
Léčebné využití 
rašeliny 

 “Velmi často se stává, že náš zrak je při 
hledání upřen k obzoru, aniž bychom si 
uvědomovali, že to, co hledáme, leží u našich 
nohou.”

Dr. D. Bastra, M.D. Royal College of Surgeons
www.jukl.cz

http://www.jukl.cz


➢ léčivé zeminy se odborně nazývají „peloidy“
➢ z tuny původního materiálu rozložením, vyčištěním a recyklací pouhé gramy
➢ narozdíl od „mrtvých“ anorganických minerálů v uhlí, ropě a plynu jsou v rašelině 

„živé“ nejkomplexnější molekuly na světě se zachovanou DNA/RNA „dárců“
➢ léčivé účinky peloidů jsou zejména dány obsahem lipidů, huminových kyselin 

(až 80%), pryskyřic a přírodních minerálů v ideální koloidní formě
➢ pozoruhodné fyzikální vlastnosti rašeliny (tepelná a sorpční kapacita)
➢ trend k vnitřnímu užívání výtažků z rašeliny (16x vyšší vstřebatelnost)
➢ využití huminových látek v humánní i veterinární medicíně!

Léčivá rašelina



➢ jsou to chemicky a biologicky aktivní uhlíkaté organické sloučeniny
➢ mají strukturně velmi složité vysokomolekulární a nízkomolekulární organické 

molekuly (struktura se dokonce mění podle aktuálních „potřeb“)
➢ mají celou řadu velmi zajímavých fyzikálně-chemických vlastností (koloidní, 

sorpční, iontově výměnné, elektrochemické), pronikají přes zažívání do krve
➢ schopnost chemicky vázat těžké kovy, ionty a plyny s volnými elektronovými 

páry všemi známými chemickými vazbami včetně vodíkových můstků
➢ schopnost řadu látek vázat pomocí fyzikálních sil (elstat van der Waals)
➢ schopnost vázat anorganické i organické látky (toxiny, mutageny mikrobů) 

Huminové látky



➢ výrazné antivirové, antibakteriální, fungicidní, protizánětlivé, analgetické účinky
➢ prokázané protinádorové působení (zejména tlusté střevo a konečník). U 

leukémie blokuje apoptózu (pgm smrt) buněk vnucenou nádorem
➢ imunostimulační účinky v důsledku detoxikace tlustého střeva
➢ ochrana před škodlivým zářením jeho pohlcením na makromolekulách
➢ detoxikace navázáním a vyloučením volných radikálů a těžkých kovů
➢ prevence kardiovaskulárních onemocnění díky lepšímu okysličení buněk
➢ stimulace metabolismu katalyzací (urychlením) enzymatických reakcí
➢ zajištění elektrochemické rovnováhy (stabilizace buněčné membrány), 

regenerace buněk (usazování na povrchu buňky jako aktivní filtrační vrstva – 
těžké kovy, bakterie, plísně, viry, volné radikály z plazmatické membrány)

➢ příznivý vliv na pohybový aparát (detoxikačně, analgeticky, 
protizánětlivě a metabolicky)

Huminové látky v biomedicíně a léčitelství



➢ pročišťují celý trávicí trakt, detoxikují celé tělo
➢ likvidují patogenní mikroorganismy, stimul. krvinek
➢ podporují činnost enzymů
➢ mají ochranný účinek na molekuly RNA a DNA a 

jejich stabilitu
➢ jsou cenným zdrojem minerálů
➢ zlepšují transport a zabudování minerálů do buněk
➢ zvyšují účinnost všech následně užívaných doplňků 

stravy
➢ podporují zdravý růst buněk, obnovují DNA
➢ uvolňují energii buňky, jinak buňkou použité na kompenzaci negativních vlivů

Kdo si jednou přečetl analýzu rašeliny a seznam obsažených látek, ten pochopí, 
že přesně ze stejných látek se skládá lidský organismus.
Pravděpodobně to je ten důvod, proč se účinné látky dostanou 
z rašeliny velmi rychle do krevního oběhu a do celého těla a 
působí tak léčivě.

… využívaných vlastností huminových látek



VÝROBKY SONNENMOOR 

Výrobky z léčivé rašeliny
pro vnitřní i vnější použití:
pitná rašelina,
rašelinové termopolštářky,
rašelinové masti,
rašelinové koupele,
rašelinový zábal,
rašelinová maska

rašelinové výrobky pro domácí 
mazlíčky
 



VÝROBKY Z RAŠELINY 

PITNÁ RAŠELINA
nejprodávanější výrobek alternativní medicíny. Na 
našem trhu nemá alternativní náhradu. výborná 
prevence civilizačních chorob, účinná detoxikace, 
vyčištění, odkyselení a mineralizace organismu. 
Vhodná i pro malé děti!

  245 ml
1000 ml

TERMOPOLŠTÁŘEK
Terapie teplem: Bolesti zad, ledvin, uší nebo 
žaludku, natažení, menzes, revmatické potíže, 
prochlazení, ischias, zánět močového měchýře 
a močových cest i při migrénách.
Terapie chladem: pohmoždění, akutní zánět, 

dna, zánět varlat.

Mini 17x20 cm
    Medi 17x50 cm
         Maxi 24x36 cm



UNI MAST
Pomáhá při 35% zdravotních potíží 
(akné, alergie, ekzémy, lupénka, 
angíny, bolesti kloubů a svalů, 
bolesti uší, varlat, zad, cysty, 
záněty).

150 g
500 g

UNI MAST SE SVIŠTĚM
Tuk sviště horského obsahuje přírodní kortizon 
(hormon). Díky tomu je mast unikátní na 
změkčení starých jizev a zatvrdlin. Velmi 
rychle a dlouhodobě zvláční pokožku a změkčí 
zatvrdlou kůži. Je vynikající na bolavé klouby, 
ztuhlé vazivo, dnavé uzly, patní ostruhy i 
kladívkový prst!

RAŠELINOVÉ MASTI 



RAŠELINOVÁ KOUPEL Přírodní
Ošetření pokožky, těla a kloubů. Důkladné prokrvení tkání do 
velké hloubky – ideální prevence, zmírnění potíží, zrychlení 
léčby a hojení.

RAŠELINOVÁ KOUPEL Relaxační
Zklidňuje vnitřní neklid, připraví Vás pro zdravý, 
hluboký spánek, ideální relaxace po náročném a 
stresujícím dni.

RAŠELINOVÁ KOUPEL Nachlazení
Příjemná a blahodárná při prochlazení, 
uvolňuje dýchací cesty, ideální pro zdravé, 
hluboké dýchání.

500 ml
500 ml

1000 ml
2800 ml

RAŠELINOVÉ KOUPELE 



RAŠELINOVÝ ZÁBAL Natur 
Podpora prokrvení, zklidnění, ideální po 
přetažení a bolavých kloubech.

RAŠELINOVÁ MASKA Natur
Podpora prokrvení, zklidnění podrážděné 
pokožky, vyčištění a vyživení pokožky.

600 g 100 
g

RAŠELINOVÉ ZABALY A MASKY 



RAŠELINOVÉ VÝROBKY 
 PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY 

500 ml
  1 l
  5 l
18 l

RAŠELINA PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA
Vynikající přípravek do krmiva pro všechny druhy 
domácích, chovných i užitkových zvířat. Pro docílení 
lesklé, zdravé kůže. Podporuje trávení a imunitní 
systém.



Zdá se to téměř k neuvěření, že něco tak 
jednoduchého, jako jsou obyčejné půdní látky, je 
schopno čistit životní prostředí, neutralizovat 
radiaci a jedovaté toxiny, obnovovat zemědělskou 
půdu, posilovat životaschopnost živých organismů, 
odzbrojovat a ničit infekční patogeny a smrtelné 
viry, pomáhat v prevenci nemocí, a dokonce i léčit a 
obnovovat nemocné a poškozené tkáně a orgány 
rostlin, zvířat a člověka.


