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Annona muricata forte
» DOPLNOK LIEČBY NÁDOROVÝCH OCHORENÍ
» INFEKČNÉ CHOROBY (VÍRUSOVÉ, BAKTERIÁLNE, PARAZITICKÉ)
» NERVOVÉ PORUCHY, STRES, DEPRESIA
» VYSOKÝ KRVNÝ TLAK
» CUKROVKA

Tento výrobok je registrovaný ako výživový doplnok. Nie je to liek, nemožno ho zamieňať za predpísané lieky a jeho liečivé účinky 
nie sú schválené.

Použitie Annona muricata forte
» ako podporná terapia pri onkologických ochoreniach
» má antivírusové, antimikrobiálne a antiparazitické účinky
» pri depresiách, strese a nervových poruchách
» znižuje krvný tlak
» priaznivo pôsobí pri cukrovke

Annona muricata forte je bioinformačný prípravok obsahujúci koncentrovaný rastlinný extrakt Annona 
muricata. Patrí medzi tzv. solitérne extrakty, ktoré sa vyznačujú svojou jedinečnosťou a výraznou 
charakteristikou. Najlepšie sa užívajú ako samostatné, jednozložkové prípravky. 

Bioinformácie sú frekvencie, ktoré napodobňujú riadiace impulzy podkôrových centier mozgu. Tie regulujú vegetatívnu nervovú 
sústavu a činnosť vnútorných orgánov. Ich pôsobením sa rušia negatívne informácie a vyvolá sa spätný regeneračný proces.

Energetické pôsobenie Annona muricata forte podľa princípov tradičnej čínskej medicíny (TČM)

Annona muricata forte ovplyvňuje predovšetkým energetické dráhy pečene, sleziny, žalúdka, troch žiaričov (troch ohnísk), perikardu.

Zloženie a účinky Annona muricata forte

Annona muricata
Rastlina je známa aj pod názvom graviola. Jej domovom sú oblasti peruánskej Amazónie, predovšetkým tropické oblasti Peru. 
Stálezelený strom nižšieho vzrastu charakterizujú podlhovasté listy a chutné plody, známe ako guanabana. Pod povrchom skrývajú 
sladkokyslú dužinu krémovej konzistencie, ktorá najviac pripomína kombináciu chutí jahody a banánu. Zatiaľ čo na miestach 
prirodzeného výskytu sú plody vítanou pochúťkou, v Európe ich bežne nedostať. Zle znášajú prepravu, ľahko sa otlačia a potom 
sa rýchlo kazia.

Používanie annony v tradičnej medicíne možno nájsť už v predkolumbovskej ére. Svoje využitie majú všetky časti stromu vrátane kôry, 
listov, koreňov, ovocia a dokonca aj semien. V peruánskych Andách sa čaj z listov pije proti zápalu slizníc a drvené semienko proti 
vonkajším a vnútorným parazitom. Kôra, korene a listy našli v Brazílii svoje uplatnenie v liečbe cukrovky, ako sedatívum a proti kŕčom. 
Domorodé kmene v Guayane používajú čaj z listov alebo kôry ako sedatívum a tonikum na srdce. V brazílskej Amazónii sa čaj z listov 
používa pri liečení pečene a olej z listov a nezrelých plodov zmiešaný s olivovým olejom sa odporúča pri neuralgiách, reumatizme 
a artritíde. Na Jamajke, Haiti a v Západnej Indii sa ovocie alebo ovocná šťava konzumuje proti parazitom, horúčke a hnačke. Kôra, 
prípadne listy sa používajú proti kŕčom, ako upokojujúci prostriedok, ďalej pri srdcových ochoreniach, kašli a chrípke.



Odporúčané dávkovanie

2–7 kvapiek 1–3x denne
Prípravok je svojimi vlastnosťami vhodný na užívanie v cykloch neprekračujúcich 30 dní.  
Ich opakovanie sa odporúča najviac 2–3x ročne. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie.
Na podporu detoxikácie tela je nevyhnutné zvýšiť príjem tekutín!

Upozornenie:
Výrobok nie je určený pre deti.
Prípravok nie je vhodný pre tehotné a dojčiace ženy!
Prípravok nie je vhodný pre osoby s veľmi nízkym krvným tlakom.
V prípade, že okolnosti si po porade s lekárom vyžadujú dlhodobejšie používanie, odporúčame kombináciu  
s probiotickým produktom na optimalizovanie črevnej mikroflóry.

Spôsob skladovania: 
Uschovávajte v suchu, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, pri teplote 10-25 °C. Chráňte pred mrazom.  
Ukladajte mimo dosahu detí.

Váš poradca: Unikátne prírodné zdroje:

www.energy.sk

Od sedemdesiatych rokov prebiehajú vo svete na sebe nezávislé výskumy, vďaka ktorým je rastlina veľmi dobre zmapovaná 
a po analytickej a biochemickej stránke poznáme všetky zložky a procesy, ktoré nám pomáhajú pochopiť a dať do súvislostí jej 
neprehliadnuteľné účinky. Napriek všetkej snahe sa však doposiaľ nepodarilo syntetizovať kokteil účinných látok, ktoré by sa dali 
vyrábať v podobe účinného lieku. Preto aj naďalej zostáva najdostupnejšou a najfunkčnejšou podobou prírodný štandardizovaný 
extrakt.

Hlavnými látkami, ktoré obsahujú všetky časti rastliny, sú tzv. anonové acetogeníny. Práve tie stoja v popredí záujmu, pretože sa u nich 
predpokladajú protinádorové účinky so selektívnou toxicitou voči nádorovým bunkám. Štúdie v troch samostatných laboratóriách 
objavili, že tieto acetogeníny sú inhibítormi enzymatických procesov, ktoré sa nachádzajú len v membránach nádorových buniek. 
To je dôvod, prečo sú toxické pre rakovinové bunky, ale nemajú toxicitu na bunky zdravé. Purdue University v Indiane v Spojených 
štátoch zdokumentovala poznatky, že určité acetogeníny sú navyše účinné pri usmrcovaní nádorov, ktoré sa ukázali byť odolné proti 
cytostatikám. 

Na dosiahnutie terapeutického účinku annony treba dávky, ktoré sa bežným spôsobom dajú len ťažko docieliť, napr. čajovým nálevom 
alebo suchým extraktom v kapsuliach. V prípravku Annona muricata forte sme preto zvolili osvedčený superkoncentrovaný extrakt, 
známy z koncentrátov firmy Energy, ktorý zaistí optimálny prísun účinných látok pri pohodlnom dávkovaní.


