
E
• Epilepsie 
Padoucnice, svatá nebo také božská nemoc.

Jedná se o záchvatovitou chorobu při náhle vzniklé nerovnováze činnosti mozku. Jde o disharmonii 

mezi stimulujícím a tlumícím systémem funkce mozku.

Může při ní dojít k poruše vědomí, pohyblivosti, citlivosti, změně smyslové činnosti, křečím, činnostem 

nedávajícím smysl a podobně. Může vzniknout v jakémkoli věku. Může být vrozená (při nepříznivém vývoji 

plodu), nebo získaná (například blokádou krční páteře, nádorem mozku, cévními změnami, zraněním a 

podobně). Často zůstává příčina neznámá.

Terapie: farmakologická ke snížení reakce mozku – antiepileptika. Někdy se musí použít terapie chirur-

gická, kdy je cílem léčby odstranění té části mozkové tkáně, která je odpovědná za vznik záchvatů.

Podpora terapie produkty LR: opakující se otázka na infolince s obtížnou odpovědí. Často totiž 

neznáme příčinu. Je jisté, že epilepsie se nevyhýbá ani jedincům se zdravým způsobem života (bez konzu-

mace alkoholu a kouření, které mohou vyvolat i epileptický záchvat). Není-li podáván Warfarin, přidáváme 

k terapii Aloe Vera Sivera. Podle pH moči se snažíme o odkyselení organismu pomocí Probalance 

(většinou u dospělých osob) a často se daří chorobu pozitivně ovlivnit i podáváním Mind Master formula 
Red.

F
• Furunkl 
Furunkl – hnisavý zánět kůže, vřídek na kůži, karbunkl a podobně.

Je to kožní abscísek až absces, který patří do skupiny pyodermií (hnisavá onemocnění kůže). Onemocnění je způsobeno infekcí mikroby, kteří 

napadají například vlasové nebo chlupové váčky či žlázy.

Pokud mikroby proniknou přes přirozenou ochranu kůže, mohou způsobit nemoc. V případě silné imunity je většinou bariéra kůže dostatečná 

a efektivní. V případě nedostatečné kvality kůže nebo při špatné hygieně může však být bariéra snadno porušena. Dalším důvodem může být 

cukrovka, nádorové onemocnění, užívání kortikoidů a prakticky všechny nemoci snižujících imunitu. Někdy může furunkl dosáhnout značných 

komplikací.

LR průvodce nejčastějšími 
 zdravotními problémy E–H
Em. Prim. MUDr. Milan Čarvaš

Vážení příznivci a spolupracovníci LR

Opět se setkáváme na stránkách LR Magazínu, abychom pokračovali v naší cestě abecedy 

nemocí, které potkávají a sužují nás všechny.

Přestože vybírám pouze ty nejčastější, je jich stále dost, o kterých jsme nemluvili. Doufám, 

že máte své LR Magazíny po ruce i u klientů, máte možnost si v nich zalistovat a navrhnout 

podporu léčby pomocí LR produktů.
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Terapie: protože jde o infekci, obvykle se nasazují antibiotika, desinfekce a někdy je také nutná 

chirurgická invazivní terapie.

Podpora terapie produkty LR: doporučuji místně používat opakovaně Aloe Vera Emer-
gency sprej nebo Aloe Vera Koncentrát. Vhodné jsou také krémy Microsilver, protože stříbro 

je v boji s infekcí velmi účinné. Celkově jsou podstatné především vyšší dávky Colostra coby 

přírodního antibiotika. Dlouhodobě je možná prevence a podpora imunity Aloe Vera Drinking 
gely.

G
• Gastritis
Je onemocnění žaludku zánětem nebo podrážděním výstelky.

Může být náhlá nebo chronická. Příčina bývá bakteriální, virová, stresová, chemická (například 

nadměrná konzumace alkoholu, kouření či některé léky). Může vzniknout i po úraze, nebo může 

jít o autoimunitní onemocnění. Důvodem může být i návrat /refl ux/ žluče do žaludku. 90 % chro-

nických gastritid je vyvoláno bakterií Helicobakter pylori.

Příznakem této choroby bývá nevolnost, říhání, pálivá bolest, někdy i bolesti hlavy.  Při opa-

kováném zvracení může být ve zvratcích i krev. Některé gastritidy mohou také podporovat vznik 

rakoviny žaludku.

Terapie: klidová léčba, dieta, spasmolytika, antacida. Pokud je nemoc doprovázena helico-

bakterem, podává se trojkombinace ATB s inhibitorem protonové pumpy.

Podpora terapie produkty LR: V tomto případě je potřeba pečovat o sliznici žaludku 

podáváním Aloe Vera, která ji zklidňuje a snižuje kyselost. Je možné přidat i Probalance. Při 

doprovodném onemocnění Helicobakter pylori doporučujeme přidat Colostrum (např. comp. 

2x2 tob) k léčbě infekce, při užívání ATB přidejte Probiotic 12.

• Glomerulonefritis
Jedná se o zánět ledvin, přesněji glomerulů (mikroskopická tělíska v ledvinách, v nichž se 

fi ltruje krev a tvoří se primární moč). Ve zdravé ledvině je těchto klubíček tvořených drobnými 

cévami cca 1 milion. Postihne–li glomeruly zánět, zhoršuje se jejich činnost a hrozí až úplná 

ztráta funkce celé ledviny. Nemocný méně močí, případně nemočí vůbec, někdy je v moči 

přítomná krev. Onemocnění doprovází celková únava, zvracení, nevolnost, zvýšená teplota, 

bolesti v bedrech, otoky (nejdříve v obličeji, následně kolem víček). Zvyšuje se krevní tlak.

Vedle toho existuje také akutní glomerulonefritida, která vzniká náhle a nejčastěji je bakteriál-

ního původu. Příčinou může být i salmonela, EB virus, virus hepatitidy, či patologická imunitní 

reakce proti glomerulům. Stav může přejít i do chronické formy. 

Terapie: antibiotika proti bakteriální infekci, dieta, léčba vysokého TK, podpora vylučování 

moči, hemodialýza. Někdy se podávají také kortikoidy.

Podpora terapie produkty LR: vhodná je dlouhodobá podpora boje proti infekci Co-
lostrem Direct, po 14 dnech Colostrem Compact (2x2 tob). Při ATB podáváme Probiotic 
12. Při chronickém onemocnění podporujeme tělo dlouhodobě proti zánětu a cévním změnám 

(Aloe Vera gel Sivera v dávce nejméně 1 ml/1 kg váhy, ale i více, podle stavu).

Pokračování na následující straně
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H
• Hemoroidy
Nebo také hemeroidy, křečová žíla konečníku a podobně.

Má je téměř každý, ale ne všichni pociťují potíže. Jedná se o onemocnění cévní pleteně v oblasti konečníku, v níž drobné tepénky přivádějí krev 

a drobné žilky ji odvádějí. Jakmile dojde k poruše uvedeného systému, žilky se rozšiřují a tvoří křečové žíly.

Vnější hemeroidy se vyskytují na zevním povrchu konečníku. V případě, že se nezanítí či neucpe odtok v žíle, nedělají obvykle problém. 

Někdy tvoří pouze kožní řasu. Jakmile dojde k zánětu či krevnímu uzávěru, vznikají bolesti, pro-

blém s odchodem stolice a podobně. Oblast zevních hemeroidů je silně inervovaná a bolestivost 

je potom značná.

Vnitřní hemeroidy se tvoří hlouběji v konečníku. Jejich nejčastějším příznakem je krvácení (jasně 

červená krev na stolici či toaletním papíře). Tyto hemeroidy mohou krvácet i samovolně. Dalším pří-

znakem může být i tzv. prolaps, což je vyhřeznutí hemeroidů ven z konečníku. Při zatlačení může 

být i kolem konečníku hlen se stolicí. V tom případě mluvíme o tzv. „vlhké řiti“.

Terapie: konzervativní terapie spočívá v aplikaci mastí, sedacích koupelí, čípků a podobně. 

Podávají se tbl na zlepšení cévní stěny, dalším stupněm jsou ambulantní chirurgické zákroky a 

nakonec operace.

Podpora terapie produkty LR: podáváme dlouhodobě Aloe Sivera, která má velmi pozi-

tivní efekt na cévní změny a záněty. Aloe také upravuje stolici, což je u hemeroidů velmi důležité. 

Na zevní hemeroidy můžeme opakovaně přikládat obklady s Aloe Emergenci sprejem, a to až 

několikrát denně. Zevní hemeroidy (a částečně i vnitřní) můžeme natírat 2–3x denně Aloe Vera 
koncentrátem. Pokud jsou největší potíže s vnitřními hemeroidy (otok, zánět, občasné krvácení 

a podobně), je možné aplikovat hlouběji do konečníku Aloe Vera Koncentrát (přímo, případně 

si v malé formičce z alobalu vytvořit v mrazničce čípky z Aloe Vera Koncentrátu a tyto 2x denně 

zavádět hluboko do kanálu konečníku).

• Hodgkinův lymfom
Neboli maligní lymfogranulom patří mezi nádorová onemocnění lymfatické tkáně. Začátek 

se většinou nachází v uzlině v podpaždí, odtud se šíří do okolí a celého lymfatického systému. 

Podle posledních výzkumů může jeho vznik souviset jeví s poruchou imunitního systému. Ne-

jedná se o infekci.

Existují 4 stadia. Potíže typu zvětšených lymfatických uzlin, opakující se horečky, malátnost, 

únava, náhlé hubnutí, zvětšení sleziny, kašel, dušnost a jiné.

Terapie: chemoterapie je základní léčba. Někdy je kombinovaná s ozařováním.

Podpora terapie produkty LR: podáváme Aloe Vera Broskev či Med v dávce nejméně 

2 ml/1 kg váhy. Zvláště vhodná je Aloe Vera jako podpora organismu při vedlejších účincích 

chemoterapie. Snižuje potíže typu nechutenství, únava, oslabená imunita, vznik aftů, moučnivky 

v dutině ústní /bílý povlak/ a podobně. Podporuje regeneraci poškozených mimonádorových 

tkání jako je kostní dřeň a podobně. Dutina ústní se může vyplachovat Aloe Vera Emergency 
sprejem, který se dá i kloktat. Je možné přidat i Colostrum 3x2 tob k podpoře regenerace 

kostní dřeně. Místně je možné i použití Aloe Vera Koncentrátu na kůži, která může být od che-

moterapie popálená. Podle pH moči přidejte ProBalance tak, aby byla moč kolem pH 6,5–7. 

Při velkém rozsahu nemoci je možné přidat Reishi, nejméně 2x2 tob k posílení protirakovinných 

produktů.
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• Hyperplasie prostaty
Jde o benigní onemocnění zvětšené prostaty na základě zmnožení stromálních buněk.

Prostata je svalově-žláznatý orgán mužů uložený v oblasti močové trubice. Při zvětšování tvoří 

postupně překážku odtoku moči a může ji úplně uzavřít.

Vydutí spodiny močového měchýře způsobuje zhoršení jeho vyprazdňování, což vede ke vzni-

ku zbytkové moči. To má za následek velmi časté močení /mikce/ a větší dráždivost močového 

měchýře.

Přesný mechanismus vzniku benigního zvětšení prostaty není přesně znám. Potíže mohou 

přijít v omezení průchodnosti močové roury v oblasti prostaty, vzniká častější močení, nutkavý 

pocit k močení, noční močení, zpožděný start močení atd. Hlavními faktory vzniku BHP jsou 

vyšší věk a přítomnost androgenů /hormon/.

Terapie: v první fázi farmakoterapie pomocí skupiny blokátorů alfa-adrenergního receptoru s 

větším množstvím nepříjemných vedlejších účinků. Při konzervativním neúspěchu se nemoc řeší 

chirurgicky, odstraněním prostaty (různou metodikou).

Podpora terapie produkty LR: podávání Aloe Vera Sivera (vzhledem k extraktu kopřivy 

je nejvhodnější), odkyselení organismu pomocí ProBalance (podle pH moči, aby byla kolem pH 

6,5–7). Přidáváme Woman Phyto activ (3x1 tob nejméně 3 balení 2x do roka), protože snižuje 

i pravděpodobnost vzniku karcinomu prostaty.

Vážení přátelé a poradci LR, opět jsme trochu pokročili v abecedě nemocí, o kterou, jak doufám, máte stále zájem.

Věřím, že se Vám v ruce s lékařskými příspěvky daří vysvětlovat klientům, jak naše LR produkty fungují a jak si s jejich pomocí zkvalitnit 

vlastní život i život okolí.

Přeji Vám všem mnoho zdraví a těším se na shledání při našich seminářích.

Emer. prim. MUDr Milan Čarvaš

Lékařská infolinka: +420 602 430 333

Po-Út 16.00 - 21.00, St 13.00-15.30 hodin
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