


 Odčervujeme své domácí mazlíčky, ale sami 
nepomyslíme na své nevítané nájemníky.

 V moderním světě jsme podlehli jakési iluzi, že 
nemůžeme mít parazity. Ale jejich vajíčka se   
do nás dostanou naprosto triviálně, např. 
svačinkou odloženou na místě, kde jsou okem 
nezachytitelná vajíčka (např. motolice).

 Máme-li psa, kočku a ti měli nějakého parazita, 
je velmi pravděpodobné, že jej máme také…

 Nikdo jim neuteče!



 Paraziti mají tři vývojová stádia – larvy, 
nymfy a dospělce – hostitele vysávají, berou 
si z potravy to hodnotné, zejména vitamíny 
sk.B.

 Produkují odpady a ty jsou pro nás toxické! 
Poškozují játra, ledviny, slinivku a poškozují 
detoxikační schopnost tlustého střeva, čímž 
se devastuje zdraví jako celek.

 U relativně zdravých lidí bývá 15 druhů 
parazitů, u osob nemocných až 150.

 Podlomují naše zdraví a tím se snáze do nás 
„stěhují „ viry a bakterie…   



 Kúrou, která působí na všechny vývojová 

stádia parazitů.

 Doporučuje se, kromě extraktu ze slupek 

ořešáku černého, bylinná kúra tzv. 

trojčátko (užívané ve východních 

státech).

 Zahajovací kúra je popsána dále, pak 

co týden udržovací opatření. Nelze tedy 
přestat .





 U některých chronicky nemocných pacientů je třeba 
pomalejšího postupu s nižšími dávkami, než bylo popsáno 
výše a to z důvodu velkého začervení.

 Při hromadném zneškodňování parazitů vznikají toxiny z 
mrtvých těl a dočasně zamořují organismus nemocného. 
U velkého začervení pak tito lidé mají větší porci stolice a 
častější frekvenci vyprazdňování stolice během dne, 
stolice bývá až kašovitá či průjmovitá a mohou se 
dostavovat bolesti břicha.

 Avšak je patrná úleva od chronických obtíží, které 
pacienta trápí.

 V případě výše popsaných potíží, zmenšete dávku bylin k 
odčervení a postupujte pomaleji! 

Ukazatelem Vaší léčby jsou Vaše příznaky!



 Lékaři na parazitární nákazu prakticky 

nemyslí! Dříve dobrý dětský lékař u bolestí 

bříška dětí nejprve myslel na parazity!

 Odběry se musí dělat několikrát, aby se 

zachytila zrovna vyloučená 

larva…laboratoře dost často neumějí          

s odebraným materiálem správně nakládat 

a znehodnotí jej a výsledky jsou falešně 

negativní! 




