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LYMPHOCARE 
Přírodní anti-infektivum, rekonvalescence a posílení organizmu, lymfatické a endokrinní problémy. 

Účel: 

• Bylinné anti-infektivum (ATB) poskytuje úlevu při opakovaných nákazách 
a slouží jako celková obrana organismu 

• Minimalizuje komplikace a je vhodný pro regeneraci po lékařských 
zákrocích 

• Přispívá k lepší funkci a pročistění lymfatického systému  
• Zlepšuje odtok lymfy, vhodné při sklonech k lymfatickému otoku 
• Užitečný při kožních přecitlivělostech a alergiích na tvářích a krku 
• Užitečný při opakovaných problémech s mandlemi a nosohltanem 
• Zvyšuje celkovou terapeutickou sílu těla a normalizuje metbolizmus 
• Pročišťuje krev a detoxikuje 
• Podporuje imunitní, protinádorové a detoxikační funkce lymfatického systému  
• Obrana proti děložním tumorům a endokrinních poruch u žen 
• Pomáhá účinně při hemeroidech, píštělích a trhlinách spolu s užíváním Triphala Max. 

LYMPHOCARE je čistě přírodní a jedinečná kombinace extraktů z tradičních ájurvédských bylin, zcela bez vedlejších 
účinků.  Je podstatou tří známých klasických formulací ájurvédy – Kanchnar Guggul, Praval Panchamrit a Shiva 
Gutika. Jedná se o jedinečnou synergickou kombinaci bylin a minerálů, která čistí celý lymfatický systém a podporuje 
hojivý mechanismus těla.  

Chronické recidivující infekce, virová onemocnění, sedavý způsob života, špatné návyky – to jsou hlavní faktory, které 
narušují normální průtok lymfy. 

Porušení  oběhu lymfy se často projevuje otoky, snižuje odolnost těla vůči infekčním látkám a zvětšení mízních uzlin, 
porušení mechanismů protinádorové imunity (monitorování a detekce atypického růstu a buněčné mutace imunitními 
buňkami). 

Pokud trpíte častými infekcemi a otoky, budete mít prospěch z lymfatického pročištění nebo detoxikace. Lymfatický 
systém (Lasica Tantra) je sítí mikro-cirkulačních kanálů (Udakvah Shrotas) a orgánů, které odvádějí odpadní produkty z 
buněk a naopak k nim přivádějí  živiny. 

Lymphocare pracuje jako bylinné antibiotikum a má jedinečnou schopnost posílit a zlepšit lokální imunitu, což je zvláště 
důležité pro stavy, které jsou doprovázené chronickými recidivující záněty (angína, akné) a špatně léčitelné konvenční 
terapií.  

Antineoplastická imunita přímo závisí na lymfatickém systému a Lymphocare je zvláště doporučován pro preventivní a 
podpůrné použití u lidí s narušeným buněčným růstem (benigní formace různých lokalit) jako součást komplexního 
programu rekonvalescence. 

Lymphocare obsahuje 5 druhů přírodních zdrojů Ca (vápníku), které jsou nezbytné pro kontraktilní aktivitu svaloviny 
lymfatických cév  při pohybu aktivní lymfy v těle.  
 
Aplikace Lymphocare může pomoci nejen v oblasti podpory vnitřního zdraví, ale také ke zlepšení vzhledu pleti. 
Stimulující účinek na principu lymphodrain snižuje výskyt celulitidy a tkáňových otoků. 

  

https://d.docs.live.net/409b116652638c60/Dokumenty/Coherence/Ajurveda%5eJ%20TCM%20atd/Bliss%20ajurveda/Agrawal/Překlady/www.ayurmed.store
https://www.ayurmed.store/obchod/travici-system/triphala/


 

www.ayurmed.store 
 

 

Složení:  

Commiphora mukul Hook (Guggul/Guggul), Bauhinia variegata (Bauhínie pestrá/Kanchara), Asphaltum punjabium 
(Mumio himalájské/Shilajeet), Sphaeranthus indicus (Mundi), Phyllanthus emblica (Indický angrešt/Amla), vápník 48 mg 
je ekvivalent 6% DDD ( Doporučené Denní Dávky), Terminalia bellerica (Vrcholák myrobalánový/Bibhitaki), Terminalia 
chebula (Vrcholák tříslovinný/Haritaki), Zingiber officinale (Zázvor lékařský/Shunti), Piper longum (Pepřovník 
dlouhý/Pippali), Piper nigrum (Pepřovník černý/Kalimirch), Cinnamomum zeylanicum (Skořice/Tvak). 

Hlavní složky: 
Guggul 

• Normalizuje hladinu cholesterolu v krvi  
• Hladina glukózy v krvi 
• Pročištění střev, krve a tkání 
• Normální stav kloubů a kostí 
• Omlazení 
• Imunitní systém – antioxidant 
• Činnost nervové soustavy 
• Normální stav pokožky 
• Reprodukční systém 
• Kardiovaskulární systém Metabolismus lipidů, kontrola tělesné hmotnosti 
• Klouby  a pokožka 

Bauhinia variegata (Bauhínie pestrá/Kanchara) 

• Normální trávení 

• Metabolismus lipidů - tělesný tuk 

• Přirozená obranyschopnost - imunitní systém 
• Normální funkce pánevního dna 

• Normální stav pokožky 
 

Vrcholák Myrobalánový (Bibhitaki) 

• Antioxidant 
• Hladina glukózy v krvi 
• Hladina cholesterolu v krvi 
• Kardiovaskulární systém 
• Trávení, vylučování, peristaltika – pohyb střev 
• Imunitní systém – normální činnost jater 
• Respirační systém 

Mumio (Shilajeet) 

• Normální stav kostí a kloubů 
• Normální trávení 
• Metabolismus sacharidů a lipidů 
• Imunitní systém – antioxidant 
• Menstruační komfort 
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• Duševní a poznávací činnost 
• Omlazení 
• Normální funkce reprodukčního systému 
• Normální funkce močové soustavy 
• Kontrola tělesné hmotnosti 

Sphaeranthus indicus (Mundi) 

• Metabolismus glukózy 

• Normální činnost nervové soustavy  

Indický angrešt (Amalaki / Amla) 

• Imunitní systém 
• Normální trávení 
• Superpotravina 
• Vysoký poměr vitamínu C – 20x vyšší než pomeranč 
• Snižuje hladinu cukru v krvi 
• Posiluje srdce a mozek 
• Zvyšuje počet červených krvinek 
• Regenerativní a omlazující účinek 
• Silný antioxidant 
• Redukuje problémy při močení … 

Upozornění: Není určeno dětem. Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. 

Doporučené dávkování: Užívejte 1-2 tablety dvakrát denně s teplou vodou. Před lékařským zákrokem užívejte 
2 týdny a po zákroku zhruba 2 měsíce pro dostatečné zotavení. 

Přípravek je vhodné užívat dlouhodobě. 

Balení: 60 tablet, 1000mg/1 tableta 
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