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Tribulus terrestris forte
»  ZVÝŠENÁ FYZICKÁ AKTIVITA, SPORT
»  SEXUÁLNÍ PORUCHY, NÍZKÉ LIBIDO 
»  PORUCHY PLODNOSTI
»  PREMENSTRUAČNÍ A KLIMAKTERICKÝ SYNDROM 
»  SRDEČNĚ-CÉVNÍ ONEMOCNĚNÍ
»  UROLOGICKÉ CHOROBY

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

Použití Tribulus terrestris forte:
» zvýšená fyzická i psychická aktivita, potřeba výkonu

» prevence ztráty svalové hmoty a její budování

» sexuální obtíže, snížení libida
» poruchy plodnosti
» premenstruační syndrom, klimakterické obtíže (návaly horka, proměny nálad, podrážděnost, nespavost, napětí)
» riziko osteoporózy ve vyšším věku
» urologické choroby, problémy s prostatou
» ateroskleróza, srdeční ischemie a angina pectoris
» podpora léčby onemocnění jater, dny a lumbaga (lidově „houser“)

Tribulus terrestris forte je bioinformační přípravek obsahující koncentrovaný rostlinný extrakt z nati 
kotvičníku zemního. 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 Tribulus terrestris forte podle principů TČM

Tribulus terrestris ovlivňuje především energetické dráhy jater, žlučníku, srdce, tenkého střeva, sleziny a žaludku, významně ale také 
ovlivňuje dráhu ledvin.

Složení Tribulus terrestris forte

Tribulus terrestris obsahuje mnoho významných látek, jako jsou fytosteroly (rostlinné „anabolické steroidy“), sapogeniny, alkaloidy, 
flavonoidy, třísloviny, pryskyřice, bílkoviny, minerální látky a poměrně značné množství vitaminu C. Díky tomuto složení ovlivňuje 
bylina celou řadu životně důležitých orgánů a funkcí.



Doporučené dávkování:

Jednorázově 2–7 kapek (7 kapek = 0,35 ml), možno užívat až 3x denně. 
Nepřekračujte doporučené denní dávkování! 
Před použitím důkladně protřepejte (21x). Tím dojde k dynamizaci informačních složek a účinnost přípravku se zvýší.  
Užívejte půl hodiny před jídlem nebo po něm, nejlépe ředěné vodou, případně nakapejte na lžičku a užívejte přímo.
Po 3 týdnech užívání následuje 1 týden pauza.
Během užívání přípravku doporučujeme zvýšit příjem tekutin!

Upozornění:

Výrobek není určen pro děti.
Užívání v době těhotenství a kojení konzultujte se svým lékařem. 
Doplňky stravy nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy.
Minimální trvanlivost do data uvedeného na spodní straně krabičky a na etiketě.
Doporučujeme spotřebovat do 3 měsíců po otevření.

Způsob skladování: 

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

Váš poradce: Solitérní bylinné koncentráty:

www.energy.cz

Účinky Tribulus terrestris forte

Hormonální systém 
Tribulus terrestris je nejvíce žádán a propagován díky svému nezaměnitelnému vlivu na hormonální systém. Populární je zejména 
jako afrodiziakum – u mužů zvyšuje hladinu mužského pohlavního hormonu testosteronu až o třetinu a obdobně u žen zvyšuje 
hladinu estrogenů, což by se mělo u obou pohlaví projevit významným vzrůstem sexuálního libida. U mužů dochází ke snížení 
pocitu vnitřního neklidu a k růstu svalové hmoty, u žen pak ke zmírnění klimakterických obtíží a snížení množství tělesného tuku. 
Blahodárné účinky této rostliny jsou prokázané zvláště u starších mužů a žen, u kterých postupně klesá hladina pohlavních 
hormonů. Ženám ve vyšším věku navíc hrozí riziko osteoporózy (mnohem častěji než u mužů), což je dáno právě hormonálními 
změnami, úbytkem estrogenu s následným řídnutím kostí. Tento proces kotvičník úspěšně zpomaluje. Harmonizuje také činnost 
štítné žlázy a pomáhá při problémech s prostatou a poruchách plodnosti. Kotvičník působí i na mladší jedince a jeho užívání nemá 
oproti podobným chemickým přípravkům žádné vedlejší účinky, ani při podání velmi vysokých dávek.

Metabolismus 
Při pravidelné konzumaci kotvičníku znatelně klesá množství cholesterolu, lipidů a cukrů v krvi. V kombinaci s fyzickou aktivitou 
přispívá k přeměně tělesného tuku na svalovou hmotu. Má pozitivní vliv na výkonnost, vytrvalost, vitalitu a obranyschopnost. 
Zlepšuje krevní oběh, rozšiřuje cévy a snižuje krevní tlak, upravuje krevní srážlivost. Působí též močopudně, rozpouští ledvinové 
a močové kamínky a pomáhá při urologických i ledvinových chorobách. Zvyšuje vylučování žluče, stimuluje sekreci žaludečních 
šťáv a zlepšuje peristaltiku střev. 

Psychika
Nárůst sebedůvěry, empatie k druhým lidem a vnitřního klidu také neodmyslitelně patří k příjemným přednostem této rostliny.




