
CO TO JE ANDĚLSKÁ KÚRA SERAFIN?CO TO JE ANDĚLSKÁ KÚRA SERAFIN?

Vytvořili jsme pro vás speciální sestavu bylinných přípravků zaměřenou na konkrétní Vytvořili jsme pro vás speciální sestavu bylinných přípravků zaměřenou na konkrétní 
oblast zdravotních problémů. Andělské kúry jsou důmyslně sestavené na základě oblast zdravotních problémů. Andělské kúry jsou důmyslně sestavené na základě 
dlouholetých zkušeností našeho odborného garanta paní Anety Benediktové. Jsou dlouholetých zkušeností našeho odborného garanta paní Anety Benediktové. Jsou 
zaměřeny na cílené řešení jednotlivých zdravotních obtíží. Všechny přípravky obsažené zaměřeny na cílené řešení jednotlivých zdravotních obtíží. Všechny přípravky obsažené 

v Andělské kúře se vzájemně doplňují a zlepšují svým působením účinek celé kúry.v Andělské kúře se vzájemně doplňují a zlepšují svým působením účinek celé kúry.

Chápeme, že někdy z názvu Andělské kúry není úplně zřejmé na co bylinky působí. Chápeme, že někdy z názvu Andělské kúry není úplně zřejmé na co bylinky působí. 
Bohužel dle zákonů je nesmíme označovat konkrétními názvy nemocí. Bohužel dle zákonů je nesmíme označovat konkrétními názvy nemocí. 

JAK KÚRU UŽÍVAT?JAK KÚRU UŽÍVAT?

Doporučujeme celou Andělskou kúru, tedy všechny přípravky užívat současně, Doporučujeme celou Andělskou kúru, tedy všechny přípravky užívat současně, 
a to minimálně dva měsíce s týdenní pauzou po jenom měsíci.a to minimálně dva měsíce s týdenní pauzou po jenom měsíci.

Pokud kúra obsahuje jeden čaj, tinkturu a kapsle,Pokud kúra obsahuje jeden čaj, tinkturu a kapsle, tak užívejte všechny přípravky  tak užívejte všechny přípravky 
zároveň. Vzájemně se jejich účinek podporuje. Dávkování dodržujte podle návodu na zároveň. Vzájemně se jejich účinek podporuje. Dávkování dodržujte podle návodu na 

obale.obale.

Pokud kúra obsahuje jeden čajový koncentrát, tinkturu a kapsle,Pokud kúra obsahuje jeden čajový koncentrát, tinkturu a kapsle, tak užívejte všechny  tak užívejte všechny 
přípravky zároveň. Vzájemně se jejich účinek podporuje. Dávkování dodržujte podle přípravky zároveň. Vzájemně se jejich účinek podporuje. Dávkování dodržujte podle 

návodu na obale.návodu na obale.

Pokud kúra obsahuje dva bylinné čaje,Pokud kúra obsahuje dva bylinné čaje, tak tyto čaje střídejte po dni. Jeden den pijte dle  tak tyto čaje střídejte po dni. Jeden den pijte dle 
návodu jeden druh bylinného čaje, druhý den pijte dle návodu druhý druh bylinného čaje. návodu jeden druh bylinného čaje, druhý den pijte dle návodu druhý druh bylinného čaje. 
Ostatní obsažené přípravky užívejte pravidelně každý den bez ohledu na to jaký druh čaje Ostatní obsažené přípravky užívejte pravidelně každý den bez ohledu na to jaký druh čaje 

zrovna ten den pijete. Účinek přípravků se vzájemně podporuje.zrovna ten den pijete. Účinek přípravků se vzájemně podporuje.

UpozorněníUpozornění
S ohledem na rozdílný obsah balení jednotlivých přípravků v kúře není možné, aby celá S ohledem na rozdílný obsah balení jednotlivých přípravků v kúře není možné, aby celá 
kúra vystačila na celé doporučené období jednoho měsíce. Některé přípravky je nutné kúra vystačila na celé doporučené období jednoho měsíce. Některé přípravky je nutné 

v průběhu léčby dokoupit.v průběhu léčby dokoupit.
Pokud si nejste jisti s užíváním kontaktujte naši zákaznickou linku Pokud si nejste jisti s užíváním kontaktujte naši zákaznickou linku +420 739 021 759 +420 739 021 759 

nebo přímo odbornou poradnu na emailu: nebo přímo odbornou poradnu na emailu: poradna@serafinbyliny.czporadna@serafinbyliny.cz



www.serafinbyliny.czwww.serafinbyliny.cz

PROZRADÍME VÍCE…PROZRADÍME VÍCE…

AK AnticandidAK Anticandid - gynekologické záněty, výtoky, kandidózy - gynekologické záněty, výtoky, kandidózy
AK Čelní dutinyAK Čelní dutiny - chronický zánět čelních dutin, alergie, hučení v uších - chronický zánět čelních dutin, alergie, hučení v uších
AK ČistícíAK Čistící - regenerační očista jater, střev, ledvin a krve - regenerační očista jater, střev, ledvin a krve
AK Čisté cévyAK Čisté cévy - arterioskleróza, očista cév, ucpávání cév, prevence - arterioskleróza, očista cév, ucpávání cév, prevence
AK DělohaAK Děloha - myomy, polypy, vysoká děložní sliznice.  - myomy, polypy, vysoká děložní sliznice. Upozornění: kúra není vhodná pro Upozornění: kúra není vhodná pro 
případné otěhotněnípřípadné otěhotnění
AK HypertonikAK Hypertonik - vysoký krevní tlak - vysoký krevní tlak
AK CholesterolAK Cholesterol - zvýšená hladina cholesterolu v krvi, steatóza (ztučnění) jater - zvýšená hladina cholesterolu v krvi, steatóza (ztučnění) jater
AK Játra AK Játra - regenerace jater, ztučnění jater- regenerace jater, ztučnění jater
AK JícenAK Jícen - reflux jícnu, poruchy trávení, pálení žáhy - reflux jícnu, poruchy trávení, pálení žáhy
AK Klíště MAK Klíště M - borelióza muži - borelióza muži
AK Klíště Ž AK Klíště Ž - borelióza ženy- borelióza ženy
AK Močový měchýřAK Močový měchýř - chronické záněty močového měchýře, hyperaktivní močový  - chronické záněty močového měchýře, hyperaktivní močový 
měchýřměchýř
AK OčiAK Oči - zelený zákal, poruchy vidění, zákalky, makulární degenerace - zelený zákal, poruchy vidění, zákalky, makulární degenerace
AK PlíceAK Plíce - postcovid syndrom, astma, chronické záněty průdušek, CHOPN, plicní chla- - postcovid syndrom, astma, chronické záněty průdušek, CHOPN, plicní chla-
mydiemydie
AK PočetíAK Početí - podpora otěhotnění, úprava menstruace.  - podpora otěhotnění, úprava menstruace. Upozornění: Při menstruaci vždy Upozornění: Při menstruaci vždy 
dělejte pauzudělejte pauzu
AK PohodaAK Pohoda - stresové vypětí, vyčerpání, únava - stresové vypětí, vyčerpání, únava
AK PřekyseleníAK Překyselení - očisty, trávicí obtíže, nadýmání, podpora hubnutí - očisty, trávicí obtíže, nadýmání, podpora hubnutí
AK Štítná žlázaAK Štítná žláza - autoimunitní zánět štítné žlázy, uzlíky na štítné žláze, snížená funkce - autoimunitní zánět štítné žlázy, uzlíky na štítné žláze, snížená funkce
AK VaječníkyAK Vaječníky - cysty a záněty na vaječnících, polycystické vaječníky.  - cysty a záněty na vaječnících, polycystické vaječníky. Upozornění: kúra Upozornění: kúra 
není vhodná pro případné otěhotnění. Při menstruaci vždy dělejte pauzunení vhodná pro případné otěhotnění. Při menstruaci vždy dělejte pauzu
AK VlasyAK Vlasy - vypadávání vlasů, slabé vlasy - vypadávání vlasů, slabé vlasy
AK Žaludek a dvanácterníkAK Žaludek a dvanácterník - záněty žaludku a střev, trávicí obtíže, přemnožený helico- - záněty žaludku a střev, trávicí obtíže, přemnožený helico-
bacter pyloribacter pylori
AK Žíly a lymfaAK Žíly a lymfa - křečové žíly, otoky žilní i lymfatické, syndrom neklidných nohou - křečové žíly, otoky žilní i lymfatické, syndrom neklidných nohou


