
Manukový gel  
 
Éterický olej z MANUKY má silné účinky proti plísním, virům a bakteriím. Účinky manuky 
jsou velmi podobné účinkům čajovníku (tea tree), má však širší spektrum účinnosti a je 
jemnější. Éterický olej z MANUKY se ovšem nesmí používat neředěný na pokožku.  
Éterický olej z TEA TREE je přírodní antibiotiku, je hojivý a též proti plísním 
(antimikotický). Tento olej též posiluje imunitu. 
Éterický olej z CITRÓNU je jeden z nejlepších éterických olejů na celkové pročištění 
v organizmu. 
 
Synergický efekt těchto tří éterických olejů v tomto produktu vykazuje vynikající desinfekční, 
zklidňující a hojivé účinky. Vzhledem k tomu, že vše je v základu GEL, přenos na kůži a do 
těla je naprosto nadstandardní. Tělo využije téměř 80% síly éterických olejů. Pokud je 
základem rostlinný olej, tělo využije pouze cca 50%. 
 
Tento gel má velmi široký záběr, pokud chceme doma něco lehčího (i těžšího) vyléčit. Pokud 
ovšem řešíme akutní případ, je potřeba počítat, že éterické oleje pracují max. 3 hodiny a tak je 
první den dva potřeba mazat gel pravidelně, v noci se ovšem klidně vyspěte, pokud to jde:O))) 
 
Na co je Manukový gel vhodný? 
 
Na svědivé ekzémy (klidně větší plochy), na štípance na citlivých místech kam éterický olej 
z tea tree nesmí přijít (kolem očí, dlaně dětí a místa, která si mohou děti omylem olíznout, 
oblast uší, krk, intimní partie). Tento gel je bezpečný i pro malé děti a tak může často ulevit. 
Pokud si děti svědivá místa rozškrábají, gel můžeme bezpečně na místo natřít. Je to též velký 
pomocník při neštovicích. Pokud má dítě velké množství boláků, lze potírat celé plochy:O) 
 
Manukový gel je skvělý zubní gel, který desinfikuje ústní dutinu a pomáhá při mnoha ústních 
nepříjemnostech. Tento gel je též báječný pomocník při svědivých projevech v intimních 
partiích. Dokonce není špatné si s ním ošetřit intimní místa před návštěvou bazénů a 
koupališť. Je to báječný pomocník při milování, jak doma, tak v terénu. Chrání sliznice. Při 
plísňových onemocněních ho lze používat dlouhodobě, než problém odezní.  
 
Manukový gel je také často úspěšný při bolestech v krku. Pokud vy či někdo z vašich 
blízkých cítí při polykání bolest v krku či natékání mandlí, je dobré nanést na celý krk 
poctivou dávku (cca 1 malou lžičku) gelu, promazat celý krk a nechat zaschnout. A tak každé 
tři hodiny. Často je ale potřeba při vážnějších onemocněních přidat ještě inhalace směsí 
éterických olejů, kloktání, pití bylin, spánek, odpočinek a při horečkách dlouho trvajících i 
doktora:O) 
 
Manukový gel se mi osvědčil na mokvavé rány (třeba sedřená kůže u malých děti z jízdy na 
kole či bruslích), bolavé popraskané rty, afty v ústní dutině, na dovolené jsem s ním dokonce 
vyléčila dceři zánět spojivek (potírala jsem několikrát denně oblast kolem oka a vytírala 
gelem hnis. Přímo do oka jsem gel samozřejmě nenanášela.) 
 
Dotazy pište na: sarka.patrna@seznam.cz 
Gel seženete čerstvý u mě v kamenném obchůdku (můžu poslat i poštou) či na www.eone.cz. 
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