
VILCACORA - „KOCI PAZUR” 

 

Zwany jest także korzeniem życia. To naturalny, bardzo ceniony środek przeciwnowotworowy i stymulujący 
naturalna odporność organizmu. Używana w profilaktyce i leczeniu nowotworów. 

Po wieloletnich badaniach prowadzonych w USA stwierdzono, że zioło to potrafi oczyszczać przewód 
pokarmowy i likwidować różne dolegliwości żołądkowo-jelitowe, włącznie z nieżytem żołądka, 
uchyłkowatością jelita grubego, hemoroidami, owrzodzeniem układu pokarmowego, chorobą Crohna 
(zapalenie i owrzodzenie śluzówki jelit), zespołem jelita drażliwego.  

Jak działa Koci Pazur? 

Posiada właściwości immunostymulujące, zwiększając aktywność fagocytów i syntezę krwinek białych. 
Główny alkaloid, rhynchophyllina, uważana jest za środek przeciw nadciśnieniu, rozluźnia komórek 
śródbłonka naczyń krwionośnych, rozszerza obwodowe naczynia krwionośne, hamuje czynności układu 
współczulnego układu nerwowego, obniża tętno i poziom cholesterolu we krwi. Mytraphyllina - alkaloid 
ten posiada właściwości moczopędne, a hirsutinahamuje skurcze pęcherza moczowego i posiada 
właściwości znieczulające miejscowo. Działanie przeciwzapalne może być spowodowane przez hamowanie 
produkcji TNF-alfa. Wyciąg naprawia uszkodzone DNA uszkodzone chemicznie. 

Wskazania do stosowania: 

Wzmocnienie układu odpornościowego i podniesienie sił witalnych organizmu.  

Wspomagająco w leczeniu: chorób alergicznych, astmy, choroby Krohna, nadciśnienia, schorzeń układu 
nerwowego (choroba Alzheimera, depresja, nerwice, choroba Parkinsona), reumatyzmu, artretyzmu, chorób 
skóry, grzybic, zapalenia narządów płciowych i układu moczowego. Wykazuje również 
działanie przeciwzapalne, antymutageniczne (chroniące komórki, DNA), przeciwwrzodowe, antyrakowe, 
przeciwbólowe, detoksykacyjne, obniża ciśnienie krwi, redukuje cholesterol 

 Jak dawkować? 

Roślina ta jest najlepiej przygotowywana jako wywar. Użyj jedną płaską łyżeczkę proszku na jedną szklankę 
wody. Gotuj pod przykryciem 20 minut. Pozostaw do ochłodzenia i osadzenia na 10 minut. Najlepiej jest 
wypijać 2-3 szklanki dziennie. 

 UWAGA – KIEDY NIE PODAJEMY WILCACORY: 

w trakcie chemio i radio-terapii (można podawać trzy dni po zakończeniu chemio i radio-terapii, ale 
podawanie należy przerwać trzy dni przed kolejnym cyklem chemio i radio-terapii), pacjentkom w ciąży i 
matkom karmiącym, dzieciom do lat 3 (w wyjątkowych przypadkach decyduje lekarz), pacjentom po 
przeszczepach lub przed planowanym przeszczepem, w przypadku przetaczania krwi oraz preparatów 
krwiopochodnych (można ją podawać trzy tygodnie po przetoczeniu, ale podawanie należy przerwać na 
tydzień przed planowanym przetoczeniem), pacjentom leczonym insuliną i niektórymi hormonami 
sterydowymi, pacjentom trzy dni przed i trzy dni po szczepieniach przeciwko chorobom zakaźnym. 

Niniejszy tekst ma jedynie charakter informacyjny i nie może zastąpić porady, diagnozy czy też zaleceń 
lekarskich. W przypadku problemów zdrowotnych skonsultuj się z lekarzem. 

Zapraszam na naszą stronę: www.kapsaicyna.eu 


