
Štrukturálny uhlík  
 
 

V dnešnom pretechnizovanom svete je ľudský organizmus zaťatovaný množstvom alergénov, 
škodlivých a jedovatých látok, ktoré je žiadúce z tela odstrániť. Veľa orgánov vďaka tejto záťaži 
nepracuje plnohodnotne Organizmus potom reaguje napríklad zvýšenou citlivosťou  na rôzne 
látky (alergény). Štrukturálny uhlík, ktorý disponuje vysokým špecifickým povrchom, absorbuje 
tieto nežiadúce látky do svojich štrukturálnych reťazcov a je schopný odvádzať ich z ľudského 
tela von. Z tela naopak neodvádza živiny, minerály a vitamíny.  
   
Štrukturálny uhlík poskytuje tieto základné 
ochranné funkcie:  
   

 znižuje hladinu histamínu , čím významne eliminuje 
alergické reakcie 

 pôsobí preventívne na posilnenie funkcie pečene a 
celkovú očistu organizmu 

 preventívne pôsobí proti napadnutiu čreva 
karcinómom (rakovinou) 

 
   
Ako konkrétne pomohol nám, sa môžete dočítať tu: 
tatianabanasova.sk/cestovanie  
    
Návod na použite a dávkovanie:  
   
Pri začínajúcich alebo už rozvinutých príznakoch alergie alebo pri zažívacích ťažkostiach sa užíva 
štrukturálny uhlík podľa závažnosti ťažkostí 1x denne v množstve 1/8 - 1/4 malej kávovej lyžičky 
tak, že sa toto množstvo ponechá v ústach 2-3 min. Behom tejto doby sa odporúča  štrukturálny 
uhlík prežúvať a potom sa postupne prehltne. Po užití sa pre zvýšenie účinku odporúča cca 30 
min. nepiť a nejesť. Po zmiernení ťažkostí je možné vyššie uvedenú dávku rozdeliť na 2 denne, 
prípadne užívať denne len polovicu tejto dávky až do odoznenia ťažkostí.  
   
Návod na použite a dávkovanie na prevenciu alergických ťažkostí:  
   
Prevencia, alebo príprave  na "alergickú sezónu" prináša oveľa väčší liečebný efekt než užívanie v 
dobe začínajúcich či rozvinutých ťažkostí (svrbenie sliznice a očí, kýchanie, výtok z nosa a očí). 
Preventívne sa odporúča užívať jedná dávka (1/8 malej kávovej lyžičky) 1x týždenne. Cca jeden 
až dva mesiace pred obvyklým každoročným začiatkom alergie (peľovou sezónou) užívať 1/8 
malej kávovej lyžičky 2-3 x týždenne.  
   
Návod na použite a dávkovanie na preventívnu ochranu hrbého čreva a celkovú 
očistu organizmu  
   
Na tieto účely postačí dlhodobé užívanie jednej dávky  (1/4 malej kávovej lyžičky) 1xtýždenne. 
Po 2-3 mesiacoch je možné predĺžiť interval dávkovania na 2 týždne.  
   
Cena: 10,- EUR   
   
Uvedenie prípravku do obehu je povolené rozhodnutím hlavného hygienika ČR a Ministerstva 
zdravotníctva ČR č.j. OVZ-350-21.9.05-23009   
 

http://tatianabanasova.sk/ako-zvladnut-cestovanie-s-detmi-v-zdravi/
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