
JEDNODRUHOVÉ 
BYLINY:

 VILcacORa (Uňa de Gato, Kočičí 
dráp) se podpůrně používá zejména při 
léčbě rakoviny všech druhů, při gastrických 
a střevních potížích, jako prostředek pro 
posílení imunity i pro sportovce. Své uplatnění 
nachází i v léčbě chřipky, rozšiřuje cévy 
a předchází tak infarktu. Tato bylina působí 
a využívá se jako „všelék“.

 Maka - prášek z rozemletého kořene 
byliny se používá zejména jako posilující 
prostředek pro osoby s těžkou psychickou 
a fyzickou zátěží, pro aktivní sportovce i jako 
výživa při léčbě všech druhů onemocnění, 
usnadňuje hojení ran, regeneruje organismus po 
těžkých nemocech. Pomáhá při léčbě anémie, 
neplodnosti a působí jako afrodiziakum. 
Pomáhá léčit únavový syndrom.

 cHaNca pIEDRa nachází své uplatnění 
při léčbě ledvinových a žlučníkových problémů 
a k eliminaci  kamínků, jako podpůrný 
prostředek při léčbě prostaty, gynekologických 
potížích, při zánětech močových cest,..

 SaNgRE DE DRagO - (Dračí krev) 
je míza stromu, kterou domorodci v Peru 
a jiných částech jižní Ameriky používají 
k léčbě různých onemocnění, na použití 
vnitřně i zevně. Posiluje imunitní systém 
pro zastavení krvácení pro urychlení hojení, 

uzavření ran a ochranu při všech typech zranění, řezných 
poranění, škrábanců, vnějších jizev, pupínků a dalších kožních 
problémů před infekcemi.

 cOLa DE caBaLLO nachází své uplatnění 
zejména při léčbě osteoporózy, ke zpevnění 
kostí, při kožních nemocech (vypadávání vlasů, 
lomivost nehtů) a k eliminaci žlučníkových 
a ledvinových kamenů,..

 FLOR DE aRENa se používá především 
k léčbě žaludečních nemocí, k celkové detoxikaci 
organizmu a k osvěžení pokožky. Má pozitivní 
vliv na nervový systém, pomáhá vylučovat z těla 
kyselinu močovou, čímž pomáhá léčit dnu,..

 HERcaMpURI, známý jako „hořký čaj“ 
je vynikajícím čističem krve, využívá se při 
léčbě virových onemocnění jater a žlučníku, 
pomáhá při léčbě cukrovky i ke snížení vysokého 
krevního tlaku,..

 cHUcHUHUaSI se užívá k podpůrné  léčbě 
artritidy, revma, kloubních nemocí a bolestí 
kostí. Působí i při oběhových nemocech a jako 
prostředek na odolnost a posílení imunity,..

 MaNaYUpa je bylinka, která se využívá 
při všech očistných kúrách, také při léčbě 
gynekologických problémů, při zánětech 
močových cest a ledvin, při akné, alergiích 
a podpoře při léčbě astma,.. 

 MUňa-MUňa - Chřipku, onemocnění 
a problémy dýchacího ústrojí pomáhá léčit tato 
silně mentolová bylinka. Přírodní antibiotikum.

 TaHUaRI – je vysoký amazonský strom, 
známý svými účinky stovky let. Pomáhá při 
diabetes (cukrovka), gynekologických problémech, 
jako podpůrný prostředek při léčbě rakoviny, při 
zevní a vnitřní léčbě horeček a horečnatých stavů, 
při onemocnění  nádory (zvláště metastazujících), 
při revmatizmu a artritidě….

 FIaLOVá kUkUřIcE (Maíz Morado) - 
se používá jako vynikající antioxidant, posiluje 
imunitu, zvyšuje koncentraci a činnost mozku, 
pomáhá při střevních potížích, plynatosti, 
kolikách. Snižuje činnost štítné žlázy a vysoký 
krevní tlak,..

 gRaVIOLa, aNONa (Guanábana) - 
Různým částem stromu jsou připisovány rozdílné 
vlastnosti a možnosti použití. Bylina pomáhá 
při léčbě cukrovky, při revma a artróze, při léčbě astma, při léčbě 
jaterních onemocnění, při problémech se zažíváním, snižuje 
hladinu krevního cukru, jako pomocný prostředek při léčbě 
rakoviny, snižuje horečku, při chřipce a nachlazení.

 MaRcO peruánská etnomedicína užívá tuto bylinku při 
bolestech žaludku, kloubů (artritidy a artrózy), při snížené  
a nepravidelné menstruaci, při nervových obtížích a hysteriích 
i jako účinný “lék” při bolestech hlavy a migrénách.

 WIRa WIRa je naprosto skvělá k léčbám 
zánětů a snižování otoků horních cest dýchacích 
a dutin, k léčbám plicních onemocnění, pro 
tlumení kašle a astmatu a podporu vykašlávání. 
Ideální ve směsi s bylinou Muňa Muňa.

 acHIOTE (Annato) - odvary slouží 
v domorodé fytoterapii jako lék na prostatické 
potíže a vnitřní záněty, arteriální hypertenzi, 
vysoký cholesterol a zánět močového měchýře.

 caNcHaLagUa má v domorodém 
lidovém léčitelství uplatnění při jaterních 
a žlučníkových obtížích, pro očistu skrvn na 
kůži, k regulaci menstruace.

 cUTI cUTI je vytrvalá drobná kapradina, 
ze které se v domácí entomedicíně připravuje 
nálev, který se užívá při jaterních chorobách, při obtížném 
vykašlávání a pro moderaci hladiny krevního cukru.

 paSUcHaca  - odvary z této byliny se užívají ke snížení 
hladiny cukru v krvi a pro podporu  stabilizace metabolismu. 
Vhodné je také užití při gynekologických infekcích způsobených 
kvasinkami nebo plísněmi.

 UBOS má nutriční uplatnění. Etnomedicína užívá vnitřního 
lýka k léčbám kožních chorob (psoriáza), k hojení poraněné kůže, 
moderaci astmatu, infekčních onemocněních a pro posílení imunity.

SMĚSI:
 HIgaVILS - směs bylin, která se užívá především pro zdravé 

trávení a zažívání, při poruchách žlučníkových, žaludečních, 
jaterních funkcí, k pročištění krve a proti infekcím.

 RIňOSaN je směs bylin, po generace užívána přírodním 
léčitelstvím jako velmi efektivní prostředek při eliminaci 
žlučníkových a ledvinových kamenů a ostatních problémů 
s ledvinami. 

 MUňa WIRa – vyvážená směs bylin Muňa Muňa a Wira 
Wira je ideálním spojením účinků a chuti k podpoře léčby astma, 
chřipky a nachlazení, bronchitidy a problémů dýchacích cest. 

 cHaNcaDORa - směs bylin Cola de Caballo a Chanca 
Piedra – vynikající prostředek k eliminaci ledvinových a žlučových 
kamenu. Podpora léčby urologických problémů (prostata, močové 
cesty, ledviny).

 VILcaMUňa - směs bylin Vilcacora a Muňa Muňa – 
k podpoře léčby kloubních potíží, artrozy a problémů spojených 
s pohybovým ústrojím.



VŠEOBEcNá přÍpRaVa  
a UŽÍVáNÍ BYLIN:

  doporučujeme vařit byliny ve skleněných, nebo smaltovaných 
nádobách.  

  zelené byliny, jako lístky a větvičky vařte na mírném ohni cca 
5 minut, kůru od 15 do 20 minut. 

  doporučené množství byliny zalijte určeným množstvím 
studené vody a přiveďte k varu. Od momentu varu vařte 
příslušnou dobu na mírném ohni. Odceďte nejlépe přes 
bambusové, nebo plastové sítko do sklenice. Pijte v průběhu 
dne – teplé a nebo vlažné. 

  vývary z kůry pijte 1 hodinu před jídlem nebo 1 hodinu po 
jídle. Odvary z listů a větviček kdykoli v průběhu dne, mezi 
jídly. Sangre de Drago pijte na lačno. 

  připravené vývary nepřechovávejte na slunci, skleněné 
nádoby doporučujeme zastínit či přikrýt, aby se zamezilo 
dlouhodobému působení slunečního světla. 

  odvary z bylin připravovat vždy čerstvé v den užívání. 
Nepřechovávat v termosce.

  FLOR DE aRENa: tato bylina, jako jediná, se pouze spaří 
horkou vodou a nechá se luhovat max. 5 minut
  pRáŠkY – (Maka, Fialová kukuřice, Noni) - 1 lžičku prášku 
rozmíchat v malém množství vody nebo šťávy a vypít nejlépe 
ráno při snídani. 

kapSLE – extrakty bylin pro snažší užívání (Maka, Noni, 
Žraločí chrupavky, Vilcacora, Manayupa, Graviola, Camu 
Camu… a další)

pERUáNSkÉ pERLY

Exklusivní nabídka výrobků 
SOUTHgaRDEN®

  DOpLňkY STRaVY – Kiwicha, Quinua, Maracuja 
(vláknina), Yuca, Carob………

  SUŠENÉ OVOcE – Mochyně peruánská (Goldenberries), 
Yacon , Papaja, Mango, Ananas, Jahody
  pRáŠkY – banán, mrkev, noni…

Více na www.cajovydum.cz, www.peruanskebyliny.cz 
a www.zdravyobchod.sk

prodejce:

kONTakTUJTE NáS Na:

SOLIA, spol. s r. o.
Podzimní 1700/63, 466 02 Jablonec nad Nisou

mob.: +420 777 866620 (ČR)
          +421 915 447306 (SR)
e-mail: info@cajovydum.cz

WWW.caJOVYDUM.cz 
WWW.zDRaVYOBcHOD.Sk

Rádi pomůžeme, poradíme, odpovíme 
na dotazy, provedeme odbornou konzultaci, 

stanovíme bylinnou kúru.

Jsme tu stále s novými produkty, 
zajímavostmi a novinkami.

„Na pití čaje je vždy vhodná doba. 
Čaj a voda dává každému život.“

„Vysoká kvalita přístupná všem“

PERUÁNSKÉ BYLINY

Firma Solia, spol. s r.o. dováží produkty z jižní 
Ameriky, převážně z Peru. Naše ochranná 
známka „LUCIVITA®“ je zárukou té 
nejvyšší kvality, kterou garantujeme. Sbíráme, 
dovážíme, připravujeme a distribuujeme 
sušené byliny, extrakty v kapslích, exotické 
sušené ovoce a doplňky stravy, čaje různých 
druhů, přírodní kosmetiku a spoustu dalších 
zajímavých produktů…


