
Protiparazitální program od 9 let děti 

 

 Black Walnut   100 tablet 
 Při nachlazení (chřipka, angína);  
 Napomáhá hojení ran;  
 Normalizuje činnost střev;  
 Antibakteriální a antihelmitický;  
 Plicní nemoci;  
 Chronický zánět mandlí;  
 Zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida);  
 Nemoci zubů a dutiny ústní;  
 Při léčbě vředů a zánětů žaludeční sliznice;  
 Chronická gastritida, gastroenterokolitida, dysbacteriosis;  
 Kožní nemoci;  
 Avitaminóza;  
  

 Má lehký projímavý účinek. 

 

Přírodní produkt, má antibakteriální, protiplísňové a antiparazitární vlastnosti.  

Domovem černého ořechu (Juglans nigra) je Amerika. Patří do téhož rodu jako řecký ořech. 
Rodový název Juglans v překladu znamená "ořech Jupitera ". Podle legendy bohové spuštění na 
Zem, se živili řeckými ořechy. "Jídlo bohů" - už v názvu řeckého ořechu jsou zahrnuty jeho skvělé 
vlastností. Indiáni - původní obyvatelé Severní Ameriky černý ořech pokládali za elixír života, jím i 
léčily uštknutí hady. To, co může černý ořech, nemůže udělat ořech v zelené slupce nebo listí 
řeckého ořechu, protože je nasycení polyfenoloxidázy a juglonových látek v černém ořechu je 
mnohokrát větší, než v italském ořechu. Chemické složení listů černého ořechu: flavonoidy a 
známé polyfenoloxidázy látky naftochinónové skupiny - juglon, a také alkaloid juglandin, glykosidy, 
velmi mnoho vitaminu C a karoten, vitamín B1, B6, P, E, silice, organické kyseliny, třísloviny a 
další látky. Množství flavonoidů z listů černého ořechu zvětšuje amplitudy srdečních stahů a brzdí 
jejich frekvenci. Hlavní účinná látka černého ořechu je juglon. Juglon má antibakteriální, 
protiplísňové a antiparazitívní vlastnosti, ovlivňuje činnost střev, působí jako lehce projímavý při 
zácpě a jako účinný prostředek proti průjmu. Pomáhá při otok. List černého ořechu obsahuje 
značné množství linoleové kyseliny, která aktivně ovlivňuje štěpení tukových buněk a snižuje 
cholesterol na nižší hodnoty, protože by vedl aterosklerózu a tukové změny jater. Nevzniká v 
organismu člověka a proto se musí podávat v potravě.  

Juglans nigra proukazuje vynikající povzbuzující a posilující účinky. Listoví obsahuje také stahující 
látky - taniny, které ovlivňují svrchní vrstvy kůže a sliznice, snižuje sekreci, snižuje podráždění, 
zlepšuje pružnost tkání, má protizánětlivé vlastnosti. Taniny chrání rány před další infekcí, 
pozitivně ovlivňují hojení. Mladé listy se používají v léčbě chronických ekzému, hnisavých ran, 
Uhrových, kožních forem tuberkulózy, furunklů, karbunklů. 

 

 

 

 



LaxMax     120 kapslí 

 Výrazně povzbuzuje trávení - pomáhá při poruchách a 
zažívacích obtížích;  

 K doplnění aminokyselin a vitaminů;  
 Má silný detoxikační a očistný účinek - čistí tělo od 

toxických zplodin;  
 Postupnému čištění trávící soustavy;  
 Zlepšuje příjem živin;  
 Ovlivňuje dyspepsii (nadýmání, tlak v žaludku). 

 

Podporuje činnost trávícího traktu. Čistí a aktivuje organismus.  

Lax-Max je komplexní produkt, napomáhající normalizaci fungování gastrointestinálního traktu 
(očištění organizmu od toxinů, parazitů), obsahuje rostlinné detoxikátory a chlorofyl.  

Speciálně vybrané byliny zlepšují peristaltiku střev, přispívají k očištění sliznice trávicího traktu a 
vyloučení toxinů a těžkých kovů. Tento komplex léčivých bylin má hojivé, protizánětlivé a 
projímavé vlastnosti. To je vynikající prostředek pro boj se zácpou, průjmem, kolikou a dalšími 
chronickými chorobami.  

Lax-Max normalizuje trávení. Léčivé byliny stimulují produkci žaludečních šťáv, střevní peristaltiku, 
neutralizují jedy. Mikroorganismy obsažené v každé tobolce jsou podobné přirozené střevní 
mikroflóře a účinně ji obnovují. Střevní bakterie štěpí polysacharidy a přispívají jejich lepší 
asimilaci, podporují syntézu některých esenciálních aminokyselin, vitaminů skupiny B.  

Vláknina, která je součástí Lax-Max, má důležitou funkci, neboť načechrává potravu a umožňuje 
tak přístup trávicích enzymů do potravinové hmoty. 

 

Garlic   90 kapslí 

Česnek je velmi cenná a výživná rostlina. Byl znám několik tisíciletí před 
naším letopočtem pěstoval se jako kulturní rostlina ve středověkém Egyptě, 
starověkém Řecku a starověkém Římě. 

Je to dlouholetá trávovitá rostlina z rodu cibulovitých. Je široce známa po 
celém světě a používá se při léčení prakticky všech známých chorob. V 
cibulce česneku se nacházejí také užitečné a biologicky aktivní látky, jako 
např. vitamín A, vitamíny skupiny B, éterické oleje, jod, polysacharidy. 

Česnek má antivirové, protizánětlivé, antioxidační a protinádorové 
vlastnosti, snižuje hladinu cholesterolu v krvi, riziko vzniku 

kardiovaskulárních chorob, napomáhá posilovat imunitní systém a způsobuje ozdravení 
organismu jako celku. 

Preparáty vyrobené z česneku se odedávna používají jako preventivní prostředky a na léčbu 
žaludečních a střevních chorob, hypertonie, atonie žaludku a zažívacího ústrojí, Dyspepsie, 
zánětu slepého střeva, plynatosti, na potlačení procesu hnilobného a kvašení v trávícím ústrojí, při 
průduškových a plicních onemocnění, žloutence, chřipce atd. Česnek se používá jako jeden z 
prvků léčení zánětu pochvy, některých onemocnění uší, jizev a ran, dyzentérie. Mazivo nebo 



šťáva z česneku se používají při léčení bradavek a mozolů, a při pokousání jedovatými živočichy a 
hmyzem. 

Je možné, že jedna z nejdůležitějších vlastností česneku je předcházení rizika vniku 
kardiovaskulárních onemocnění snížení hladiny cholesterolu v krvi. Česnek způsobuje snížení 
agregace trombocytů, zlepšuje mikrocirkulaci. 

Vlastnosti: 

 Normalizuje metabolismus tuků; 
 Chrání játra před působením syntetických léčebných preparátů; 
 Způsobuje neutralizaci rakovinotvorných buněk; 
 Slučuje radionuklidy a toxiny; 
 Je důležitým antioxidantem, neutralizující volné radikály a podobně. 

* - Doplněk stravy. Potravina určená pro zvláštní výživu. 

Složení: jedna dávka (1 kapsle) obsahuje: česnek olej (3 mg). Ostatní přísady: sójový olej, 
želatina, glycerin, voda. Jedna tableta je ekvivalentní 1500 mg čerstvé česnekové šťávy. 
Neobsahuje: sůl, droždí, obiloviny, sacharózy, konzervanty, umělá barviva, aromatizátory. 

 

OptiStop  100 kapslí 
    

Nový produkt Coral Clubu je speciálně navržen k ochraně před 
nebezpečnými helminty (opisthorchiasis, Giardiasis).  

"Opistop" - je širokospektré antihelmintikum  

Unikátní kombinace složek působících ve třech rovinách (proti 
parazitům, cholereticky a jako změkčovadlo), umožňuje bojovat se 
škůdci, aniž by to narušilo trávicí systém.  

Účinný proti opisthorchiasis způsobené sibiřskou kočku nebo Fluke, 
giardiasis, ascariasis (škrkavky), enterobiosis (roupy).  

Řeší kulaté červy v játrech.  

Unikátní kombinace složek.  

Extrakt z šípků  

Šípku a Wild Rose - rostlina známá již od starověku. Podle jeho blahodárné vlastnosti Briar je 
bezkonkurenční. Bohatým zdrojem vitaminů C, B1, B2, B3, B5, PP, K, karoten, flavonoidy a 
fenolové kyseliny. Má posilující a tonizující účinek. Zlepšuje metabolismus. Ale v první řadě známý 
pro jeho divoká růže choleretic vlastnosti a schopnost pozitivně ovlivnit funkci jater a žlučníku.  

Aspen kůry extrakt  

Aspen je unikátní v tom, že z jeho kůry aspirin získat jako první, a první antibiotika. Obsahuje 
sacharidy, organické kyseliny, vitamin C, karoten, flavonoidy, fenolglikozidy, antokyanů a tříslovin. 
Samostatný z kůry osiky fenolglikozidy aktivně potlačit parazitní efekt hlavně v játrech a žlučníku 



sibiřského Fluke (opisthorchis). Aspen kůra účinně bojuje i s jinými parazity, Giardia, nacházenými 
v pitné vodě nebo neomyté zelenině, ovoci, bylinách.  

Kořen lékořice extrakt  

Léčivé vlastnosti lékořice známé po tisíce let, lékaři ho používají v Egyptě, Tibetu, Řecku a kořen 
lékořice extrakt zvyšuje produkci ochranného hlenu, snižuje zánět v postižených orgánech  

Long pepř extrakt  

Dlouhý pepř je velký stimulant pro trávení a metabolismus. Zvyšuje tonus těla a pomáhá obnovit 
síly. Alkaloid piperin - část pepře - má antiseptické a protizánětlivé vlastnosti, podporuje 
regeneraci buněk.  

Yarrow Flower Extract  

prášek obsahuje éterické oleje, třísloviny, které snižují zánět a slizniční hojení trávicího traktu. 
Zvyšuje vylučování žluče, má diuretický účinek, přispívá k odstranění toxinů z těla. Zlepšuje 
trávení a zlepšuje látkovou výměnu.  

Tansy květ extrakt  

V lidovém léčitelství, tansy známé po velmi dlouhou dobu. Byly používány ve starověkém Egyptě, 
Tibetu, Severní a Jižní Americe, v Rusku. Tansy, nebo divoký horský popel má antiseptické 
vlastnosti 

 

ParaFight 180 kapslí 

"ParaFayt" - je širokospektré protiparazitikum. Skládá se ze známých rostlinných výtažků - 

anthelmintik, které poskytují efektivní péči a optimalizují funkci trávicího traktu těla. 

Oplodí extrakt z listů ořešáku černého - zdroj tříslovin, organických kyselin, kumariny, 

glykosidy, flavonoidy, esenciální oleje, vitamíny C, B1 a F, minerály, a co je nejdůležitější, 

juglone, který je v matici pericarp - obsahuje mnohem více než v listech a ostatní části 

rostliny. Juglone aktivně potlačuje patogenní bakterie, kvasinky rodu Candida, zlepšuje 

funkci střev, a tím i formování měkké stolice. Flavonoidy a taniny uvolňují hladké svalstvo, snižují 

podráždění a zánět sliznice, urychlují jejich hojení. 

Tansy - zdroj esenciálních olejů, hlavní složky, které jsou thujon, kamfen, kafr, tuyol, borneol a pinen, 

flavonoidy, fenolové karboxylové kyseliny a další složky silice vratiče.  

Složky mají paralyzující účinek na giardia, škrkavky a roupy, parazity v různých orgánech, omezují 

jejich šíření a snižují toxické účinky na tělo. 

Velkolistá kořene hořce se ukázala být účinné přírodní anthelmintikum. Má schopnost blokovat jeden z 

nejvíce nebezpečných parazitů Tohosara canis ve svých raných fázích vývoje, plíce, játra, oči, což často 

vede k rozvoji gastritidy a závažným alergiím. 

Tymián - zdroj thymol, je zvláště účinný proti měchovci a exotickým červům amerického 
měchovce a parazitům žijícím ve střevech domácích zvířat. 

Black kmín, zvyšuje obranyschopnost organismu, pomáhá s řadou zdravotních problémů, včetně 
parazitárních infekcí. 



Elm kůra rezavé, (krasnokornevischny) šalvěj, oregáno složky antihelminthic produktů 
protizánětlivé, protikřečové, stahující vlastnosti. Tento rostlinný komplex obsahuje třísloviny, 
katechiny, flavonoidy, které pomáhají vypořádat se s nadýmáním, tíhou v žaludku, čímž se 
minimalizuje proces hniloby a kvašení ve střevech. 

 

Assimilator 

 90 kapslí 

Zajišťuje řádné fungování trávicího traktu a asimilaci živin. 

 Zlepšení trávení a absorpci potravy; 
 Prevence dysbakterioz; 
 Zmenšuje projev alergii; 
 Zlepšuje stav při nejrůznějších druhů anemií; 
 Zásobuje buňky kyslíkem a výživnými látkami; 
 Zvyšuje imunitní status organismu. 

Trávící  enzymy: grant optimálního průběhu procesu trávení. Enzymem  volíme přírodní 
katalyzátory, které napomáhají štěpení a trávení  potravy. Enzymy se liší výhradně vysokou 
aktivitou a jeden enzym funguje jen pro jednu látku nebo substrát. 
Lidský organismus je schopný vyrobit enzym ve velkém množství  a zásobit se na  jistý čas, 
zabezpečuje tím normální životní činnost. Na základě přítomnosti  či nedostatku těchto zásob 
můžeme posoudit zdraví člověka. Definitivním výsledkem trávení je štěpení sacharidů na 
monosacharidy (v podstatě na  glukózu), bílkoviny - aminokyseliny, lipidy a tuky - na mastné 
kyseliny a glycerol, nukleové kyseliny - na vytvoření nukleotid a  pentózy. Výživné látky se 
dostávají přes stěny střev do krevního oběhu, jsou připravené na vnitrobuněční metabolismus v 
orgánech a tkáních. Pro udržování adekvátního množství enzymů v organismu je často potřeba  

Složení: proteázy, amylázy, lipázy, celuláza, sacharóza, maltázy, laktázy, vitaminy A a D, vápník 
korálové prášek obsahující stopové prvky. 
  

Dávkování: je nejlepší použít 30 min před jídlem 1 – 1 – 1 
 
 
Mega Acidophylus 

. 
 90 kapslí 

 

Dávkování  1 – 1 - 1 

 Mega acidofilus předchází různým problémům s 
trávícím traktem, jako jsou nepříjemný zápach z úst, 
plynatost;  

  
 Mega acidofilus obsahuje lakto- a bifido bakterie, 

které napomáhají obnově rovnováhy mikroflóry v zažívacím 
traktu;  

 Komplex jablečných pektinů, vylučuje z organismu 
toxiny a soli těžkých kovů, napomáhá průběhu trávení  



 Zvyšuje obranyschopnost  
 Optimalizuje střevní mikroflóru  
 Pomáhá při průjmech  
 Správné trávení a přirozené stolice 

Bifidobakterie tvoří základ mikroflóry střev (85-90% u dospělých a až 95% u dětí), potlačují 
rozmnožování patogenní a hnilobné mikroflóry, účastní se procesu trávení, syntézy vitamínů, 
stimulují funkci jater, napomáhají při výměně stopových prvků, zejména železa a vápníku, regulují 
udržení biologicky aktivních látek. Podporují růst jiných probiotických kultur.  

Pokud bifidobakterie převládají v tlustém střevě, tak v tenkém působí laktobakterie. Během své 
činnosti spolupracují v koordinaci s ostatními mikroorganismy, čímž potlačují hnilobné podmínky 
patogenních mikroorganismů, které vyvolávají infekci zažívacího traktu. To jest samy bakterie jsou 
schopny aktivně potlačovat růst patogenních mikroorganismů, zajišťují zdravou mikroflóru střev.  

Během metabolických procesů laktobakterie vytvářejí kyselinu mléčnou, peroxid vodíku, produkují 
lizozím a další látky s antibiotickou činností: reuterín, plantaricín, laktocidin, laktolín. Díky tvorbě 
organických kyselin, peroxidu, antibiotik a laktobakterií, se projevují nepřátelsky k patogenním 
mikroorganismům a jejich podmínkám. Laktobakterie aktivují buněčnou imunitu a potlačují tvorbu 
IG-E v případě rozvoje zánětlivých reakcí.  

Nedostatek lakto- a bifido bakterií ve střevě zpravidla způsobují střevní otravu, zácpu a narušení 
vstřebávání živin. 

 

Postup: 

1. týden LaxMax 1 – 1 – 1 s jídlem  

            Black Walnut 2 – 0 - 2 před jídlem 

            Garlic 1 -1 - 1 s jídlem  

            Optistop 1 – 0 – 1 před jídlem  

2. týden    LaxMax 1 – 1 – 1 s jídlem                     

                Black Walnut 2 – 0 - 2 před jídlem 

                Garlic 1 -1 - 1 s jídlem 
                Parafight 2 – 0 – 2 před jídlem 

3. týden opakovat 1 týden 
4. týden opakovat 3 týden 

 

Po celé kůře nasadit Assimilator a MegaAcidophylus 

Samozřejmostí je pít Coral Mine zásaditou vodu 


