
 

Proč právě Drak? 
Společným motivem všech našich pěti regeneračních 
přípravků je "Drak" . Ptáte se, proč jsme zvolili právě tento 
symbol? 

Z pohledu čínské filosofie představuje "Drak"  řadu velmi 
pozitivních aspektů. Po celou dobu existence čínské říše byl 
"Drak"  vnímán především jako symbol štěstí, zdraví a 
úspěchu. Již ve starobylé knize I-ťing (Kniha proměn) 
nacházíme draka jako symbol neustálé aktivity a proměny, 
spojující princip všech živlů. Nejprve je ponořen ve vodě, pak 
vystupuje na břeh a ze země vzlétá do vzduchu, odkud se za 
pomoci nebeského ohně vrací zpět do vodních hlubin. 

Později byl "Drak"  ztotožněn s ročním obdobím jara a 
světovou stranou východem - tedy se dvěma symboly 
začínajícího cyklu (rok začíná jarem, den východem slunce). 
"Drak"  ztělesňoval také moudrého a dobrého vládce - císaře. 
Sama Čína jako státní útvar je odedávna nazývána "Země 
nebeského draka". 

Řada "P ěti draků"  je sestavena podle zásad čínské medicíny. 
Podle ní nejsou jednotlivé orgány lidského těla a jejich funkce 
vnímány izolovaně, jako je tomu u západní medicíny, nýbrž tvoří navzájem propojený řetěz příčin a 
následků, v němž každý článek ovlivňuje i všechny ostatní. Lidské tělo a jeho zdravotní stav jsou tedy 
vnímány jako celek. Panuje-li v těle harmonie - je člověk zdráv, je-li harmonie narušena - onemocní. 

Naše "P ětice draků"  Vám pomůže obnovit narušenou harmonii jednotlivých orgánů a tím i celého těla - 
tedy nastolit stav trvalého zdraví, duševní pohody a vysoké hladiny životní energie.  

  

 

Rovnoramenný kříž na uzávěru 
Rovnoramenný kříž nacházíme ve všech velkých kulturách minulosti jako posvátný symbol 
rovnováhy, harmonie, tvůrčí energie a věčného života. Tyto atributy kříž nezískal náhodně. 

Záření, které prostupuje celým Vesmírem, se ihned po uvolnění ze svého zdroje štěpí na dvě 
navzájem kolmé složky, které reprezentují základní polaritu v našem světě (plus a mínus, 
světlo a tma, muž a žena). Záření se tedy šíří prostorem v podobě dvou křížících se paprsků, 

jejichž obě složky se vzájemně podmiňují a doplňují. Nepřetržité interakce a vzájemná součinnost těchto 
dvou elementárních vyzařování jsou projevem nejvyšší formující a udržující síly Vesmíru. Svislé rameno 
kříže představuje pozitivní (jang) energii, vodorovné reprezentuje negativní (jin) vibraci. 

Z pohledu východní filosofie byl stav zdraví člověka definován jako stav harmonie mezi jinem a jangem, 
ale také mezi tělem a duchem. 

Protože naši "Draci"  mají harmonizační vliv jak na fyzické tak i na psychické úrovni, zvolili jsme pro ně 
jako nejvhodnější symbol právě tento kříž. 

 

 



Naše doporučení 
Pro zdárný a rychlý průběh detoxikace a regenerace celého organismu je velmi vhodné upravit 
životosprávu a pitný režim. 

Doporučujeme vynechat či alespoň výrazně omezit následující potraviny a nápoje: černá káva, nápoje s 
CO2, kakao a čokoláda, uzeniny, konzervy, chemicky upravené potraviny a nápoje, velké dávky tuků, soli 
a bílého cukru. Vyhýbejme se pravidelné konzumaci velkých dávek alkoholu. Proces čištění a obnovy 
všech normálních funkcí organismu výrazně zpomaluje i kouření a pravidelné užívání návykových 
chemických látek. 

Celkový denní příjem tekutin u dospělého člověka by se měl pohybovat v rozmezí 2 - 3 l. Preferujeme 
čistou neperlivou vodu, bylinné čaje, zelený čaj, čistě přírodní ovocné a zeleninové šťávy a kvalitní 
kávoviny (špaldová káva, žitovka, Melta apod.). 

Regenerační a detoxikační děje v organismu tak výrazně urychluje současné použití dalších produktů řady 
Alga spring. Vnitřně můžeme užívat tablety či granulát z Chlorelly, stav pleti a pokožky výrazně zlepší 
aplikace výrobků kosmeticko - hojivé řady (krémy, pleťová voda, tělové mléko). 

 

Červené víno 
Víno provází člověka již od úsvitu dějin nejen jako oblíbený a lahodný nápoj, ale i jako mimořádně účinný 
lék. Již od starověku bylo víno základem mnoha přírodních medicín (bylinné výluhy, elixíry z drahokamů a 
krystalů, medové a kořeněné lektvary, "nápoje lásky" a mnohé další). 

Oproti bílému vínu vykazuje červené víno vyšší obsah biologicky aktivních látek s léčivými účinky. Příčina 
tkví v odlišné technologii výroby obou druhů. Zatímco bílé víno se vyrábí z čisté hroznové šťávy, při 
výrobě červeného se vylouhovávají i účinné látky ze slupek a zrnek. Právě tyto dvě složky jsou nositeli 
hlavních léčivých vlastností červeného vína. 

V léčebných dávkách se červené víno užívá na podporu krvetvorby při anémii (chudokrevnosti), při 
nechutenství a špatném trávení, celkové tělesné a nervové slabosti, vyčerpání a nespavosti. Pomáhá i při 
špatném krevním oběhu a harmonizuje srdeční činnost. Právě v oblasti kardiovaskulárních (srdečně - 
cévních) poruch má léčba červeným vínem značně vysoké procento úspěšnosti. Pravidelná konzumace 
malých dávek (0,5 - 1 dl denně) je velmi dobrou prevencí aterosklerózy, poruch periferního prokrvení, 
mozkových příhod a infarktu myokardu. 

K výrobě všech „pěti draků“ bylo použito velmi kvalitní červené hroznové víno z Jižní Moravy. 

 

Med 
Med je již po řadu staletí vysoce ceněn nejen pro svou jedinečnou chuť, ale i pro své mimořádné léčivé 
vlastnosti. Tento včelí produkt představuje jakýsi koncentrát řady čistě přírodních látek, které ve svém 
komplexním působení velmi pozitivně ovlivňují řadu poruch v tělesné i duševní sféře. 

Med pomáhá při infekcích dýchacích cest spojených s úporným kašlem, zmírňuje trávicí poruchy a má 
velmi dobré účinky i na řadu psychických obtíží. Celkově posiluje nervy, mírní deprese a neurózy, 
nespavost a stavy celkového vyčerpání. Proslavený je i jeho vliv na harmonizaci pohlavních funkcí. Při 
delším pravidelném užívání působí jako mírné, ale zato spolehlivě fungující afrodisiakum. Med má i velmi 
dobrý vliv na přirozený nárůst celkové imunity organismu. V kombinaci s dalšími včelími produkty (mateří 
kašička, pyl, propolis) se užívá i ke zmírňování řady kožních problémů (akné, ekzémy apod.) 

K výrobě všech "Pěti draků" byl použit vysoce kvalitní květový med z ekologicky čistých oblastí jižní Moravy.
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