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Annona muricata forte
» DOPLNĚK LÉČBY NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ
» INFEKČNÍ NEMOCI (VIROVÉ, BAKTERIÁLNÍ, PARAZITICKÉ...)
» NERVOVÉ PORUCHY, STRES, DEPRESE
» VYSOKÝ KREVNÍ TLAK
» CUKROVKA

Tento výrobek je schválen jako doplněk stravy. Není lékem, nelze jej za předepsané léky zaměňovat ani nemá schválené léčivé účinky.

Použití Annona muricata forte
» jako podpůrná terapie při onkologických onemocněních
» má antivirové, antimikrobiální a antiparazitické účinky
» u depresí, stresu a nervových poruch
» snižuje krevní tlak
» příznivě působí při cukrovce

Annona muricata forte je bioinformační přípravek obsahující koncentrovaný rostlinný extrakt 
Annona muricata. Patří mezi tzv. solitérní extrakty, které se vyznačují svojí jedinečností a výraznou 
charakteristikou a nejlépe se užívají jako samostatné, jednosložkové přípravky. 

Bioinformace jsou frekvence, které napodobují řídicí impulzy podkorových center mozku, regulujících vegetativní nervovou soustavu 
a činnost vnitřních orgánů. Jejich působením dochází k vyrušení negativních informací a vyvolání zpětného regeneračního procesu.

Energetické působení Annona muricata forte podle principů TČM

Annona muricata forte ovlivňuje především energetické dráhy jater, sleziny, žaludku, tří zářičů (tří ohnišť), perikardu.

Složení a účinky Annona muricata forte

Annona muricata
Tato rostlina je známá též pod názvem graviola. Jejím domovem jsou oblasti peruánské Amazonie, především pak tropické oblasti 
Peru. Stálezelený strom nižšího vzrůstu charakterizují podlouhlé listy a chutné plody, známé jako guanabana. Pod povrchem skrývají 
sladkokyselou dužinu krémové konzistence, která ze všeho nejvíce připomíná kombinaci chutí jahod a banánů. Zatímco v místech 
přirozeného výskytu představují plody vítanou pochoutku, v Evropě běžně k dostání nejsou. Špatně snášejí dopravu, snadno se otlačí 
a pak se rychle kazí.

Užití annony v tradiční medicíně lze dohledat již v předkolumbovské éře. Své využití mají všechny části stromu včetně kůry, listů, 
kořenů, ovoce a dokonce i semen. V peruánských Andách se čaj z listů užívá proti zánětu sliznic a drcené semínko proti vnějším 
i vnitřním parazitům. Kůra, kořeny a listy našly v Brazílii své uplatnění v léčbě cukrovky, jako sedativum a proti křečím. Domorodé 
kmeny v Guyaně používají čaj z listů nebo kůry jako sedativum a srdeční tonikum. V brazilské Amazonii je čaj z listů užíván pro léčbu 
jater a olej z listů a nezralých plodů smíchaný s olivovým olejem se doporučuje při neuralgiích, revmatismu a artritidě. Na Jamajce, Haiti 
a v Západní Indii je ovoce nebo ovocná šťáva užívána proti parazitům, horečce, průjmu a kůra, případně list se používá proti křečím, 
jako uklidňující prostředek, při srdečních onemocněních, kašli a chřipce.



Doporučené dávkování:

2–7 kapek 1–3x denně 
Přípravek je svými vlastnostmi vhodný pro užití v cyklech nepřekračujících 30 dnů. Jejich opakování je doporučeno nejvíce 2–3x ročně.
Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
Pro podporu detoxikace těla je nutné zvýšit příjem tekutin!

Upozornění:
Výrobek není určen pro děti.
Přípravek není vhodný pro těhotné a kojící ženy!
Přípravek není vhodný pro osoby s velmi nízkým krevním tlakem.
V případě, že okolnosti po poradě s lékařem vyžadují dlouhodobější používání, doporučujeme kombinaci s probiotickým produktem 
pro optimalizaci střevní mikroflóry.

Způsob skladování: 
Uchovávejte v suchu, mimo dosah přímého slunečního záření, při teplotě 10-25 °C. Chraňte před mrazem. Ukládejte mimo dosah dětí.

Váš poradce: Unikátní přírodní zdroje:

www.energy.cz

Od sedmdesátých let probíhají ve světě na sobě nezávislé výzkumy, díky nimž je rostlina velmi dobře zmapována a po analytické 
a biochemické stránce známe všechny složky i procesy, které nám pomáhají pochopit a dát do souvislostí její nepřehlédnutelné účinky. 
Přes všechnu snahu se však doposud nepodařilo syntetizovat koktejl účinných látek, které by bylo možno vyrábět v podobě účinného 
léku. Proto i nadále zůstává nejdostupnější a nejfunkčnější podobou přírodní standardizovaný extrakt.

Hlavními látkami, které obsahují všechny části rostliny, jsou tzv. anonové acetogeniny. Právě ty stojí v popředí zájmu, protože se 
u nich předpokládají protinádorové účinky se selektivní toxicitou vůči nádorovým buňkám. Studie ve třech samostatných laboratořích 
objevily, že tyto acetogeniny jsou inhibitory enzymatických procesů, které se nacházejí jen v membránách nádorových buněk. To 
je důvod, proč jsou toxické pro rakovinné buňky, ale nemají toxicitu na buňky zdravé. Purdue University v Indianě ve Spojených 
státech zdokumentovala poznatky, že určité acetogeniny jsou navíc účinné při usmrcování nádorů, které se ukázaly být odolné proti 
cytostatikům. 

K dosažení terapeutického účinku annony je zapotřebí dávky, jíž je běžným způsobem obtížné docílit např. čajovým nálevem nebo 
suchým extraktem v kapslích. V přípravku Annona muricata forte je proto zvolen osvědčený superkoncentrovaný extrakt, který je znám 
z koncentrátů firmy Energy a který při pohodlném dávkování zajistí optimální přísun účinných látek.


