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“Jmenuji se Juraj a podle lékařů mám být už 6 let po smrti. V době, kdy mi byly zjištěny metastáze v 
celém těle, dokonce i na mozku, mě poslal můj ošetřujcí lékař domů umřít s tím, že mi zbývá 
poslední půlrok života. S tím jsem se ale nesmířil a začal studovat možnosti léčby mimo vědu v 
přírodním sektoru. Byla to cesta velmi dobrodružná, po celém světě jsem začal sbírat poznatky o 
přírodních látkách, které s rakovinotvornými buňkami (a nejenom jimi) dokáží účinně bojovat. 
Výsledkem mého snažení byl přírodní lektvar z dřevokazných hub a bylin, který dokázal 
rakovinotvorné buňky v těle zcela potlačit a po 3. měsících jsem byly mé hodnoty na úrovni 
zdravého člověka.”

www.medicalelix.cz
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CO JE VÝROBEK MEDICALELIX?

Dřevokazné houby konzervované v medu

Životní styl a prostředí vede ke zhoršení 
zdravotního stavu obyvatelstva. 

Znečistěné ovzduší, voda, půda a následné 
konzumované potraviny vedou 

k celkovému oslabení našeho imunitního 
systému.

Je doplněk stravy složený ze slovenského  (českého) 
medu vysoké kvality obohacený výtažky z 
dřevokazných hub, které se už 4 tisíce let používají 
jako takzvané tonizátory či harmonizátory, obohacený 
i bylinkami, které jsou od nepaměti součastí naší 
kuchyně a lekárničky.

www.medicalelix.cz

VÝROBEK MEDICALELIX JE SLOVENSKÝ VÝROBEK



HOUBY A RAKOVINA

Kvalitní med s dřevokaznými houbami

Každých několik dní specializované bílé krvinky 
recyklují a rozloží naše buňky v těle, které pak použijí 
při budování nových, zdravějších buněk.  Tato 
recyklace buněk je známá jako apoptóza. 
Pokud tento proces nefunguje správně, mohou 
vzniknout závažné problémy. V případě, že jsou buňky 
vyráběny rychleji, než jsou pohlcovány, důsledkem 
může být růst rakovinných nádorů. 
Dobře fungující imunitní systém (vysoký stav 
obraných buněk) provádí apoptózu a brání 
rakovinným buňkám v růstu. 

Některé houby obsahují  skupinu polysacharidů – 
dlouhých řetězců cukrů – známých jako beta-
glukany, které se vážou na receptory a podporují 
obranné mechanismy těla včetně apoptózy. 

Beta-glukan, který se nachází například 
v houbách Shitake nebo Reishi, se váže k receptorům 
TLR4 a aktivuje dráhu, která vede k vylučování 
bílkovinné molekuly, která doslova rozpouští 
membránu rakovinovýh buněk.

www.medicalelix.cz



PROČ MED?
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“Med je od nepaměti považován za pokrm bohů, prostředek mládí,  
moudrosti a nesmrtelnosti”

Extrakt, získaný z dřevokazných hub a bylin je 
silný a účinný, ale jeho trvanlivost je omezená. Už 
po třech dnech ztrácí účinnost.

+

Hledali jsme konzervant, který extrakt uchová a 
prodlouží jeho trvanlivost a tím i účinnost.

Pro zachování 100% přírodního produktu jsme se 
rozhodli konzervovat extrakt v MEDU, což se 
později ukazuje jako velmi účinné. Med má sám o 
sobě blahodárný vliv na lidský organismus. V 
tomto případě dokonce funguje jako katalyzátor a 
účinky extraktu z hub a bylin umocňuje.



5 FAKTŮ O MEDU

www.medicalelix.cz

“Již ve středověkém Egyptě věřili, že se včely zrodily z boha Slunce  
prostřednictvím slz, které ronil ” 

1) VYSOKÁ ENERGETICKÁ HODNOTA 
Med obsahuje 70-80% cukru, což ho řadí mezi 
potraviny s nejvyšší energetickou hodnotou. 

2)    NEMĚNNÉ VLASTNOSTI 
Na rozdíl od ovoce a zeleniny, které během sklizně 
a uskladnění ztrácí své vlastnosti, med se ani po 
uskladnění nekazí, pokud je správně skladován 
na temném místě bez přímého slunečního svitu, 
vydrží několik let. 

3)    KOMPLEXNÍ A VYVÁŽENÝ 
Obsahuje 180 zdraví prospěšných látek, což z něj 
dělá velmi komplexní a vyváženou potravinu, 
např. vitamíny C, všechny vitamíny skupiny B, 
železo, fosfor, vápník, hořčík, glukózu a fruktózu. 

4)    JE VHODNÝ PRAKTICKY PRO VŠECHNY 
Díky nutričním hodnotám je prospěšný a vhodný 
pro všechny věkové kategorie, ale pozor, některé 
osoby mohou být na med a jeho složky alergické. 

5)    RYCHLÁ ENERGIE PRO TĚLO 
Největší výhodou medu je jeho rychlé vstřebávání 
a okamžité využití energie pro životní funkce 
organismu.



MED A ZDRAVÍ
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“Med sám o sobě působí proti mikrobům a podporuje  
regeneraci buněk v těle ” 

1)  ANTISEPTICKÉ VLASTNOSTI 
Používá se při spáleninách, na drobné poranění a při léčbě 
vředů. Medové masky také podporují léčbu akné. 

2)    HRDLO 
Zmírňuje bolest v krku, pomáhá při léčbě zánětů hltanu a 
hrtanu. 

3)    JÁTRA 
Vysoký obsah cukru, který je pro buňky rychle dostupný, 
chrání játra a doplňuje zásobu glykogenu. 

4)    KOSTI 
Usnadňuje vstřebávání vápníku, který je klíčovou složkou k 
správnému vývoji kostí a zubů. Důležitý je u dětí v období 
dospívání a u žen před menopauzou. 

5)    MENSTRUACE 
Zmírňuje bolesti během menstruace a pomáhá ustálit 
menstruační cyklus. 

6)    SRDCE 
Dodává srdci energii a povzbuzuje krevní oběh. Pomáhá 
snižovat hladinu cholesterolu. 

7)    ŽALUDEK 
V těle je okamžitě vstřebáván a není třeba ho trávit. Proto 
nezatěžuje žaludek a díky jeho antiseptickým vlastnostem 
zabraňuje množení bakterií v zažívacím traktu. 

8)    UKLIDNĚNÍ 
Med je přirozené sedativum, které se doporučuje všem 
včetně dětí na nespavost. Účinek je zvýšen přidáním medu 
do zklidňujícího bylinného čaje



REISHI - LESKOKORKA LESKLÁ

Leskokorka lesklá (Ganoderma lucidum) je houba z 
řádu chorošotvaré (Polyporales), 
čeledě lesklokorkovité (Ganodermataceae). 
Organismus je fytopatogenní parazit a saprofytický 
druh.[1] Plodnice je nejedlá, vyrůstá na kmenech nebo 
pařezech listnatých dřevin v květnu až říjnu. 

Jak potvrzuje řada studií, lesklokorka lesklá je účinná 
při léčbě hepatitidy. Lesklokorkou lesklou se 
dosahuje rychlých výsledků hlavně při léčbě 
hepatitidy B. Pro obsah určitých 
skupin polysacharidů byl druh rovněž testován k 
použití proti nádorovým onemocněním. Byl popsán 
účinek proti vzniku metastáz a růstu nádorů. Byl 
proveden srovnávací test oproti použití klasické 
chemoterapie rakoviny prsu, tlustého střeva 
a prostaty.

zdroj: Wikipedia

Dřevokazná houby s lečivými účinky
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Choro%C5%A1otvar%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lesklokorkovit%C3%A9&action=edit&redlink=1
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Polysacharidy


Rezavec šikmý (Inonotus obliquus) je 
víceletá dřevokazná houba z čeledi kožovkovitých. V 
češtině je rezavec šikmý známý také pod označením 
sibiřská čaga. Běžně roste na břízách a dalších 
listnatých stromech. Dokonalé plodnice se vyskytují v 
období od července do listopadu na mrtvých 
kmenech listnatých stromů v místech poranění a v 
dutinách. 

V ruském lidovém léčitelství, ale také v dalších 
zemích severní Evropy, je houba tradičně využívána 
jako lék mimo jiné na rakovinu. Rezavec šikmý 
obsahuje řadu živin a přírodních léčivých látek, mezi 
ně patří: 
• betulin a kyselina betulinová 
• melanin 
• polysacharidy rozpustné ve vodě, polysacharidy 

rozpustné v alkoholu 
• polysacharidy vázané na bílkoviny 
• beta glukany   
• stopové minerály 
• vláknina a aminokyseliny

CHAGA - REZAVEC ŠIKMÝ

zdroj: Wikipedia

Dřevokazná houby s lečivými účinky
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HOUŽEVNATEC JEDLÝ
Dřevokazná houba s lečivými účinky

Houževnatec jedlý (Lentinula edodes) známý též 
jako šiitake je jedlá houba původem z východní 
Asie. Ve světě je značně oblíbená pro své využití v 
kuchyni, hlavně v čínské a v 
dalších orientálních kuchyních. Dnes je již s 
úspěchem pěstována i mimo východní Asii. Šiitake 
se přirozeně vyskytuje v teplém a vlhkém podnebí. 
Je to dřevokazná houba a roste po skupinách na 
rozkládajících se kmenech listnatých 
stromů,zejména šii,  kaštanu,  dubu,  javoru, 
 ambroně, buku, topolu, habru či moruše. 

Houba šiitake je též účinná při léčbě žaludečních 
vředů, překyselení, žlučových kamenů, cukrovky či 
anémie. Od té doby proběhlo zejména v Japonsku 
více než 100 výzkumů zaměřených na šiitake a 
jeho účinky na zdraví, které potvrdily antivirové a 
antibiotické vlastnosti této houby.

zdroj: Wikipedia www.medicalelix.cz
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https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodn%C3%AD_Asie
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TRSNATEC LUPENITÝ

Je výrazným tonifikačním prostředkem, neboť je 
schopna navracet organismus člověka do rovnováhy 
po fyzickém a duševním přetížení. Patří mezi druhy s 
nejvyššími protinádorovými účinky, především pokud 
jde o rakovinu mozku, prsu, plic, žaludku, střev a jater. 

Také značně zvyšuje imunitu, aktivizuje činnost 
makrofágů, má protimutagenní účinek. Chrání játra 
před poškozením DNA, snižuje vedlejší účinky 
chemoterapie. Zmírňují průběh AIDS i Crohnovy 
choroby. Užívá se při stresu, diabetu, chronickém 
únavovém syndromu a hepatitidě typu B. Reguluje a 
snižuje krevní tlak, hladinu cukru a tuku v krvi, léčí 
chřipku a záněty močových cest. 

Dřevokazná houby s lečivými účinky

www.medicalelix.czzdroj: bylinkyprovsechny.cz

http://bylinkyprovsechny.cz


Hlavní účinnou látkou jsou glukany, které v kombinaci 
s dalšími obsahovými látkami působí příznivě u 
nemocných s rakovinou, kardiovaskulárními 
chorobami (infarkt, mozkové příhody), astmatu, 
artritidě i osteoporóze a vleklých zánětech. Plodnice 
mají tonifikační účinky při fyzickém i duševním 
vyčerpání, únavě, zpomalují stárnutí. 

Působí rovněž při chřipce, angíně a nachlazení, stejně 
jako při vyrážkách, ekzémech a alergiích. Mevinolin 
snižuje hladinu cholesterolu a cukru v krvi 
(glykémie), aniž by se snížila hladina inzulinu. 
Zároveň brání poškození věnčitých tepen 
(ateroskleróza) a srdečního svalu. Významné je 
rovněž protirakovinné působení, neboť ve výzkumu 
byl prokázán výrazný vliv na potlačení některých typů 
nádorů, jako je např. hepatom nebo sarkom, a snížení 
množství nádorů v tlustém střevě, a zároveň byla 
izolována účinná látka pleuran.

HLÍVÁ ÚSTŘIČNÁ

zdroj: Wikipedia

Dřevokazná houby s lečivými účinky
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PELYNĚK

Bylina s lečivými účinky

Pelyněk (Artemisia) je rozsáhlý rod rostlin 
z čeledi hvězdnicovitých. Jsou to jednoleté 
i vytrvalé byliny, polokeře nebo keře, často silně 
aromatické, s drobnými květními úbory. Zástupci 
rodu se vyskytují kosmopolitně, nejvíce však 
v mírném podnebném pásu Evropy, Asie a Severní 
Ameriky. 

Pelyňky patří ke starým magickým a léčivým 
rostlinám. Díky vysokému obsahu hořčin a silic, 
především artemisininu a thujonu, jsou odedávna 
užívány při zažívacích poruchách, nadýmání, na 
podporu trávení, proti střevním parazitům a na 
úlevu od bolesti. Některé aromatické druhy se 
používají jako koření a k výrobě alkoholických 
nápojů a bylinných likérů.

zdroj: Wikipedia www.medicalelix.cz
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https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cele%C4%8F
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KURKUMA

Koření s lečivými účinky

Kurkuma neboli indický šafrán je koření ze 
sušeného mletého oddenku kurkumovníku 
dlouhého (Curcuma longa). Obsahuje asi 5 % 
éterického oleje (hlavní složky sabinen, felandren a 
žluté barvivo kurkumin). Oddenky kurkumy se 
několik hodin vaří a poté jsou sušeny a následně 
pomlety na sytě žlutý prášek. Aktivní 
složka kurkumin má zemitou, nahořklou, 
pepřovitou a hořčici podobnou chuť. 

Původ je v jižní Asii, zejména Indii. Dále je 
pěstována na Srí Lance, v Číně, v Indonésii, Peru či 
na Jamajce.  

Má vynikající protizánětlivé účinky a je 
prokazatelně antioxidantem. Významně podporuje 
mozkové kognitivní funkce, zejména u starších lidí. 

zdroj: Wikipedia www.medicalelix.cz

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%99en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oddenek
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kurkumovn%C3%ADk_dlouh%C3%BD&action=edit&redlink=1
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Antioxidant


ČERNÝ BEZ

Keř s lečivými účinky

Bez černý (Sambucus nigra) je listnatý keř, který 
má široké využití v léčitelství, farmacii 
i potravinářství. Čerstvé plody bezu černého mají 
projímavé účinky; sušením nebo tepelným 
zpracováním se tato vlastnost ztrácí. Bez černý je 
původní v Evropě mimo nejsevernějších oblastí. 
V Asii se vyskytuje v oblasti od Malé Asie přes 
Kavkaz po Kaspické moře. Tento druh bezu je hojně 
rozšířen i v České republice. 

Květy a plody se vnitřně používají s úspěchem celá 
staletí k léčebným účelům, k přípravě čajů, vín a 
likérů. Kůra a listy se v minulosti občas 
doporučovaly zevně k obkladům při revmatismu a 
jako protikřečový prostředek. 

zdroj: Wikipedia www.medicalelix.cz

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ke%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fytoterapie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Potravin%C3%A1%C5%99stv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Asie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Asie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaspick%C3%A9_mo%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/List


PRODUKT

Silný bojovník proti rakovině. Podle různých výzkumů začíná již během 3 dnů likvidovat také 
roztroušenou rakovinu (METASTÁZE).

Zvyšování imunity likvidací všech cizorodých látek, 
které do těla nepatří (bakterie, viry, plísně, exhaláty ze 
vzduchu, vody i z jídla, i likvidací genů zmutované do 
onkologického onemocnění/rakovina).

DETOX

www.medicalelix.cz

• 200g - dvě 14denní kůry (doporučení: 1 kůra / 1 rok)

balení:

pozn. 1 balení (200g) obsahuje zhruba půl kávové lžičky extraktu



Všeobecný harmonizátor / tonizátor / optimalizátor funkcí hlavních orgánů těla (srdce, plíce, 
játra, ledviny, krev, atd.)

PRODUKT ELIX

Zvyšování imunity likvidací všech cizorodých látek, 
které do těla nepatří (bakterie, viry, plísně, exhaláty ze 
vzduchu, vody i z jídla, i likvidací genů zmutované do 
onkologického onemocnění/rakovina).

www.medicalelix.cz

• 900g - kůra na 90 dní 

• 440g - kůra na 45 dní

balení:

pozn. 1 balení (900g) obsahuje zhruba 2 kávové lžičky extraktu

pozn. 1 balení (440g) obsahuje zhruba 1 kávovou lžičku extraktu



KARIERNÍ PLÁN
MEDICALELIX

Systém FKP.MEDICALELIX ocení každého

VÝHODY

• Při nákupu jakéhokoliv produktu získáte možnost registrace do systému FKP 

• Vstupem do programu FKP získáte okamžitou slevu 100Kč na produkt ELIX, DETOX 

• Už při objednání dalšího (druhého) produktu máte nárok na provizi 80Kč. 5kč za 1bod. (ELIX - 16bodů) 

• Každým dalším nákupem se posouváte v tabulce k vyšší pozici - slevě/provizi. 

• Pozice, kterou docílíte je už nastálo a není potřeba ji obhajovat. 

• Systém FKP umožňuje jednoduché objednávání produktů.

• Program FKP umožňuje vytvoření vlastní obchodní sítě. 

• Body se sčítají v celé struktuře obchodního zástupce. 

• V okamžiku dosažení provize 2000Kč si můžete částku kdykoliv fakturovat.

PODMÍNKA čerpání meziprovize

Aby mohl obchodní zástupce čerpat meziprivizi, musí si alespoň jednou za 3 měsíce koupit produkt MEDICALELIX.

www.medicalelix.cz

FINANČNÍ KOMPENZAČNÍ PROGRAM



KARIERNÍ PLÁN
MEDICALELIX

TABULKA FINANČNÍHO KOMPENZAČNÍHO PLÁNU
POZICE minimální obrat hodnota bodu počet prodaných produktů 

ELIX

MS MANAŽER SKUPINY od 1.000.000 bodů 40Kč/bod + 5% z obratu 62500

M MANAŽER od 300.160 bodů 36Kč/bod 18760

VS VEDOUCÍ SKUPINY od 80.000 bodů 32Kč/bod 5000

O OBCHODNÍK od 18.016 bodů 28Kč/bod 1126

S SPECIALISTA od 6.080 bodů 24Kč/bod 380

K KONZULTANT od 2.016 bodů 20Kč/bod 126

P PORADCE od 672 bodů 15Kč/bod 42

R REPREZENTANT od 128 bodů 10Kč/bod 8

Z START - zástupce 16-127 bodů 5Kč/bod 1-7

PRODUKTY 
Medicalelix

body koncová cena

DETOX 200g 16 bodů 1.897Kč vč. DPH + dopravné,balné (151Kč vč.DPH)

ELIX 900g 16 bodů 1.897Kč vč. DPH + dopravné,balné (151Kč vč.DPH)

ELIX 440g 7 bodů 1.080Kč vč. DPH + dopravné,balné (151Kč vč.DPH)

pozn. provize se počítá z obratu za 1 kalendářní měsíc

www.medicalelix.cz


