SUPEREXTRAKTY INCA BOTANICA
Superextrakty byly vyprojektovány jako maximálně účinný a silný prostředek pro léčbu zdravotních obtíží.
A vzhledem k této síle je nutno na začátku jejich užívání postupovat opatrněji, než u obvyklých bylinných
přípravků . Extrakty jsou kombinací velmi silných amazonských a andských byliny a tradičních českých
léčivek. V několika případech jsou užity i další velmi účinné byliny z jiných krajů, jako je třeba
protirakovinná sibiřská houba Čaga, nebo pryskyřice Aloe kapské.
Při užívání extraktů není příliš vhodné brát více druhů extraktů najednou. Léčení bylo vyprojektováno tak,
že nevhodnější je využívat vždy jednu lahvičku extraktu, ke které je pak možné užívat další bylinné
prostředky – a to nejčastěji všeléčivou Dračí krev, pak Copaibu a Jergon Sacha a dále čajové bylinné
směsi, které se hodí k příslušnému extraktu. Vhodné jsou jako doplněk stravy také superpotraviny, jako jsou
různé druhy Macy, Camu- Camu, nebo Lucuma, Kurkuma , olej Sacha Inchi apod . Tyto kombinace pak
najdete na e-shopu Incabotanica či v herbáři Incabotanica v sekci Léčebné kúry.
Náš nejsilnější a také nejuniverzálnější prostředek je nazýván Vilcareina a vzhledem k jeho síle bylo třeba
aby vznikly dvě verze, jedna slabší pro citlivější osoby a jedna silnější. Je vhodné začít při jejím užívání
s Vilcareinou Soft a terpve po vyzkoušení, jak organizmus na takto silný extrakt bude reagovat , nasadit
Vilcareinu Forte. I pro samotný organizmus je dobré, když léčba vygraduje pomalým přidáváním na síle
prostředku, či dalším prokombinováním s dalšími prvky léčby.
Při užívání ostatních prostředků již není potřeba taková opatrnost při počátku užívání , jako je zapotřebí u
Vilcareiny.

VILCAREINA
Velmi silný prostředek proti patogenním organizmům a parazitům. Likviduje bakterie, viry, plísně a dokáže
detoxikovat organizmus i od kovů a chemických jedů. Je zacílený zvláště na léčbu těžkých onemocnění,
jako je borelióza, toxoplazmóza či plicní chlamýdie, ale i herpetických virů, jako jsou viry způsobující
opary, či EBviry nebo CMviry. Zvyšuje imunitu a vitalitu organizmu. Je možné ji užívat ve dvou verzích a
to Vilcareina Soft a Vilcareina Forte.
Vilacereinu v Amazonském protokolu doporučujeme nasadit v případě neidentifikovaných problémů, které
se projevují zánětlivýmmi procesy kdekoli v těle . Ve většině případů tato kombinace , pokud je snášena,
vede k vyřešení těchto problémů, aniž by bylo nutno identifikovat původce problému.

VILCAREINA SOFT
Pokud jste se rozhodli pro užívání Vilcareiny, doporučujeme začít s užíváním tohoto prostředku ve verzi
Soft, zvláště u lidí citlivých, lidí s nižší hmotností- tedy u štíhlých žen a větších dětí a také u lidí vyšších
věkových kategorií, kteří mívají nahromaděná systémová onemocnění, nebo trpí oslabeným srdcem či
vysokým tlakem. (Pro malé děti tento prostředek není vhodný, pokud není důvodem k zahájení léčby nákaza
boreliózou).
Zcela vhodné je začít vždy s Vilcareinou Soft v případě zahajování dlouhodobé léčby Lymské boreliózy,
nebo podobných těžkých onemocnění. U takto nemocných lidí bývají bouřlivé reakce v prvních fázích
užívání léčebných prostředků – tvz. Herxheimerova reakce. A je dobré co nejvíce tuto reakci oslabit, proto
je nutno začít pozvolna. Návod na postup takové léčby najdete v Amazonském protokolu.
Ale i při této slabší verzi je zapotřebí nasazovat užívání prostředku opatrně a začít na malém počtu kapek.
Například :

4 dni 3x 2 kapky , další 4 dni 3x3 kapky a takto pomalu pokračovat až do plné maximální dávky 3x 7
kapek.
Není nutno vždy dojít do této plné dávky, pokud byste se na to necítili. Zůstaňte na dávce, kterou bude váš
organizmus snášet a pak zase můžete pomaličku navyšovat dávku.
U vážných onemocnění boreliózou apod. je nezbytné brát maximální dávku, ve výjimečných případech
zvýšit denní dávku až na 3x10 kapek a to dle vlastního uvážení.
Pokud budete snášet užívání Vilcareiny Soft dobře, můžete bez obav začít užívat Vilcareinu Forte.

VILCAREINA FORTE
Tento extrakt co do účinnosti dvakrát silnější než Vilcareina Soft a je doporučeno začít s jejím užíváním, až
po vyzkoušení její snášenlivosti v její slabší verzi. I v tomto případě je dobré začít s užívání od menší
dávky kapek a postupovat stejně , podobně jako u Vilcareiny Soft.
Dále je doporučeno brát během užívání Vilcareiny denně 20 -30 kapek Dračí krve, opět podle váhové
hmotnosti a snášenlivosti a Dračí krev nasadit po týdnu užívání Vilcareiny od 5 kapek a přidávat
každý den o 2 kapky až do plné dávky. V této synergii teprve dochází k výrazným výsledkům při
hubení všech patogenů . (Viz Amazonský protokol)
Je možné také užívat k extraktu pryskyřici Copaibu a to 2x denně 5 kapek . Ale neužívat ještě současně
s Dračí krví . Buď Dračí krev nebo Copaibu. Copaibu také přidávat až po zjistění dobré snášenlivosti
užívání Vilcareiny.
K tomuto extraktu je možné užívat z čajových bylinných směsí 1x denně Rudý strom ale lze zařadit při
dlouhodobém léčení i Obří přesličku, Červený plod, Hořký květ nebo Pralesní mátu (je možné 2x denně), .
Ale vždy jen jednu směs.
Při léčbě Lymské boreliózy je velmi vhodné užívat kromě Vilcareiny také bylinu Jergon Sacha, která má
velký vliv na regeneraci nervové soustav, je velmi silně antivirotická a zastavuje množení borelií. Lze
užívat 1-2 lžičky denně.

HERCAMPURINO
Silný detoxikační prostředek, vhodný také na léčbu cukrovky. Je možné kombinovat s užíváním směsi
Modrý květ (max 1-2 šálky denně)

UŃAREGOLA
Silný extrakt proti bakteriím a virům způsobujících nachlazení , rýmy a chřipkové stavy. Také doporučeno
brát zároveň 20-30 kapek Dračí krve, zvláště při akutní nákaze. Lze kombinovat s užíváním směsi Pralesní
máta ( max 2x denně šálek)

CHAGUBONA
Silný prostředek proti zhoubnému bujení a také lze použít jako prevence proti onkologickému onemocnění.
Obsahuje sibiřskou houbu Čagu. Je také možno ho použít jako protizánětlivý prostředek. Opět
doporučujeme zároveň brát denně 20- 30 kapek Dračí krve souběžně s Chagubonou. V onkologických
případech je možné jít až do 50 kapek Dračí krve denně. Lze kombinovat se směsí Rudý strom ( 1-2x denně)

MARCOCURA
Extrakt , který upravuje správnou funkci kloubů a léčí kloubní onemocnění. I zde je dobré užívat k tomuto
extraktu 20-30 kapek Dračí krve denně. Lze kombinovat se směsí Amazonská liana (1-2x denně šálek)

TAWARILLO
Prostředek pro léčbu diabetu typu 2. Lze ho kombinovat se směsí Źlutý strom. Také je možné při
dlouhodobém léčby cukrovky střídat přípravek Tawarillo a Hercamuprio, který je také vhodný při léčbě
diabetu typu 2. V případě že je užíván injekčně inzulín, je nutno stále měřit hladinu cukru v krvi a
upravovat dávky inzulínu, aby nedošlo k život ohrožující hypoglykemické reakci.

