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Vážené poradkyně a poradci,
v tomto – již třetím –

pokračování si objas-
níme původ a účinky
některých dalších
ingrediencí v pro-
duktech s Aloe Vera
a také zahájíme sérii
statí o neurologi-
ckých onemocně-

ních, jejichž průběh
může příznivě ovlivnit

užívání Aloe Vera gelu.

Jaký je původ květového medu
v ALOE VERA GEL LIFE ESSENCE?
Nedávno jsem na jedné své přednášce o zdravotních
účincích Aloe Vera prezentoval nové závěry vědeckých
studií Záhřebské univerzity o léčivém působení včelích
produktů a jejich užití v prevenci nádorového bujení.
Poukázal jsem na součinnost Aloe gelu a medu v pro-
duktu AVG Life Essence. Pak se ale přihlásil jeden poslu-
chač, který prohlásil, že květový med, uvedený na eti-
ketě, nepochází od včel. Aby tuto informaci ještě pode-
přel, odvolal se na výrok jednoho léčitele. Já jsem do
onoho momentu byl přesvědčen, že AVG Life Essence
je vyráběn podle receptu faráře Zaga (s výjimkou alko-
holu, který se nepřidává), ve kterém jsou hlavními
ingrediencemi Aloe gel a včelí med. Následně jsem
mnoha lidem pokládal otázku „Co je květový med?“.
Dotázaní odpovídali různě a mnozí tvrdili, že tento med
opravdu nepochází od včel.

Tak tedy, jak to vlastně je? Dostala se
mi do rukou kniha pana Zentricha,
který je velký propagátor a znalec apite-
rapie, což je přírodní léčba včelími produkty. Zde
se dočtete, že med je základní včelí produkt. Včely sbí-
rají na květech nektar, sladkou šťávu vylučovanou spe-
ciálními žlázkami na rostlině. Také sbírají medovici, která
vzniká jako druhotná surovina činností dalšího hmyzu –
mšice, puklice a červci nasávají sladkou šťávu z vodi-
vých pletiv rostlin, část ingrediencí využijí pro sebe a
zbytek, obsahující hlavně cukry, vypustí zpět právě jako
medovici. Tu pak včely sbírají hlavně po ránu. Nektar i
medovice projdou zažívacím traktem včel a pak jsou
uskladněny v plástech, kde dozrávají za další manipula-
ce mladými včelkami. Proto rozlišujeme med podle
původu na nektarový a medovicový. Nektarový med se
též nazývá KVĚTOVÝ, jelikož pochází z květů nektaro-

dárných rostlin a stromů. Medovice se
nejčastěji vyskytuje na lesních stromech, proto se
často medovicovému medu říká LESNÍ, a svou tmavší
barvou se odlišuje od květového. Hlavním komponen-
tem zralého medu jsou v různém poměru zastoupené
cukry – hroznový cukr (glukóza) a ovocný cukr (fruktó-
za). Další komplexnější cukry jsou dextriny. Mimo jiné
jsou tam i organické kyseliny, aminokyseliny, řada enzy-
mů, rostlinných hormonů, vitamínů a minerálních látek.
Když se podíváme na léčebné účinky medu, mnohé se
shodují s účinky Aloe Vera gelu. Např. med působí anti-
bioticky a protizánětlivě, zlepšuje trávení, zvyšuje deto-
xikační schopnost organizmu, urychluje hojení ran,
odstraňuje jak průjmy tak i zácpu, podporuje imunitu
atd. – seznam je opravdu dlouhý. Proto není divu, že
tuto prastarou recepturu, která spojuje Aloe Vera gel a
včelí med, oceňují mnozí léčitelé. Díky synergii se účinek
těchto dvou přírodních substancí násobí. Teď je určitě
jasné, že med v AVG Life Essence není jenom příchutí,
ale mocnou, zdraví ovlivňující komponentou.

Dalším ze včelích produktů užívaných ve výrobcích Aloe
Vera je PROPOLIS. Je to vlastně včelí tmel. Česky se
nazývá dluž či smoluňka – tuto informaci jistě ocení
potenciální soutěžící „Milionáře“ či jiných podobných
klání. Je to balzámovitá látka pevné, lepkavé konzisten-
ce. Rozpustíme-li ji v etanolu, vznikne tinktura průzrač-
né červenohnědé barvy. Odpařením etanolu vzniká tzv.
propolisový balzám. Obvykle jej včely získávají z pupenů
stromů a nebo z výpotků, které prosakují kůrou přede-
vším jehličnanů. Tato látka je smíšena s malinkými vloč-
kami vosku, vylučovaného ze speciálních žláz v zadečku
včelích dělnic. Tato jedinečná tmelicí směs slouží ke spo-
jení všech částí úlu, vyztužení interiéru včelí líhně 
a k zalepování nežádoucích děr. Díky svým obdivuhod-
ným antiseptickým vlastnostem je zajištěno přímo
nemocničně sterilní prostředí pro včelí potomstvo.
Látky, ze kterých vzniká dluž (opravdu pěkné slovo),
nacházíme ve všech rostlinách. Z poloviny jsou to prys-
kyřice a balzámy, třetinu tvoří vosky, dále éterické oleje
a asi 5% pyl. V menším množství jsou zde různé biofla-
vonoidy, organické kyseliny – skořicová a kávová (jsou
také v Aloe Vera), vitamíny a četné minerální látky.
Seznam farmakologického využití propolisu je opět roz-
sáhlý. Významné je jeho antibiotické působení.
Zastavuje růst mnoha bakterií a
některé kmeny dokonce
zabíjí. 
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Přidá-li se do masti s antibiotiky, zvýší a prodlouží se její
účinnost. Další účinky jsou opět velmi podobné účinkům
Aloe Vera: působí jako anestetikum (tiší bolest), imunos-
timulancium, antiflogistikum (protizánětlivě), antiviroti-
kum (proti virům) a antimykotikum (proti plísním), také
podporuje hojení ran. Je zajímavé, že propolis z odliš-
ných oblastí a od různých včelstev má také různé slože-
ní, jeho zdravotní účinek na lidský organismus je však
téměř totožný. 

Kombinace Aloe Vera gelu, propolisu a dalších bylin dělá
i z výrobku Aloe Vera Emergency Spray bezkonkurenč-
ní, multifunkční přírodní léčivý prostředek, který by
neměl chybět v žádné domácnosti, zvláště jsou-li v ní
děti!!! Je možné ho aplikovat na kůži i sliznice, dokonce 
i aplikace do otevřených ran (bércové vředy, proleženi-

ny, stržené spáleninové puchýře, afty v duti-
ně ústní atd.) je bezpečná. Při infekční
rýmě je velmi účinné nakapat několikrát

denně sprej do obou nosních dírek. Na
počátku to trochu štípe (na to bychom

měli upozornit hlavně menší děti), ale to je pak
vynahrazeno rychlým zprůchodněním nosních
cest a zkrácením doby trvání rýmy.

Emergency spray (sprej první pomoci)
suverénně předčí klasické nosní kapky, 
ty totiž při dlouhodobé každodenní 
aplikaci způsobují atrofii (úbytek) nosní
sliznice. Naopak sprej ji krásně hojí 
a zároveň ničí viry a bakterie. Jsou-li při
rýmě postiženy i přilehlé dutiny, které
ústí do nosních průduchů, je potřeba
aplikovat větší množství spreje a to 

v poloze vleže. Zvláště u malých dětí hrozí
při rýmě přestup zánětu až do středouší.

Počínající zánět středního ucha lze potvrdit
bolestivostí při zatahání za ušní boltec. V tom případě je
dobré proplachovat jak nosní dutinu, tak i aplikovat
sprej do zevního zvukovodu. Velmi často se tak podaří
zabránit velmi bolestivému hnisavému zánětu středou-
ší, který je u dětí díky anatomickému upořádání dětské-
ho nosohltanu a Eustachovy trubice (ta spojuje nosohl-
tan se středouším) velmi častou komplikací banální
rýmy. Vyhneme se tak proplakaným nocím a nadbyteč-
nému užívání antibiotik. Také při zánětech krčních
mandlí je vhodné několikrát denně aplikovat sprej 
do dutiny ústní. Výše zmiňované afty na sliznici i rány
po stomatologických zákrocích je vhodné ošetřovat
sprejem první pomoci.
Drobné spáleniny, odřeniny a jiné i zánětlivé afekce

(např. nežity) na kůži dobře reagují na aplikaci spreje. 
S příchodem letního období nastává sezóna slunění. Při
solárním poškození pokožky je sprej neocenitelný.
Výzkumem bylo potvrzeno, že gel z Aloe Vera význam-
ně povzbudí imunitní buňky kůže, které jsou po slunění
„oslabené“.
Také na ošetření ran způsobených hmyzem je vhodný
Sprej první pomoci nebo Krém Aloe Vera s propolisem,
které ranku zklidní, zmenší bolestivost a otok a zároveň
desinfikují. Zvláště kousnutí klíštětem, po kterém nám
hrozí klíšťová encefalitida (virová infekce postihující
mozek) nebo lymská borelióza (bakteriální onemocnění,
které také postihuje nervový systém) není radno pod-
ceňovat. Vhodné ošetření rány spojené s včasným
očkováním je dobrou prevencí těchto závažných one-
mocnění. Po odstranění klíštěte je rozhodně vhodné na
několik dní navýšit i dávku užívání Aloe Vera Gelu Life
Essence. Imunitní systém, posílený těmito dávkami, tak
může zlikvidovat tyto patogeny již v samém počátku
jejich množení v organizmu. 
Nechci zde vypisovat úplný seznam všech možných
aplikací (od popraskaných rtů na vstupu
až po nepříjemná zánětlivá onemocnění
na výstupu zažívacího ústrojí) – zvláště
ženy přicházejí se zajímavými možnostmi
užití. Rád bych však upozornil na jednu
vlastnost propolisu. Při dlouhodobějším
používání existuje u atopiků (jedinci 
s předpoklady ke vzniku alergií) možnost
vzniku alergické reakce. V tom případě
je vhodné vysadit preparáty s propoli-
sem a přejít na čistý Aloe Vera kon-
centrát.

Jak působí užívání Aloe Vera gelu
při migrénách?
Bolest hlavy je jedním z nejčastějších neurologických
onemocnění, trpí jimi asi 40 % naší populace. V plných
50 % jsou to právě migrény, které lidem znemožňují
plnohodnotný život. V ČR trpí migrénou asi 300 – 400
tisíc lidí, z nichž se 20 – 40 % neléčí vůbec a 30 – 50 %
se léčí samo!!! Migréna je jednou z forem tzv. primární
bolesti hlavy (příčina není způsobena jiným onemocně-
ním). Nejčastěji jí trpí ženy v reprodukčním věku. Asi 
u 20 % žen se migréna objeví i v době těhotenství.
Proto je migréna často považována za chorobu neuro-
tických a neuspokojených žen, za chorobu záhadnou 
a neléčitelnou. Přibližně jedna třetina osob, trpících
migrénami, se cítí během záchvatu velmi těžce postiže-
na. Osobní a ekonomický dopad na jejich život 
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i na ekonomiku rodiny a státu je
nesmírný. Podle odhadů dosahují
ztráty produktivity práce 
v souvislosti s migrénou výše
9,3 miliard dolarů ve Velké
Británii a 17 miliard dolarů 
v USA.
Její první projevy se mohou
vyskytnout v kterémkoliv věku.
Migréna je komplexní syndrom,
charakterizovaný převážně jedno-
strannou pulsující bolestí hlavy,
která ve 30 – 40 % případů přejde 
i na druhou polovinu hlavy. Bolesti
hlavy jsou u migrény střední až velmi
silné, záchvatovité, trvají bez léčby
několik hodin až maximálně 3 dny 
(72 hodin). Mohou být doprovázeny gastrointeti-
nálními příznaky – pocit nevolnosti, zvracení, bolesti bři-
cha a průjmy a také přecitlivělostí na světlo a hluk. 
Někdy (v 15 – 20 %) předchází záchvatu bolesti hlavy
tzv. aura, kdy má migrenik poruchy zraku a zorného
pole (výpady poloviny či části zorného pole, mušky 
v zorném poli), poruchy citlivosti, poruchy hybnosti 
a řeči. Příznaky aury se vyvíjejí několik minut (v průmě-
ru 5 – 20 minut), trvají méně než 60 minut a bolesti
hlavy následují buď ihned nebo po volném intervalu
kratším než 60 minut.
Příčiny a mechanismy vzniku migrény nejsou dodnes
úplně vysvětleny. Je však jasné, že jde o kombinovanou
poruchu nervového a cévního systému. Na počátku
migrény se krevní cévy v hlavě stáhnou a omezí přítok
krve do mozku. To by mělo vysvětlovat varovné přízna-
ky aury. Cévy se pak roztáhnou a nastupuje typická
migrenózní bolest. 
Některé důkazy naznačují, že tento stav má zánětli-
vou nebo alergickou složku. Alergický podíl na vzniku
potíží se prokazuje kožními testy, proto se dnes také
léčba doplňuje podáváním léků s protialergickým účin-
kem a hyposenzibilizací (a zde se otvírá velký prostor
pro Aloe Vera gel!). S migrénou jsou spojovány i jisté
potraviny a stres. Například někteří lidé jsou citliví na
tyramin, který se nachází v červeném víně, sýru a čoko-
ládě (pánové – při prvním romantickém večeru s novou
partnerkou se pro jistotu těmto pochutinám snažte
vyhnout). Doporučuje se sledovat, co nemocný jedl
před záchvatem, neboť existují i další potraviny, které
spouští migrenózní záchvat. Z mléčných výrobků to
bývají tvrdé sýry, zrající sýry, jogurty, z ovoce banány,
avokádo, citrusové plody, kompoty, ze zeleniny rajčata,

brambory, zelí, nakládaná zeleni-
na, cibule. Z alkoholu již uvedené

červené víno, ale i pivo.
Ostatní: čokoláda, kakao, kon-
zervované ryby, chléb, maso,
glutaman sodný (hojný v čín-
ské kuchyni), obiloviny a zrniny.

Identifikace a vyhnutí se těmto
potravinovým „spouštěčům“ 
je velmi efektivním nemedika-
mentózním způsobem léčby,
který se v anglosaské literatuře
nazývá klinická ekologie (clinical

ecology).
Konvenční medicína nabízí farmako-

logickou léčbu migrény. Tuto léčbu
záchvatů můžeme dělit na „léky 

na migrénu", tedy akutní léčbu záchvatů a „léky proti
migréně", tzv. profylaktickou léčbu. 
Akutní léčba migrény je cílena na již vzniklou bolest
hlavy. Může potlačovat pouze bolest hlavy (nespecifická
analgetická léčba) nebo zasahovat přímo do mechanis-
mu vzniku migrény (specifická antimigrenózní léčba). 
Při nespecifické léčbě se používají běžná analgetika jako
kyselina acetylsalicylová (např. Aspirin, Acylpirin, Aspro),
ibuprofen (např. Nurofen, Ibalgin, Brufen) a paraceta-
mol (např. Paralen, Ataralgin, Panadol). Ty pouze tiší
bolest, vznik migrény a dobu trvání neovlivňují.
Například u ibuprofenu byly nedávno zveřejněny zprávy
o závažném poškození zažívacího traktu při užívání del-
ším než tři měsíce.
Specifická léčba migrény spočívá v podání léku při 
prvních příznacích aury nebo záchvatu bolesti.
Významným přínosem k antimigrenózní léčbě jsou nové
léky nazývané triptany. Do půl hodiny dokáží zrušit
migrenózní záchvat. Jejich nevýhodou je cena, neboť 
za dvě tablety Imigranu 50 mg (často potřebné k potla-
čení jednoho záchvatu) zaplatí pacient 450 Kč. Při čas-
tějším výskytu záchvatů se pak tato léčba významně
promítne do osobních financí. Další velkou nevýhodou
triptanů je nemožnost aplikace u pacientů s poškozený-
mi srdečními tepnami a s vysokým krevním tlakem.
Triptany by jim snadno přivodily infarkt myokardu nebo
mozkovou příhodu (mrtvici). V případě častého výskytu
záchvatů migrény (3 až 4 ataky do měsíce) je nasazová-
na výše uvedená profylaktická léčba, která spočívá 
v pravidelné a dlouhodobé konzumaci léků a jejím cílem
je (jenom) snížit počet a frekvenci záchvatů o více 
než polovinu (ačkoliv bychom očekávali, že zabrání 
migréně úplně!!!).Profylaktické léky se podávají 
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dostatečně dlouhou dobu (6 měsíců a více) ve stoupa-
jící dávce. Používají se léky jako betablokátory („léky na
srdce“), léky proti epilepsii a depresi (valproát sodný –
Convulex, Depakine chrono, Orfiril), gabapentin
(Neurontin), fluoxetin (Deprex), sertralin (Zoloft), 
ženské hormony. Jako u každé  jiné dlouhodobě probí-
hající farmakologické léčby i zde je třeba počítat 
s negativními vedlejšími účinky. Jsou to poškození jater
a časté zažívací obtíže u valproátu, bolesti hlavy, nechu-
tenství, neurologické a psychiatrické příznaky (třes,
poruchy řeči, zmatenost) u antidepresiv, častá je zácpa
(a dle jednoho významného medicínského časopisu 
se migrény prakticky nezbavíme bez pravidelné denní
stolice).
Paradoxně se také při dlouhodobém užívání léků, kdy se
dosáhne tzv. kritické měsíční kumulativní dávky, mohou
navodit závažné bolesti hlavy – z léků užívaných na mig-
rénu to jsou: ergotamin 20 mg, kodein 240 mg, barbi-
turáty 840 mg, kofein 1350 mg,  paracetamol 7500
mg, acylpyrin 7000 mg.
Výše uvedenými fakty jsem chtěl ukázat, že léčba 
migrény je velmi svízelná, často neefektivní, při použití
nových farmak drahá, doprovázená často závažnými
vedlejšími účinky. A je hlavně symptomatická, neodstra-
ňuje příčinu vzniku.
Proti všem těmto skutečnostem kontrastuje jednodu-
chost a efektivnost léčby migrény Aloe Vera gelem. 
Ti uživatelé Aloe gelu, kteří měli jen příležitostné epizo-
dy migrény, si většinou ani neuvědomili, že tyto stavy 
z jejich života zmizely. A to při jednoduchém dávkování
– budˇ dvakrát denně 40 ml nebo třikrát denně 30 ml
Aloe Vera Gelu Life Essence na lačno. Je také potvrzen
významný efekt u těžkých migreniků, kdy již po několi-
ka týdnech užívání gelu došlo k dramatickému snížení
frekvence migrén. Vysvětlení se dá vyvodit z faktu, že
do spuštění migrény je zapojena alergická komponenta.
Alergie je porucha funkce imunitního systému a jak je
uvedeno v prvním díle „Otázek.“, Aloe Vera gel je vyni-
kající imunomodulátor a tuto poruchu odstraní.

Již jsem uvedl, že migréna je problémem i u těhotných
žen. Proto bych ženám s migrénami doporučoval před
početím prodělat kůru Aloe Vera a snížit tím riziko ataku
migrén během těhotenství. Medikamentózní možnosti
léčby jsou totiž v průběhu těhotenství silně limitované.
Zvláště účinné triptany nejsou doporučovány (svým
mechanismem účinku mohou snížit průtok krve placen-
tou a ohrozit plod nedostatkem kyslíku). Jak tedy
postupovat v těhotenství, kdy přetrvávají bolestivé
ataky migrény a opakují se v krátkých intervalech?

Tento stav je závažný, neboť dlouhotrvající zvracení
způsobí poruchy metabolismu u matky a narušuje tak 
i vývoj plodu. Chceme-li se vyhnout nežádoucím účin-
kům léků, je možné volit nefarmakologické postupy.
Uložit maminku do temné klidné místnosti, aplikovat
vlhké teplo na záda ve formě ručníků namočených do
teplé vody. Zkusit potírat spánky a čelo, případně i šíji
mentolovým olejem. Byť oficiální firemní politikou je
zákaz užívání Aloe Gelu v těhotenství, já osobně bych v
případě mého rodinného příslušníka opravdu velmi
uvážlivě prozkoumával možnost potlačení závažného
migrenózního stavu a jeho prevenci užitím Aloe Gelu.
Porovnal bych hypotetické a nikdy nepozorované účin-
ky Aloe Gelu na kontraktilitu (možnost děložních stahů)
a reálně hrozící metabolický rozvrat navozený zvrace-
ním těhotné a následné ohrožení matky a plodu na živo-
tě. Samozřejmě, že existují i farmakologické postupy,
které patří do rukou gynekologů. U závažných stavů by
těhotná s migrénami měla lékaře určitě navštívit, neboť
ne všechny bolesti hlavy jsou způsobeny migrénou.
Opět zde platí že prevence je daleko lepší než následná
léčba.

MUDr. Petr Formánek
infolinka Aloe Vera: +420 777 117 006 – 

možno volat 
(Po – Pá od 14.00 – 19.00 hod.) 
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