-6 a TNF-alfa. 

Fermentované prípravky z imela sa ukázali ako najúčinnejšie pri zvyšovaní 
makrofágov (lektín B), pri cytotoxických účinkoch neutrofilov, pri zvyšovaní 
funkcie štítnej žľazy a jej kortikálnej aktivity, aktivity NK buniek a zvýšenej produkcii 
hematopoetických buniek. Nefermentované prípravky by boli naopak viac cytotoxicky 
aktívne, rovnako ako kardioprotektívne. Výťažky z imela sa ukázali ako schopné 
stabilizovať DNA monocytov s ochranným účinkom pred mutagénnymi činidlami a 
chemoterapiou. 

Medzi hlavné formy rakoviny, kde bolo zistené  možné zamedzenie v 

proliferácii malígnych buniek, sú formy: rakovina pľúc Lewisova forma), 

prsníka, hrubého čreva, močového mechúra a Daltonovho lymfómu. 

Okrem toho bolo tiež prezentované značné zníženie vedľajších účinkov pri  l iečbe 
chemoterapiou a rádioterapiou, rovnako ako väčšia odozva pri produkovaní 
krvotvorného tkaniva v kostnej dreni a slezine a odolnosť proti 
imunosupresívnemu pôsobeniu kortizónovej liečby. 
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Kadidlovník (Boswellia serrata Roxb.)  

Jedná sa o strom rastúci v Indii, severnej Afrike a na Strednom východe. Pre výrobu extraktu 

sa používa kôra stromu a jeho kaučuková živica. Tá má na kĺby, a nielen na ne, takmer 

zázračné účinky. Vždy bol známy vďaka svojim významným protizápalovým a analgetickým 

vlastnostiam. Protizápalové účinky extraktu sú porovnateľné so synteticky vyrábanými 

liekmi, čo potvrdzuje veľa klinických štúdií.  

 Jeho účinné látky sú tvorené: penta cyklickými triterpénovými kyselinami, vrátane kyseliny 

boswellovej a ursolovej, zo silice (zloženej z terpenových uhľovodíkov) a polysacharidov. 

Nejedná sa o nový objav, ajurvéda používa Boswelliu už niekoľko tisíc rokov. 

Kyselina boswellová pôsobí tlmivo na aktivitu interleukinov a leukotrienov, ktoré podporujú 

a udržujú zápalové procesy v hociktorom telesnom orgáne. Ich dosah je porovnateľný s 

kyselinou acetylsalicylovou (aspirínom), ale na rozdiel od nej nedráždi ani nepoškodzuje 

žalúdok a črevá, neznižuje (zvýšenú) teplotu a neriedi krv. 

Niekoľko štúdií in vitro, ako aj in vivo preukázalo, že kaučuková živica z Boswellie je 
účinná pri liečbe zápalových procesov, ktoré sa vyznačujú zvýšenou produkciou 
leukotriénov. 

Nedávne štúdie prezentujú možnú účinnosť rastliny pri liečení neoplastických lézií 
mozgu s pozitívnymi výsledkami jednak z klinického hľadiska, ale aj z hľadiska 
prežitia aj pri kombinácii s rádiologickou liečbou. Niektoré kyseliny kadidlovníka 
boli zdokumentované formou testovania in vitro s tým, že majú významný 
protinádorový účinok na nádorové leukemické bunky.   
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Kapucínka väčsia  
Táto pôvodne americká rastlina v Európe zdomácnela najprv v kláštorných záhradách.  
Liečivej byline Inkov však trvalo dvesto rokov, než zaujala pevnú pozíciu v arzenály 
fytoterapie. 
Účinnú zložku tvorí horčičná silica, ktorá povzbudzuje obranyschopnosť organizmu. 
Disponuje aj antibiotickými účinkami .Zasahuje na baktériu Escherichia coli, salmonely a iné 
druhy baktérii, či priaznivo prejaví liečbu zápalu priedušiek a močových ciest. 
 

 

 

 

Kozinec (Astragalus membranaceus )  

Astragalus je dobre známy v čínskej medicíne ako tzv. “energetická rastlina” a  v západnej 
medicíne ako dôležitý imunostimulačný prostriedok  u pacientov s rakovinou, alebo 
pri narušení imunity z iných príčin. 

Astragalus je schopný stimulovať vstrebávanie, zvýšiť produkciu protilátok IgM, IgE a 
interferónu, zabrániť imunosupresii z dôvodu rádioterapie a chemoterapie. Zdá 
sa, že táto rastlina  má konkrétny vplyv na zníženie leukopénie vyvolanej chemoterapiou. Iné 
štúdie prezentujú jej účinnosť pri rakovine pľúc v podobe nie malých buniek, kde 
bolo zaznamenané zníženie rizika úmrtia. Výskum o využití Kozinca v prípade 
kolorektálneho karcinómu u pacientov, ktorí podstupujú chemoterapiu, sa ukázala 
rastlina ako účinná pri znižovaní nevoľnosti a zvracania a pri stimulácii imunitného 
systému. Taktiežiež prispela k zlepšeniu stavu toxicity v organizme. 
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Krídlatka (Polygonum cuspidatum)  

Resveratrol je látka odvodená od fenolu prítomného v značnom množstve najmä 
v hrozne, a aj vo vysušených koreňoch a stonkách rastlín  Polygonum cuspidatum 
známych ako Krídlatka (Knotweed) japonská. 

Keďže Resveratrol uľahčuje zabráneniu oxidácie lipoproteínu s nízkou hustotou 
(LDL), spomaleniu proliferácie buniek hladkého svalstva a agregácie krvných 
doštičiek, je vybavený kardioprotektívnymi vlastnosťami.  

Antioxidačná aktivita resveratrolu je odôvodnená práve jeho kardioprotektívnym účinkom. 

V neposlednom rade má možný účinok antiproliferatívny a protinádorový, 
antimutagénny účinok,  rovnako je  možný  a j  protinádorový účinok vďaka 
zabráneniu rastu a progresie nádorových buniek a ich spájaniu a tým zamedzeniu 
vzniku tumorov. Pokusmi  sa  preukázalo,  že  Resveratrol osobitne bráni 
najmä cyklooxygenáze (COX) pri rôznych druhoch tumorov a intracelulárnej 
komunikácii na úrovni spojových medzier v epitelových bunkách u potkanov, čo je 
dôležitý mechanizmus pri delení buniek. 

Možné Antiproliferatívne pôsobenie nádorových buniek, v rôznych fázach bunkového cyklu, a 
indukcia apoptózy samotných nádorových buniek bola zistená najmä na úrovni 
leukemických buniek, kožných nádorových ochorení a karcinóme hrubého čreva. 
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Kukurica siata(Zea Mays )    

 
Domestikácia kukurice siatej začala už v praveku na území dnešného Mexika .Indiáni ju 
uctievali ako matku všetkých potravín obsahujúcu božské sily. 
Dnes patrí medzi popredné rastlinné dary. Žlté gulôčky sú plné horčíka a vitamínov skupiny 
B, ktoré vyživujú nervovú sústavu. Dva antioxidanty –luteín a zeaxantín ochránia vaše oči 
pred makulárnou degeneráciou a sivým zákalom. 
 

 

 

 

 Kurkuma (Curcuma longa L.)  

Kurkuma, dobre známa v ajurvédskej medicíne pre svoje epatoprotektívne a 
protizápalové vlastnosti, má  schopnosť  protinádorového účinoku, ako to 
preukázali početné experimentálne štúdie testované na zvieratách a ľuďoch. 

Kurkumín, hlavná zložka korienkov Kurkumy Curcuma longa, sa javí ako silne 
protirakovinová, a to v zmysle preventívnej liečby ako aj priamej pomocnej liečbe 
ochorení, najmä vďaka svojim antioxidačným, protizápalovým, proapoptotickým 
a anti-angiogénnym účinkom. Mechanizmy účinku, ktoré dosvedčujú túto činnosť 
účinnej látky spočívajú v tom, že kurkumín má schopnosť  zabrániť proliferácii 
rakovinových buniek, navodiť apoptózu nádorových buniek, obmedziť COX-2 a 
zabrániť formovaniu metastáz. 

COX-2, čo je skratka pre cyklooxygenázu 2, je enzým nutný pre výrobu derivátov 
kyseliny arachidonovej, je ho možné navodiť pomocou špecifických stimulátorov a je 
prítomný len počas zápalových procesov v postihnutých tkanivách zápalu. Ukázalo sa, 
že COX-2 je zvýšený pri mnohých nádorových ochoreniach. Okrem toho jeden z 
produktov pôsobenia COX-2 je prostaglandín H2, premenený na E2, môže  stimulovať 
progresiu rakoviny. 

Kurkuma je obzvlášť účinnú schopnosť pri liečbe rakoviny hrubého čreva, prsníka, 
prostaty, pľúc a kože, ale aj  žalúdku a ústnej dutiny . 

Rôzne štúdie a testy prezentujú, že má  kurkuma schopnosť zvýšiť  účinnosť 
chemoerapie a citlivosť nádorových buniek na rádioterapiu, okrem toho tiež z časti 
chráni zdravé bunky pred vedľajšími účinkami prebiehajúcej liečby 
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Lesklokôrka obyčajná - Rheishi (Ganoderma lucidum (Curtis 

 

Hríb pôvodom z Japonska, ktorý sa bežne označuje akod “hríb - duch”,  pretože 
n ie  je ľahké ho nájsť . Existuje šesť druhov huby Ganoderma, každá so 
špecifickými terapeutickými vlastnosťami. Lesklokôrka obyčajná obsahuje rôzne 
účinné látky, ako sú minerálne látky (železo, zinok, meď, horčík, draslík, vápnik, 
germánium), vitamíny skupiny B (B1, B2, B6, B9), vitamín C, E, 17  aminokyseliny, 
polysacharidy a glykoproteíny, približne 100 enzýmov, prekurzorov, hormónov, 
steroly a triterpény. 

Už od staroveku je táto huba dobre známa a používaná vo východnej medicíne ako 
"huba nesmrteľnosti", alebo "tráva sily" alebo "huba 10.000 rokov" a dodnes patrí 
medzi desať najúčinnejších prírodných liečivých rastlín na svete . Hríb má dôležité 
vlastnosti a tiež regulačné, organické, adaptogénne posilňujúce, 
imunostimulačné, antioxidačné, čistiace, regeneračné a  protizápalové účinky  

V Japonsku je známa pod názvom “Reishi”, obsahuje rôzne minerály, organické 
germánium, dôležitý antioxidant a stimulátor imunitného systému, ktorý bol už v 
70. rokoch považovaný za možnú podpornú liečbu onkologických ochorení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lopúch väčší (Arctium lappa L.)  

Lopúch patrí do čeľade astrovité „Asteraceae“ a je veľmi rozšírený na celom 
území Talianska až do výšky 1000 metrov nad morom. 

Účinná látka sa nachádza v koreňoch a listoch. Hlavné zložky sú nasledovné: 
polysacharidy (inulín), fenolové kyseliny, fytosteroly kyseliny palmitovej a 
stearovej. 

Lopúch má významné imunostimulačné vlastnosti a mierne protizápalové účinky v 
dôsledku prítomnosti inulínu. 

V skutočnosti je schopný aktivovať alternatívnu dráhu pre doplnenie, stimulovanie 
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chemotaxiu neutrofilov, monocytov a eozinofilov, neutralizácia vírusu a bakteriolýzy. 

Dobre známy je ochranný účinok rastliny voči hepatocytom vďaka pozoruhodným 
antioxidačným účinkom. Podľa experimentálnych štúdií boli hlásené účinky 
zachytávania voľných radikálov superoxidov a hydroxylov.  

Dôvod, prečo je veľmi dobre známy, sa však spája s jeho silnými čistiacimi a 
detoxikačnými účinkami na všetky vylučovacie orgány a pečeň . 

Lopúch je dobre známy vďaka možným ochranným účinkom pri nádorových 
ochoreniach, má imunostimulačné a čistiace účinky na krv, užitočné pre 
odstránenie zvyškov toxických látok z tela a zníženie upchávania v obehovom, 
lymfatickom a respiračnom systéme. 

 

 

 

 

 

 

 

Mačací pazúr  (Uncaria tomentosa ) 

Mačací pazúr  sa vyznačuje významnými imunostimulačnými vlastnosťami, hlavne čo 
sa týka onkologickej liečby formou liečivých rastlín, kde sa javí ako mimoriadne 
účinný pri indukcii apoptózy do vnútra pevných i rozptýlených nádorových buniek.    

Pomerne nové klinické štúdie taktiež prezentujú túto charakteristiku, ako aj možné 
zamedzenie proliferácie ľudských nádorových buniek: dve bunkové leukemické línie 
a jedna bunková línia B-lymfómu. 

Antiproliferatívne účinky boli pozorované prevažne na neuroblastomových bunkách a 
pri karcinómoch prsníka. 
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Momordin (Momordica charantia L.)  

Momordica charantia je tropická rastlina patriaca do čeľade 

Cucurbitaceae. Pôvodne pochádza z Indie a Číny, nachádza sa aj v 

Južnej Amerike a na Filipínach. 

Najčastejšie používané sú plody a listy. 

Rastlina obsahuje kombináciu steroidných saponínov, peptidov a alkaloidov, hoci je 
najviac známa kvôli prítomnosti polypeptidu P, ktorý sa považuje za prirodzený 
inzulín, ten má spolu s momordinom a keratínom vyznamný hypoglykemický účinok. 
Výskum v Saint Louis University (USA) zaznamenal, že výťažok z Momordin má 
schopnosť zastaviť progresiu resp. napredovanie rakoviny prsníka. Laboratórny 
výskum ukázal, že sú ničené karcinogénne bunky bez toho, aby boli poškodené 
normálne a zdravé bunky prsníka. Účinok je dosiahnutý za  pomoci systému zvýšenia  
kaspázy (proteínov, ktoré indukujú apoptózu) a poklesu cyklínu (nutný pre delenie 
buniek). Je teda pravdepodobné, že Momordin pretvára bunkový cyklus na proces, pri 
ktorom sa bunka rozdelí na dve časti. 

Je ťažké definovať účinok na imunitný systém, v ktorom sa sčítajú dáta stlačeného 
účinku na funkciu T-lymfocytov a stimulujúceho účinku makrofágov. Iní vedci 
naznačujú účinok na NK „Natural killer“ bunky. 
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Rimbala obyčajná  (Tanacetum parthenium .)  

 

Rimbala obyčajná  patrí do čeľade astrovité “Asteraceae”, pôvodne pochádza z 
juhovýchodnej Európy. Bežne sa z tejto rastliny využívajú nadzemné časti. 
Hlavnými účinnými zložkami sú seskviterpenové laktóny; medzi nimi parthenolidy, 
ktoré sú významné pre ich terapeutické účinky. Ostatné chemické zložky tvoria 
flavonoidy, amonoterpentické zlúčeniny (Kafr) a polyacetylény. 

Rimbala obyčajná  má možné protizápalové účinky, užitočné pri artritíde, pri 
osteoartritíde, poškodení mäkkých tkanív a všeobecne pri reumatickom zápale. 
Bežne sa používa ako liek proti bolesti, antipyretikum, proti kŕčom, liek proti 
nadúvaniu, proti horúčkovým stavom, ako stimulant a posilňujúci prostriedok. V 
modernej fytomedicíne sa používa najmä pri profylaxii migrény, pretože je schopná 
zabrániť vylučovaniu serotonínu. 

Bola preukázaná jej schopnosť zamedziť syntéze prostaglandínu, a to pomocou 
pôsobenia fosfolipázy. Pri protizápalovom účinku partheno l idu  má tiež účinok, 
ktorý bráni 5-lipo- enzýmu oxygenovať, ako aj aktivovať indukovateľné formy 
enzýmov v syntéze cyklooxygenázy a oxidu dusnatého . 

Nedávne experimentálne štúdie prezentujú, že Rimbala má skutočný prínos pri 
pomocnej liečbe onkologických pacientov. 
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Shitake (Lentinus edodes (Berk) Pegler) sporophorum 

 

Shitake rastie divoko v horách na kmeňoch stromov, a to dubov. Vo východnej 
medicíne je dobre známa, pričom sa vždy používa ako posilňujúce tonikum na obličky 
a pečeň. 

Táto huba obsahuje nasledujúce aktívne zložky: minerály (draslík, vápnik, 
horčík, kremík, zinok), stopové prvky (železo, fosfor, síru), vitamín C, B2 a 
B12, esenciálne aminokyseliny, a nie polysacharidy vrátane lentinánu . 

 Shitake sa považuje  za významný imunitný stimulant, najmä na úrovni sleziny a 
lymfatických uzlín. Je široko využívaný v čínskej medicíne ako vynikajúci antivírusový 
prvok, obzvlášť účinný pri liečbe alergií, kandidózy, dermatitídy a AIDS. Huba má 
pozoruhodnýmožný účinok na rakovinové bunky vždy cez imunostimulačné 
aktivity, najmä pôsobením na cievne štruktúry, ktoré podporujú nekrózu nádorov . 
Shitake je schopná vyvíjať účinok proti tvorbe a šíreniu metastáz a pôsobí 
preventívne hlavne proti nádorom vyvolaných  vírusom a chemikáliami (leukémie, 
lymfómy). Môže byť veľmi účinná pri pomocnej liečbe rakoviny žalúdka, 
maternice a kolorektálneho karcinómu , pričom z časti umožňuje predĺženie 
prežívania onkologických pacientov a zlepšuje symptómy súvisiace so samotným 
nádorovým ochorením (nechutenstvo, asténia). 

 

 

 

 

 

 

Trsovnica lupeňovitá  (Grifola frondosa )  

Trsovnica lupeňovitá nie je veľmi častá huba, rastie v lesoch severnej časti Japonska a vo 

východných oblastiach Severnej Ameriky.  
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Medzi jej hlavné účinné látky patria: minerálne látky (draslík, železo, horčík, vápnik), 
aminokyseliny, nenasýtené mastné kyseliny, vitamíny skupiny  B, ergosterol 
predchodca vitamínu D2, lektíny, polysacharidy, vrátane beta-glukánov. 

Vo východnej medicíne je považovaná za kráľovnú húb a je používaná na 
posilnenie, podporu a celkovú pohodu organizmu. 

Nedávne klinické štúdie preukazujú silnú protirakovinovú aktivitu huby v dôsledku 
prítomnosti beta- glukánov. Táto látka v skutočnosti zohráva významnú úlohu ako 
cytotoxikum voči nádorovým bunkám, má schopnosť zamedziť angiogenéze a 
migrácii nádorových buniek do vzdialených orgánov alebo tkanív. Taktiež zvyšuje 
produkciu interferónu a prírodných buniek NK tzv. zabijakov “Natural killer”. 

Maitake má taktiež významné preventívne účinky v oblasti onkologickej liečby a 
prevencie vďaka svojim možným účinkom proti tvorbe metastáz. 

Huba má využitie najmä pri pomocnom liečení nehormonálnej rakoviny prostaty.  

Ostatné druhy rakoviny dobre reagujú na  pomocnú liečbu s trsovnicou, medzi 
nimi najmä: karcinóm prsníka, pľúc, pečene a močových ciest a močového 
mechúra. 

Cytotoxický efekt  je spôsobený  inaktiváciou enzýmu detoxikácie, ktorý je životne dôležitý pre 
bunku, preto jej smrť nastane zablokovaním jej bunkového mechanizmu. 

Užívanie  Maitake  počas cyklov chemoterapie,  rovnako  ako  zvýšenie  cytotoxických účinkov, má 
schopnosť viesť  k priamemu zníženiu  vedľajších  účinkov, ako je nevoľnosť, strata  chuti do  jedla, 
vracanie, strata vlasov, trombocytopénia. Značne znižuje bolestivé stavy pri liečbe a 
stimuluje imunitný systém. 

 

 

 

 

 

 

 

Trúdnik klobúčkatý (Polyporus umbellatus Pers.)  
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Polyporus umbellatus je jedlá huba patriaca do čeľade Polyporaceae. Táto huba je 
bohatá na polysacharidy, vápnik, draslík, železo, mangán, meď, zinok a obsahuje však 
málo sodíka. Preto sa považuje za prírodné diuretikum, ktorý šetrí  draslík. 

Polyporus umbellatus má možné liečebné účinky, najmä v oblasti urológie, na liečbu 
infekcií močových ciest a lymfatického systému, pri lymfoproliferatívnych 
ochoreniach a pooperačných lymfedémov.     

   Práve pre tento výnimočný účinok na lymfatický systém je vhodný najmä pri 
pomocnej liečbe nádorov s tendenciou metastázovať do lymfatického systému, ako 
je rakovina prsníka, prostaty, pľúc a maternice. 

Huba tiež vykazuje možné pozoruhodné protirakovinové vlastnosti, ako schopnosť 
zamedziť rastu DNA nádorových buniek. Takýto účinok je obzvlášť vhodný pri liečbe 
rakoviny pľúc a leukémie. Taktiež bola zaznamenaná schopnosť znížiť až o 50% 
výskyt recidívy rakoviny močového mechúra. 

Trúdnik klobúčkatý je schopný stimulovať imunologickú odpoveď pacienta, ktorý 
podstupuje liečbu chemoterapiou a rádioterapiou a zároveň uľahčuje detoxikáciu. 

 

 

 

 

 

Vitánia opojná (Withania somnifera )  

Vitánia patrí do čeľade ľuľkovitých “Solanaceae”, pôvodom je z Indie, Afriky a 
niektorých regiónov Stredného východu. Známa je aj ako ženšen indický, je to 
rastlina so širokým využitím v ajurvédskej medicíne, hlavne vďaka svojim 
adaptogénnym a posilňujúcim účinkom. 

Z rastliny sa používa koreň, ktorý má protizápalové účinky s ochranným účinkom 
na v lézie tráviacom trakte vyvolané ulceróznou kolitídou  a  má tiež 
imunostimulačné účinky na psycho-neuro-endokrinný a imunologický mechanizmus. 

Jeho hlavné zložky sa alkaloidy (vithanín), prchavé oleje, triesloviny, mastné kyseliny a 
skupina steroidných laktónov, ktoré sa nazývajú vithanolidy. 

Prebehli rozsiahle experimenty a štúdie, ktoré sa zaoberali jej účinným mechanizmom 
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pri tvorbe reprodukčného cyklu bunky so zvýšenou apoptózou rakovinových 
buniek, zamedzení angiogenézy a potlačení NF-KB. 

Pokusy vykonané v prípadoch rakoviny prsníka a žalúdka odhalili významný nárast 
imunologických parametrov, hlavne čo sa týka produkcie IL TNF, rovnako ako 
interleukínov, ktoré naopak stimulujú produkciu NK buniek “Natural Killer”. 

Pri tieto vlastnosti sa ukázala ako zaujímavá možnosť kombinovať použitie Vitánie pri 
rádioterapii a/alebo chemoterapii (cyklofosfamid, doxorubicín a paklitaxelu). 
Vitánia môže mať preventívny účinok na leukopénia pri liečbe rádioterapiou 
s možným pozitívnym účinkom na psychický, endokrinný a imunitný systém u 
pacientov s rakovinou liečených chemoterapiou. 

 

 

 

 

 

 

 

Vŕbovka (Epilobium parvif lorum.)    

 

Trvácna bylina, ktorá patrí do čeľade Pupalkovité.  

Boli zistené nasledovné účinky Vŕbovky: diuretické, antibakteriálne, 
protizápalové. Užitočná je pri infekciách močových ciest , jej hlavné možné 
terapeutické použitie je pri ochoreniach prostaty alebo hyperplázii,  adenóme 
a pridružených ochoreniach. 

Vŕbovka obsahuje flavonoidy (deriváty kamferolemu, kvercetínu, myricetínu); b-
sitosterolu, glykozidov, bunkové zložky rias a cukrov, triterpenových kyselín (ursolová 
a oleanolová), deriváty kyseliny gallovej vrátane makrocyklických ellagitannins. 

Medzi nimi je to práve enoteín A a B,  ktorý môže predstavovať až do 14% výťažku z 
celej rastliny, tento výťažok bol prezentovaný ako účinný inhibítor 5-alfa- reduktázy 
(ktorá metabolizuje testosterón na dihydrotestosterón) a aromatázy (ktorá 
premieňa testosterón na 17-B-estradiol), enzýmy podieľajúce sa na vývoji 
abnormálnych buniek a následnom zväčšení prostaty. 

http://www.giardinaggio.it/giardino/pianteacquatiche/epilobium/epilobium.asp


To vysvetľuje účinky antiandrogénov, ktoré sú účinné pri prevencii a pri liečení BPH 
a rakoviny prostaty. Vedecký výskum dal do pozornosti potenciál enoteínu B a 
podobných zlúčenín ako z časti užitočných pri pôsobení proti vírusom, pri liečbe 
chemoterapiou a protinádorovej liečbe. 

Zdá sa,  že vŕbovka  má tiež vysoký antioxidačný účinok v porovnaní s počtom 92 
testovaných fenolových extraktov, čo boli výťažky z rôznych iných rastlín . 

 

 

 

 

 

 

 

Zelený čaj (Camellia sinensis)  

Katechíny patria do skupiny flavonoidov, tie sú väčšinou prítomné v zelenom čaji 
(Camellia sinensis), sú štyri a sú to všetko polyfenolické látky. Zelený čaj je nápoj, 
ktorý sa teší najväčšej obľube a spotrebe v Číne a v Japonsku a v  krajinách, kde sa 
verí, že táto rastlina má veľmi prospešný vplyv na organizmus, najmä v prípade 
protinádorových učinkov. 

Blahodarné účinky tejto rastliny možno pripísať katechínom, ktoré rastliny obsahujú. 
Tie majú výrazné antioxidačné vlastnosti. Medzi štyrmi katechínmi je aj galát 
epigallokatechínu, EGCG, v jeho prípade sa zdá, že má najväčšie antioxidačné 
účinky, a k tomu ešte aj protizápalové, termogénne, antimikrobiálne, 
protirakovinové a antiaterogénne vlastnosti.. 

Možný protirakovinový účinok prezentuje  hlavne fakt, že katechíny EGCG sú schopné 
indukovať apoptózu niektorých nádorových bunkových línií a znížiť angiogenézu . 
Katechíny môžu spôsobiť zvýšenie syntézy určitých pečeňových enzýmov II. fázy, 
podieľajúcich sa na detoxikácii radu cudzorodých látok vrátane niektorých 
rakovinotvorných chemikálií. 

Taktiež môžu vykonávať opatrenia proti tvorbe metastáz; v tejto súvislosti katechín 
EGCG tlmí proteolytický enzým urokinázy, čo je enzým, ktorý používajú nádorové 
bunky na napadnutie tkaniva, čím produkujú metastázy. Okrem toho tiež spôsobuje 
zníženie androgénnych receptorov v raste karcinogénnych ľudských buniek prostaty 
tým, že bráni pôsobeniu androgénnych hormónov. 

Epidemiologické štúdie preukázali nižší výskyt rakoviny prostaty v Číne, kde je 
obrovská spotreba zeleného čaju a zníženie rizika rakoviny pažeráka o 60%, rakoviny 
pľúc, prsníka a zníženie metastázovania axilárnych lymfatických uzlín. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipkpeS97bMAhXBoRQKHa-3BH0QjRwIBw&url=http://www.alch.it/blog/te-verde-dopo-le-abbuffate-di-natale-un-amico-ci-aiuta-a-depurarci-ma-non-solo&bvm=bv.121070826,d.ZGg&psig=AFQjCNGipm0ZZ6fAiD0dUmSXB3rrZgHnlQ&ust=1462125224821186


 

 

 

Žezlovka čínska - Cordyceps (Cordyceps sinensis ) 

Veľmi zriedkavá huba pochádzajúca z himalájskych hôr, Cordyceps je známa podľa 

východnej tradície už od staroveku ako huba moci a sily. Tradičná čínska medicína ju 

považuje za dôležitý posilňujúci prostriedok pre pľúca a obličky, ktoré sú potrebné pre 

zachovanie životnej energie a úlohy, ktorú zohrávajú práve obličky z energetického 

hľadiska, a hlavné orgány, ktoré vykonávajú tieto funkcie. Huba má značné  

imunostimulačné, antivírusové posilňujúce účinky, čo má výborné využitie počas 

rekonvalescencie a vo všetkých prípadoch imunitnej nedostatočnosti. Experimentálne 

štúdie preukázali možné protinádorové účinky a pôsobenie huby, a to najmä v prípade 

karcinómov obličiek, pečene, pľúc a leukémie. Žezlovka – Cordyceps skutočne  

obsahuje hlavné účinné látky cordicepin - čo je látka, ktorá brzdí rast clostridií, ktorých 

prítomnosť podporuje nástup neoplázií. Huba má antioxidačné, imunostimulačné, 

hepato a neuroprotektívne účinky. Prostredníctvom zvýšenia produkcie DHEA 

a testosterónu zohráva táto huba dôležitú úlohu “antiaging” t.j. účinku proti starnutiu. 
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Prírodné esencie a ich rozdelenie 

 

 

Bachove esencie na pocity strachu 

  

Aspen / Topoľ osikový   

Keď máte strach a stavy úzkosti, ale neviete z čoho pramenia. Na pocity neurčitého 

nevysvetliteľného strachu. Strach a obavy bez známeho dôvodu, strach zo strachu, vnútorné 

chvenie. Aspen je vhodný pre ľudí, ktorí bez určitého dôvodu prepadajú náhlym strachom a 

obavám a ktorí sú preto všeobecne nervózni a úzkostliví. 

  

Mimulus / Čarodejka škvrnitá   

Na všetky strachy z konkrétnych vecí, ktoré viete pomenovať. 

Napríklad konkrétne strachy a fóbie. Môže to byť: strach z choroby, smrti, nehody, bolesti, 

tmy, zimy, chudoby, iných ľudí, určitých zvierat / napr. pavúkov /, hovorenia na verejnosti, 

straty priateľov alebo pracovného miesta... 

 

Rock Rose / Devätorník peniažtekovitý   

Na pocity bezmocnosti, hrôzy a hlbokých otrasov pri nehodách, nešťastiach. 

Rock Rose je vhodný v prípadoch hlbokých otrasov spôsobených napríklad nehodou, v ktorej 

je človek priamym účastníkom, svedkom alebo tesne unikne podobnej udalosti.  

 

  

Cherry Plum / Slivka čerešňoplodá   

Pre ľudí, ktorí majú strach, že sa už neovládnu a vybuchnú. Na obavy pri stavoch 

nekontrolovateľného správania. 

 

  

Red Chestnut / Pagaštan pleťový   

http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/aspen-topol-osikovy/
http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/mimulus-carodejka-skvrnita/
http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/rock-rose-devatornik-peniaztekovity/
http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/cherry-plum-slivka-ceresnoploda/
http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/red-chestnut-pagastan-pletovy/


Pre ľudí, ktorí majú prehnané obavy o druhých. Na pocitu neustáleho strachu o blízkych, 

rodinu, deti...o to, čo sa môže stať. 

  

   

Bachove esencie na chuť do života a nezáujem o prítomnosť 

  

Honeysuckle / Zimolez kozí list   

Pre ľudí, ktorý sa neustále vracajú v myšlienkach aj slovách do minulosti a neustále v nej 

určitým spôsobom žijú. Pomáha vyrovnať sa so smutnými udalosťami. 

  

Clematis / Plamienok Plotný   

Pre ľudí, ktorí snívajú za bieleho dňa, nevnímajú realitu, žijú vo vlastnom svete anamajú 

reálny pohľad na to čo sa okolo nich deje. 

  

Chestnut Bud / Pagaštan konský   

Pre ľudí, ktorí stále opakujú tie isté chyby. Nevedia sa poučiť a preto sa v živote nevedia 

"pohnúť z miesta". 

  

White Chestnut / Pagaštan konský biely   

Pre ľudí, ktorí trpia neodbytnými nekľudnými, mnohokrát  veľmi negatívnymi myšlienkami, 

ktoré sa im v mysli stále vracajú a nevedia sa ich zbaviť. 

  

Wild Rose / Ruža šípová   

Pre ľudí, ktorí rezignovali na svoju životnú situáciu a sú apatický bez snahy o zlepšenie, ktorí 

sa takpovediac zmierili s osudom aj keď nie je pozitívny. 

  

Mustard / Horčica roľná  

 Pomáha pri stavoch depresie a melanchólie, ktoré prichádzajú z ničoho nič a bežný človek si 

s nimi nevie poradiť. 

http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/honeysuckle-zimolez-kozi-list/
http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/clematis-plamienok-plotny/
http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/chestnut-bud-pagastan-konsky/
http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/white-chestnut-pagastan-konsky-biely/
http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/wild-rose-ruza-sipova/
http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/mustard-horcica-rolna/


  

Olive / Oliva európska   

Pre ľudí, ktorí sú telesne aj duševne úplne vyčerpaní. Na únavu z práce, štúdia, osobných 

problémov, choroby. 

  

  

 

 

 

Bachove esencie - keď chcete byť bližšie k ostatným citite osamelosť 

 

Heather / Vres obyčajný   

Pre ľudí, ktorí neustále rozprávajú o sebe. Potrebujú poslucháča a chcú byť 

stredobodom pozornosti. Pomáha upriamovať pozornosť a záujem aj na iných ľudí. 

  

Impatiens / Netýkavka žliazkatá   

Pre ľudí, ktorí chcú všetko urobiť rýchlo a sú veľmi netrpezliví. Často sú nervózni, podráždení, 

čo spôsobuje neuvážené a nepremyslené konanie vo väčšine prípadov s negatívnym 

výsledkom. 

Pomáha k upokojeniu človeka a jeho myšlienok. 

  

Water Violet / Perutník močiarny  

 Pre kľudných a schopných ľudí, ktorí nikdy nežiadajú druhých o radu. Je pre nich ťažké sa 

otvoriť druhým aj keď by to veľmi chceli. 

  

 

  

Bachove esencie - keď chcete spoznať svoju cestu života a seba samého   

http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/olive-oliva-europska/
http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/heather-vres-obycajny/
http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/impatiens-netykavka-zliazkata/
http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/water-violet-perutnik-mociarny/


  

Hornbeam / Hrab obyčajný   

Pre ľudí, ktorý sa prebúdzajú bez energie. Pomáha pri prepracovanosti a psychickej únave zo 

zabehaného života. 

  

Gentian / Horček horký   

Pomáha ľuďom, ktorí prepadajú skľúčenosti a pochybnostiam pri zhoršení stavu. Ich 

rozladenie má konkrétnu príčinu. 

  

Gorse / Útesovec európsky   

Pomáha ľuďom, ktorí sa už vzdali a prepadli beznádeji. Sú presvedčení, že ich situácia je 

beznádejná a že im už niet pomoci. 

  

Scleranthus / Sklerant ročný  

 Pre ľudí, ktorí sa nevedia rozhodnúť medzi dvomi vecami. Chýba im vnútorná vyrovnanosť, 

skáču od jednej veci k druhej. 

  

Wild Oat / Stoklas konáristý   

Pre ľudí, ktorí v určitom momente svojho života nevedia ako ďalej. Napriek talentu  nemajú 

jasnú predstavu, čo by mali robiť a preto sú frustrovaní. 

  

Cerato / Rožec   

Pre ľudí, ktorý neveria vlastným názorom a hľadajú rady a odobrenie u druhých. Nedôverujú 

vlastnému úsudku. 

 

  

  

Bachove esencie - pre život v radosti a nádeji 

http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/hornbeam-hrab-obycajny/
http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/gentian-horcek-horky/
http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/gorse-utesovec-europsky/
http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/scleranthus-sklerant-rocny/
http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/wild-oat-stoklas-konaristy/
http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/cerato-rozec/


  

Star of Betlehem / Bledavka okolíkatá   

Pomáha pri fyzickej a duševnej traume - pri nehodách, šoku zo zlej správy, úmrtí. 

  

Willow / Vŕba biela   

Na pocit hnevu, bezmocnosti, sebaľútosti. Pomáha pri zlej nálade a mrzutosti. Pre ľudí, ktorí 

závidia druhým ich šťastie. 

  

Elm / Brest   

Pre ľudí, ktorí sú preťažení zodpovednosťou za druhých. Keď schopný človek náhle stratí 

sebadôveru a cíti, že už nevládze. 

  

Pine / Borovica lesná   

Pre ľudí, ktorých trápia silné pocity viny. Stále sa za všetko ospravedlňujú a berú na seba aj 

chyby ostatných. 

  

Larch / Smrekovec opadavý   

Pre ľudí, ktorým chýba sebavedomie. Majú pocit menejcennosti a neveria si aj keď majú 

určité schopnosti. 

  

Sweet Chestnut / Gaštan jedlý  

 Na extrémne duševné trápenie, beznádejné zúfalstvo, silné pocity osamelosti a hlboký 

smútok. 

  

Oak / Dub letný  Pre silných ľudí, ktorí strácajú silu, ale ignorujú vyčerpanie a pokračujú 

ďalej. Nevedia si dopriať odpočinok. 

  

Crab Apple / Plané jablko   

http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/star-of-betlehem-bledavka-okolikata/
http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/willow-vrba-biela/
http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/elm-brest/
http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/pine-borovica-lesna/
http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/larch-smrekovec-opadavy/
http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/sweet-chestnut-gastan-jedly/
http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/oak-dub-letny/
http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/crab-apple-jablon-nizka/


Pre ľudí, ktorí trpia pocitom nečistoty z niečoho. Sú príliš fixovaný na hygienu (aj duševnú). 

Často sa štítia telesných prejavov ako potenie, vylučovanie... 

 

 

 

  

Bachove esencie – prílišná kontrola nad svojim životom a ostatných  

  

Vine / Vinič hroznorodý   

Pre dominantných a ctižiadostivých ľudí, ktorý chcú ovládať aj ostatných. Na kruté až 

bezcitné správanie voči druhým. 

  

Vervain / Železník lekársky  

 Pre ľudí, ktorí sú posadnutí určitou myšlienkou, názorom.  Ich horlivé presvedčenie často 

vedie k napätiu a podráždenosti. 

  

Beech / Buk lesný   

Pre ľudí, ktorí sú voči ostatným netolerantní. Neustále ostatných kritizujú a neakceptujú ich 

názory a správanie. 

  

Chicory / Čakanka obyčajná   

Pre ľudí, ktorí manipulujú s ostatnými. Myslia si, že všetko vedia najlepšie a neustále 

upozorňujú. Potrebujú neustálu pozornosť. 

  

Rock Water / Voda pramenitá   

Pomáha ľudom, ktorí sú na seba extrémne nároční. Potláčajú svoje fyzické potreby a často 

ich ovládajú dogmatické myšlienky. 

  

http://www.bachovekvapky.sk/vyhladavanie/?search=vine
http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/vervain-zeleznik-lekarsky/
http://www.bachovekvapky.sk/vyhladavanie/?search=beech
http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/chicory-cakanka-obycajna/
http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/rock-water-voda-pramenita/


  

Bachove esencie - keď chcete zostať sám sebou 

  

Centaury / Zemežlč menšia   

ľudí, ktorí sa ľahko podriadia druhým a nevedia povedať "nie". Nechajú sa ovládať druhými. 

  

Holly / Cezmína ostrolistá  

Pre ľudí u ktorých sa objavuje žiarlivosť, zášť, hnev, zatrpknutosť až agresia. Často vnútorne 

veľmi trpia. 

  

Agrimony / Repík lekársky   

Na duševné trápenie, ktoré človek skrýva za usmievavú tvár. Pre veselých ľudí, ktorá vo 

vnútri prežívajú trápenie, ale neprejavujú ho navonok. 

  

Walnut / Orech kráľovský   

Pre ľudí, ktorí sa chcú chrániť pred vplyvmi a myšlienkami druhých. Pomáha prispôsobiť sa 

veľkým životným zmenám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/centaury-zemezlc-mensia/
http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/holly-cesmina-ostrolista/
http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/agrimony-repik-lekarsky/
http://www.bachovekvapky.sk/kategoria/bachove-esencie/walnut-orech-kralovsky/
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