Dračí krev - Sangre de Drago, kapky 50ml

Čistý kapalný latex z peruánského stromu Croton lechleri.
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Sangre de Drago (Dračí krev) je čistý kapalný latex z peruánského stromu Croton lechleri.
Popis
Spektrum použití dračí krve je velmi široké. Latex je sbírán za úsvitu, vytéká při poranění
stromu. Mízu strom vylučuje na svou obranu a k hojení, což objevili i tamější domorodci a v
tomto smyslu ji začali užívat. Naši civilizaci s dračí krví seznámil španělský kněz, otec
Banebé Cobo, kolem roku 1600. Popsal především její pozitivní vlastnosti s využitím v místním
tradičním léčitelství. Lze ji užívat zevně i vnitřně.
Vnější použití: Pro své analgetické a antivirotické účinky je užitečná při různých druzích
poranění. Urychluje podporu hojení a zacelení ran. Zároveň chrání před vniknutím infekcí.
Velmi dobrá je odezva při potírání, vyplachování či kloktání v případě napadení mandlí či při
zanícení dutiny ústní, zubů apod. Dobré zkušenosti jsou s reakcí i u bradavic, které zevně
potíráme. Uleví po bolestivém bodnutí hmyzem.
Vnitřně: 15 kapek rozpustíme ve 100 ml vody a užíváme 3× denně.
Ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006, o výživových a zdravotních
tvrzeních, nám nedovoluje informovat vás o účincích této byliny na váš organismus. Informace o
působení si prosím dohledejte ve volně dostupných zdrojích nebo v herbáři.
Vnější: Na výplach úst a kloktání použijeme 30 kapek a kloktáme 3–5× denně. Při napadení či
zanícení mandlí naneseme na vatovou tyčinku a mandle potíráme. Při výskytu bradavice tuto
přelepíme nasáklou náplastí a necháme plně vstřebat. Opakujeme 1–3 dny. Bradavice by se měla
sama vyloupnout. Při řezných poraněních, škrábancích a při dalších kožních problémech
aplikujeme přímo na postižené místo. Po třech týdnech přerušíme podávání.
Složení: 100% míza ze stromu Croton lechleri, bez alkoholu či jiných aditiv
Původ: Peru
Balení: 50 ml
Upozornění: Není vhodné užívat v době těhotenství a v období, kdy chtějí ženy otěhotnět.
Surovina pro přípravu bylinného čaje - nálevu a k vnějšímu použití
Použití pro zvířata:
Způsob užití:
- jako doplňkové krmivo: pro psa o hmotnosti 15 kg: 4 kapky 1 – 3 x denně do krmné dávky,
vody, či pamlsku.
- pro koně o hmotnosti 550 - 600 kg: 50 - 60 kapek 1-3x denně do krmné dávky, vody, či
pamlsku.
- výplach dutiny ústní: 30 kapek / 100 ml vody 2 - 4 x denně.
FAQ:
Jaké doporučujete dávkování?
Myslíme, že dávka 5 kapek kterou doporučují čeští výrobci, není dostatečná. I v zahraničí je
používáno min. 10 kapek 2–3× denně. Myslíme, že špatně stanovené dávkování českých dodavatelů
vychází z doporučení, které se vyskytuje na mnoha zahraničních serverech. Je zde však
popisován extrakt SP-303, ten se ale na českém trhu nevyskytuje.
Může dračí krev způsobit alergickou reakci?
Jako u všech přírodních látek, i u dračí krve může vzniknout alergická reakce, proto se
doporučuje na max. dávkování 15 kapek 3× denně přejít postupně a před užíváním si udělat test
snášenlivosti. Dvě kapky dračí krve rozetřeme na zápěstí nebo loket, pokud místo nezačne
svědit či se neobjeví alergická reakce, můžeme bez obav užívat.

