
MANUKA creme

Aktivní  krém  s  obsahem  manukového  oleje  a  Fucogelu®. Olej  manuky  má  podobné 
účinky jako australský čajovník (Tea Tree Oil). Svými výjimečnými antibakteriálními účinky 
jej však daleko předčí (20 – 30 x). Fucogel® optimálně hydratuje a zlepšuje kvalitu pleti. 
Výborných výsledků s manukou je dosahováno v přípravcích určených k tlumení  projevů 
akné.  S  úspěchem je  rovněž  používán  při  léčbě  lupenky a  dalších  forem ekzémů.  Krém 
obsahuje vysoce účinný manukový olej a alantoin, který velmi příznivě působí na pokožku. 
Krém je určen na normální i problematickou pleť. Olej manuky pokožku zjemňuje a příznivě 
působí na velmi jemnou a akné pleť. Vhodný k celodennímu používání. 
 
Návod k použití: aplikujte na problematické oblasti několikrát denně. Neaplikujte na sliznice 
a otevřené rány. Pro zvýšení účinku je vhodné přípravek aplikovat po předchozím důkladném 
vyčištění pokožky např. manuka mlékem.

Indikace byliny:
    * na problematickou pokožku
    * tlumí projevy akné
    * ke zjemnění pleti
    * netoxický
    * bez omezení věkem
    * snadná a praktická aplikace
    * bez předpisu
 
Kontraindikace: Nejsou  známy  případy  nežádoucích  interakcí  na  léky  či  potravinové 
doplňky. Nejsou známa omezení v době těhotenství, nebo při kojení.

MANUKA gel

Aktivní gel s obsahem manukového oleje a Fucogelu®. Olej manuky má podobné účinky 
jako australský čajovník (Tea Tree Oil). Svými výjimečnými antibakteriálními účinky jej však 
daleko předčí (20 – 30 x). Fucogel® optimálně hydratuje a zlepšuje kvalitu pleti. Výborných 
výsledků  s  manukou  je  dosahováno  v  přípravcích  určených  k  tlumení  projevů  akné.  S 
úspěchem je rovněž používán při  léčbě lupenky a dalších forem ekzémů. Gel je určen na 
normální a především problematickou a více mastnou pleť. Vhodný k celodennímu používání.

Návod k použití: aplikujte na problematické oblasti několikrát denně. Neaplikujte na sliznice 
a otevřené rány. Pro zvýšení účinku je vhodné přípravek aplikovat po předchozím důkladném 
vyčištění pokožky manuka mlékem.

MANUKA Intim gelle

Gellé určené pro intimní  hygienu ženy.  Manuka je vyjímečná v účinnosti  proti  bakteriím, 
plísním  a  kvasinkám.  Má  antiseptické  vlastnosti.  Pomáhá  obnovit  a  udržet  přirozené 
mikrobiální osídlení pochvy. Pomáhá při poševní mykóze a zánětech vyvolaných bakteriemi a 
kvasinkami. Pro dosažení širšího a komplexnějšího účinku je vedle manuky použita rovněž 
Tea Tree Oil silice.
 



Návod k použití: aplikujte na problematické oblasti vždy při večerní hygieně. Alternativně 
využitelný je rovněž jako lubrikant. Doporučujeme použít preventivně po návštěvě bazénů a 
po použití antibiotik. Přípravek je určený k ošetření pokožky zevních. pohlavních orgánů.

Indikace byliny:
    * k intimnímu ošetření ženy
    * preventivní i terapeutický účinek
    * netoxický
    * bez omezení věkem
    * snadná a praktická aplikace
    * bez předpisu
 
Kontraindikace: Nejsou  známy  případy  nežádoucích  interakcí  na  léky  či  potravinové 
doplňky. Nejsou známa omezení v době těhotenství, nebo při kojení.

MANUKA mléko

Aktivní pleťové mléko s obsahem manukového oleje a Fucogelu®. Olej manuky má podobné 
účinky jako australský čajovník (Tea Tree Oil). Svými výjimečnými antibakteriálními účinky 
jej však daleko předčí (20 – 30 x). Fucogel® optimálně hydratuje a zlepšuje kvalitu pleti. 
Výborných výsledků s manukou je dosahováno v přípravcích určených k tlumení  projevů 
akné.  S  úspěchem  je  rovněž  používán  při  léčbě  lupenky  a  dalších  forem  ekzémů.  
Návod k použití: aplikujte na problematické oblasti několikrát denně. Neaplikujte na sliznice 
a otevřené rány. Mléko je možné použít jako tělové. Rovněž přípravek doporučujeme jako 
čistící mléko v kombinaci s manuka krémem a gelem.

MANUKA mycofoot

Mycofoot  spray velmi  účinně  hubí  plísně,  gram  pozitivní  bakterie  a  kvasinky.  Spray 
obsahuje vysoké koncentrace manuky, australského čajovníku a propolisového koncentrátu. 
Manuková  silice  je  velmi  silné  přírodní  antimycoticum.  Propolis  a  australský  čajovník 
rozšiřují a zesilují účinnost manuky. Přípravek je určený k likvidaci plísní mezi prsty a za 
nehty.  Spray zásadně  omezuje  zápach nohou při  zvýšené  potivosti,  nebo u neprodyšného 
materiálu obuvi..
Návod k použití: mycofoot spray aplikujte na pokožku několikrát  denně. Používejte ještě 
několik dní po vymizení příznaků. Pokud navštívíte místa s vyšším rizikem přenosu mykóz 
(bazény, sauny,…), doporučujeme použít i v případě, kdy se nákaza klinicky neprojeví.

MANUKA – nehtový regenerátor

Určený na porušené nehty plísní a záněty nehtových lůžek. Používat zejména preventivně! 
Manuka  i  TTO  vykazují  výrazný  antimykotický  účinek.  Vedle  antimykotického  účinku 
rovněž  zlepšuje  kvalitu  nehtů.  Zvyšuje  elasticitu  a  snižuje  lomivost  nehtů.  Pro  rozšíření 
antimykotického spektra je Myconail rozšířen o Tea Tree Oil silici.
 
Návod k použití: aplikujte na nehty a nehtová lůžka každý večer. Neaplikujte na sliznice a 
otevřené rány.
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