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Artróza, pohyb, klouby  

yucca, čertovo kopyto, zázvor, kurkuma, kopřiva, černý bez, 

skořice, přeslička, proso, chaluha, mořské řasy, ostropestřec, 

pohanka, konopí, pohanka, šípek, petržel 

 

Bakterie, plísně, infekce 

kurkuma, zázvor, skořice, spirulina, lapacho, heřmánek, 

ostropestřec, jablečný ocet, černucha, pískavice, vojtěška, konopí, 

len, šípek, echinacea, přeslička, bez černý, mrkev, červená řepa 

Bolestivost                           
zázvor, čertovo kopyto, ostropestřec 

 

Detoxikace 
pískavice, ostroepstřec, kopřiva, bříza, česnek, červená řepa, 

chaluhaspirulina, skořice, vojtěška 

Hubenost 

kvasnice, soja, vojtěška, všechna semínka, spirulina, chaluha, 

mořské řasy, řepné pelety, sladový květ, hrachové vločky, rýžové 

otruby tučné, ostropestřec, kustovnice, karob, mrkev 

Hmyz 
česnek, kvasnice, konopné semínko, zázvor, skořice 

 

Imunita 

echinacea, ostropestřec, kvasnice, konopné s., dýňové s., pískavice, 

pohanka, sezam, červená řepa, kustovnice, svatojánský chléb, 

chaluha, mořské řasy, vojtěška, šípek, spirulina, skořice, heřmánek 

Játra 
kurkuma, ostropestřec, mořské řasy, pískavice, červená řepa, bez 

černý, petržel, mrkev, spirulina 

 

Kašel, plíce 

echinacea, ostropestřec, zázvor, spirulina, černucha, anýz, fenykl, 

koriandr, šípek, světlík, petržel 

 

Kůže, kopyta a srst 

vojtěška, soja, piv. kvasnice, echinacea, dýňová semínka, 

přeslička, proso, lněné semínko, oleje, spirulina, mořské řasy, 

konopí, ostropestřec, česnek, heřmánek, tužebník 

 

Laktace 

vojtěška, otruby, soja, anýz, fenykl, len, pískavice, mrkev, piv. 

kvasnice 

Laminitida 

hloh, ginkgo, kopřiva, bříza, spirulina, zelený jíl, zázvor, skořice, 

chaluha, mořské řasy, vojtěška, granulované seno, rýžové 

odtučněné otruby 1,4 % tuku, ostropestřec, pískavice, psyllium, 

len, konopí, řebříček, boruvka list, petržel kořen, červená řepa 

Ledviny a otoky 

bříza, brusnice list, borůvka list, šípek, spirulina, pískavice, 

kopřiva, hloh, řepík, přeslička, list borůvky a brusinky, černý bez, 

kustovnice, petržel kořen, celer kořen 

Letní vyrážka 

černucha, dýňové semínko, konopí, len, ostropestřec, pohanka, 

česnek, kvasnice, bez černý, mrkev, chaluha, mořské řasy, 

spirulina, sója, vojtěška, proso, přeslička, kopřiva, šípek 

Nervozita 
len, konopí, meduňka, banány, vojtěška, řepné pelety, soja, 

pšeničné otruby, ostropestřec, šípek, levandule 

Obezita 

psyllium, skořice, bříza, kopřiva, spirulina, ostropestřec, yukka, 

zázvor, chaluha, vojtěška, granulované seno, rýžové otruby 

odtučněné 1,4 % tuku, kukuřičné otruby, kmín, koriandr, konopí, 

česnek, bříza, hloh, řebříček, červená řepa, karob, mrkev 

Oči 
pohanka, vojtěška, mrkev, světlík, červená řepa, kustovnice, 

mořské řasy, kukuřice 

Říje 
pískavice, len, mrkev, vojtěška 

 

 

Srdce a oběh 

hloh, skořice, řepné pelety, vojtěška, pohanka, česnek, kopřiva, 

řebříček, kustovnice, jablečné výlisky, vlákninové granule, 

tužebník 

Trávení 

zázvor, máta, kmín, anýz, fenykl, česnek, piv. kvasnice, černucha, 

heřmánek, meduňka, psyllium, bez černý, mrkev, petržel kořen, 

svatojánský chléb, vojtěška, zázvor, mořské řasy, rýžové otruby 

odtučněné 1,4 % tuku 

 

Zranění 

spirulina, zázvor, mořské řasy, piv. kvasnice, česnek, fenykl, bříza, 

šípek, echinacea, proso, přeslička, ostropestřec, heřmánek 

Žaludeční vředy 

kmín, konopí, ostropestřec, vojtěška, slunečnice, len, kvasnice, 

červená řepa, kustovnice, mrkev, svatojánský chléb, mořské řasy, 

spirulina, zázvor, řepné řízky 
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