
 

 
Tatiana Banášová 

poradenstvo pre zdravý životný štýl 
 

e-mail: tatiana@banasova.sk  Mobil: 0911 293 191 

    ANTILIPIDOVÝ ČAJ - TIANSHI ANTILIPEMIC TEA  

 
Zloženie:  
6 druhov zeleného čaju  
listy Gynostemmy päťlistej  
listy Lotosu  
semená Kassie Tory (druh senny)  
koreň Horca mnohokvetého alebo zemného  
 
Balenie:  
40 sáčkov  
 
Indikácie:  
1. Prevencia srdcovo-cievnych ochorení, porúch krvného tlaku (vysokého i nízkeho), 
aterosklerózy.  
2. Prevencia , regulácia a normalizácia tukov (cholesterolu).  
3. Ochorenia pečene.  
4. Tonizácia a antioxidácia organizmu pri veľkej psychickej i fyzickej záťaži, pri syndróme 
chronickej únavy.  
5. Detoxikácia organizmu pri otravách, poruchách trávenia, alkoholizme a drogových závislostiach.  
6. Podporné účinky pri dlhodobom pobyte a práci v ekologicky narušených prostrediach.  
7. Znižuje teploty pri virózach, chrípke, angíne ...  
8. Ochorenia žalúdočno-črevného traktu, zápchach.  
9. Aktivizuje všetky druhy látkovej výmeny, znižuje váhu.  
10. Prevencia onkologických ochorení žalúdka, čriev, predstojnej žľazy, lymfatického systému, kože ...  
11. Antimikrobiálne a omladzujúce účinky.  
 
Kontraindikácie:  
1. Nedoporučuje sa deťom do 12 rokov.  
2. Nedoporučuje sa počas tehotenstva a v období dojčenia jedine v akútnych prípadoch.  
3. Nedoporučuje sa užívať nepretržite dlhšie než 40 dní. 
 
Príprava a dávkovanie:  
Doporučujeme začínať s nižšími dávkami a koncentráciami.  
Na 1 liter - lúhovať 7-10 min. - zalievať 80 °C – pozor, nie vriacou !  
Pri ťažších príznakoch a akútnych ochoreniach - je možné prechodne zvýšiť 
koncentráciu doporučujeme lúhovať v 0,3-0,5 litri vody - a dĺžka lúhovania až 14 
min. Druhé balenie piť až po 1-mesačnej prestávke, to sa už môže lúhovať max. 
40 min.  
 
Užívanie:  
Doporučuje sa užívať ráno alebo v prvej polovici dňa do 18. hod. pre jeho 
tonizačné účinky.  
Pri normálnom alebo zvýšenom krvnom tlaku - 20-30 min. pred jedlom - horúci  
Pri nízkom tlaku piť medzi jedlom a studený (letný).  
Do čaju nepridávať žiadne sladidlá, med, ani diabetické ani citrón.  
 
Doplnkové využívanie:  
Vyluhované vrecúško sa dá použiť na pretretie tváre - tonizuje a zvláčňuje pokožku - dá sa použiť aj ako maska, možno použiť ako 
hnojivo na kvety ...  
 
Cena:  
17,- EUR  
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