
 
 

ZeoliteMED - K ODSTRANĚNÍ ŽLUTIN DETOXIFIKACÍ STŘEVNÍHO TRAKTU VAZBOU KVEKSILVERU, OČIVA, 

KADMIU, HLINÍKU, AMMOMU A HISTAMINU. 

 

ZeolithMED může denně používat celá rodina jako přírodní 

bioregulátor k ochraně zdraví, prevenci a zmírnění příznaků 

způsobených působením škodlivin. 

ZeolithMED, přírodní léčivý přípravek vyrobený z přírodního 

minerálu zeolitu, dokáže vázat škodlivé látky v trávicím 

traktu jako houba a přirozeně je z těla vyloučit. Nestravitelný 

ZeolithMED, který je nabitý škodlivými látkami, se přirozeně 

vylučuje stolicí střevem, aniž by zatěžoval metabolismus. 

 
Vazbou (adsorpcí): 

• Těžké kovy (rtuť, olovo, kadmium) 

• Hliník 

• Amonium 

• Histamin 

 
ZeolithMED lze použít k odlehčení jater prostřednictvím 

detoxikace střevního traktu. 

 
PREVENCE 

 

Prevence je jakékoli opatření, které může zabránit 

poškození zdraví (nemoci, úrazu) nebo je oddálit či snížit 

jeho pravděpodobnost. 

Prevence je nejlepší lék. ZeolithMED dokáže vázat 

nežádoucí znečišťující látky v trávicím systému ještě 

předtím, než jsou vstřebány organismem, a pomáhá tak 

předcházet onemocněním s p o j e n ý m  s e  zvýšenou 

zátěží škodlivinami. 

 
K VEDOUCÍMU 

 

Hromadění toxických kovů, jako je rtuť, olovo, kadmium, 

hliník a další látky, například amoniak a histamin, může být 

příčinou mnoha chronických onemocnění. Vlastnosti 

ZeolithMEDu vázat a vylučovat škodliviny lze využít podle 

potřeby, zejména v případech zvýšeného histaminového 

stresu a histaminové intolerance, např. při alergiích, 

onemocněních trávicího traktu, poruchách funkce jater nebo 

zvýšené zátěži jater v důsledku působení amonných 

sloučenin. 

 
ZeoliteMED + FLOHSAMES 

 

Přírodní léčivý přípravek k odlehčení jater detoxikací 

střevního traktu vázáním rtuti, olova, kadmia, hliníku, 

amoniaku a histaminu. 

Díky své vysoké bobtnací schopnosti jsou slupky psyllia 

mechanicky působícím projímadlem, které podporuje účinek 

zeolitu. 

 
slupky indického psyllia - přírodní vláknina pro čištění 

střev 

Lupiny psyllia (psyllium) jsou stále oblíbenější pro podporu 

přirozeného trávení a podporu zdraví střev. Jako čistě 

rostlinná potravina poskytují vysoký obsah stravitelných a 

výborně bobtnavých slizů pro cholesterolovou dietu s 

vysokým obsahem vlákniny. Při kontaktu s vodou dochází 

vlivem bobtnání jemně mletých slupek psyllia k silnému 

zvětšení objemu střevního obsahu, což zvyšuje podnětnost 

střevní stěny, posiluje střevní peristaltiku a usnadňuje 

vyprazdňování střev. Prášek ze semen indického psyllia 

může díky svému účinku na změkčení stolice přispět k 

pročištění střev a k příjemnějšímu průchodu střevy a regulaci 

stolice. 

 
DÁVKOVÁNÍ A DOBA TRVÁNÍ 

 

ZeoliteMED Powder 

Složení: 100% klinoptilolit zeolit 

 
Pokud lékař nepředepíše jinak, užívejte přípravek jako 

léčebnou kúru, např. po dobu 40 dnů, a postupně snižujte 

dávku: jednou denně vypijte 1 lehce vrchovatou čajovou 

lžičku (3 g) prášku rozmíchanou v cca 250 ml vody při jídle. 

V případě potřeby lze aplikaci pomalu zvýšit na 2x denně, 

maximálně 3x denně. 

 
ZeolitMED ultrajemný prášek: 

Složení: 100% klinoptilolit zeolit ultra fine 

 
Pokud lékař nepředepíše jinak, užívejte přípravek jako 

léčebnou kúru, např. po dobu 40 dnů, a postupně snižujte: 

pijte 1/2 čajové lžičky (1 g) ultrajemného prášku 

rozmíchaného v cca 250 ml vody jednou denně během jídla. 

V případě potřeby lze aplikaci pomalu zvýšit na 2x denně, 

maximálně 3x denně. 

 
ZeoliteMED Kapsle 

Složení: 100% clinoptilolite zeolit ultrafine á  500 mg 

v jedné celulózové tobolce 

 
Pokud vám lékař nepředepíše jinak, užívejte přípravek jako 

léčebnou kúru, např. po dobu 40 dnů, a postupně snižujte: 

užívejte 1-2 tobolky jednou denně s cca 250 ml vody v době 

jídla. V případě potřeby lze aplikaci pomalu zvýšit na 2x 

denně, maximálně 3x denně. 

 

 
 

 

ZeoliteMED 

Návod k použití Vnitřní použití 



ZeoliteMED + psyllium 

Složení: Prášková směs 50 % klinoptilolitového zeolitu, 50 % 

prášku z organických slupek indického psyllia. 

 
Pokud lékař nepředepíše jinak, užívejte přípravek jako 

léčebnou kúru, např. po dobu 40 dnů, a postupně snižujte 

dávku: jednou denně vypijte 1 lehce vrchovatou čajovou 

lžičku (3 g) prášku rozmíchanou v cca 250 ml vody při jídle. 

V případě potřeby lze aplikaci pomalu zvýšit na 2x denně, 

maximálně 3x denně. 

 
PRAVIDELNOST, RYTMUS A DOBA APLIKACE 

 
 

Pravidelnost aplikace ovlivňuje účinnost, přerušení ji může 

snížit. Níže si jednoduše najděte časové intervaly, které vám 

vyhovují. Podle Karla Hechta, Dr. med. habil. Prof. pro 

neurofyziologii em. Prof. pro experimentální a klinickou 

patologickou fyziologii na Charité / Humboldtově univerzitě 

v Berlíně, jsouinterní použitílidídoporučeny 

následujícíchronobiologické denní doby: 6- 8 hod. 

13 - 15 hod. 

18-20 hodin 

pro noční zásobování:  22:00 

 
INTERAKCE S OSTATNÍMI ČINITELI 

 

Po užití léku je třeba dodržet časový odstup nejméně 2 

hodiny. 

Nepoužívejte současně s alkoholickými nápoji, nápoji s 

obsahem kofeinu a kyselými nápoji, jako je grapefruitová, 

pomerančová, citronová a ananasová šťáva. 

 
VEDLEJŠÍ ÚČINKY 

 

V ojedinělých případech se může objevit zácpa, pokud je 

příjem tekutin příliš nízký. Tento účinek je závislý na dávce a 

lze mu předejít dostatečným příjmem tekutin a snížením 

dávky. Pokud se objeví zácpa, zvyšte příjem tekutin, snižte 

dávkování a v případě potřeby se poraďte s lékařem. Ve 

vzácných případech může psyllium způsobit nadýmání, bolesti 

břicha nebo nevolnost. Tento účinek je často závislý na dávce 

a lze jej snížit dostatečným příjmem tekutin a snížením 

dávky. Pokud pocítíte nadýmání, bolest břicha nebo 

nevolnost, zvyšte příjem tekutin, snižte dávku a v případě 

potřeby se poraďte s lékařem. 

 
UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

 

ZeolithMED není náhradou za antialergikum. 

Abyste podpořili detoxikační a regulační procesy, dbejte 

během užívání ZeolithMEDu na dostatečný přísun tekutin, a 

to jak během příjmu (0,25 litru vody), tak v souvislosti s denní 

dávkou (2-3 litry/den). 

ZeolithMED se nesmí užívat při závažných poruchách 

funkce ledvin (např. při renální insuficienci). V případě 

zdravotních potíží, snížené funkce ledvin, během těhotenství a 

kojení, jakož i v případě. 

u dětí mladších 12 let by měl být Zeolit MED používán 

pouze po konzultaci s lékařem. 

Zdravotnický prostředek se nesmí vdechovat (inhalovat) a 

nesmí se používat na oko. Při zasažení očí je dostatečně 

vypláchněte. 

Není určeno k nepřetržitému dlouhodobému používání. Pokud 

si všimnete jakéhokoli neobvyklého účinku, přestaňte 

přípravek používat. 

 
SKLADOVÁNÍ A POUŽITELNOST 

 

Přípravek uchovávejte mimo dosah dětí mladších 6 let. 

Po použití obalovou jednotku vždy uzavřete. 

Výrobek skladujte na suchém místě při pokojové teplotě. 

Datum spotřeby je vytištěno na zadní straně obalu. 

Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti. 

 
POZNÁMKY K LIKVIDACI 

 

Obsah a obal lze likvidovat společně s domovním odpadem. 

fialové sklenice v zelené skleněné nádobě. 

 
VÝROBCE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ 

 

ZeoBent Handels GmbH 

Bílí 2 

D-07407 Uhlstädt-Kirchhasel 

Telefon +49 (0) 36742 673937 

E-mail: info@zeolith-bentonit-versand.de 

Internet: www.zeolith-bentonit-versand.de 

https://www.zeolith-bentonit-versand.at/at/zeolith.html 
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