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Wij bieden u zonder overdrijving wonderbaarlijke planten en kruidenrecepten uit het Amazonegebied en het Andesgebergte. De Tsjechische
bioloog en therapeut Petr Chobot bestudeert al 25 jaar in het veld de meest doeltreffende natuurlijke methoden om het lichaam te genezen en te
reinigen, in samenwerking met sjamanen van inheemse stammen en Zuid-Amerikaanse deskundigen. Sinds 10 jaar ontwikkelen wij een
internationaal wederzijds hulpproject, waarbij wij geneeskrachtige plantensoorten uit het bos en de bergen exporteren, die uniek zijn in hun
eigenschappen en snelheid en betrouwbaarheid van werking. Wij vestigen onder meer de aandacht op de sterke bedreiging van hun hulpbronnen -
de snel aftakelende Zuid-Amerikaanse ecosystemen.

Het project is geïnspireerd op het idee van lokale Indiaanse sjamanen om de "beschaafde mensen" duidelijk te maken dat als zij de natuur in Zuid-
Amerika niet behoeden voor vernietiging, zij een bron van kruidenremedies zullen verliezen die kanker, leukemie, diabetes, zwaarlijvigheid,
infectieziekten, degeneratieve hersenziekten effectief kunnen behandelen, het organisme kunnen ontgiften, jeugd, vitaliteit en sexuele prestaties
kunnen herstellen, de lichamelijke conditie kunnen verhogen, depressies, astma, spijsverteringsproblemen, aambeien, gewrichtspijn kunnen
verdrijven, de schildklier beter kunnen laten werken, en dergelijke. Tegelijkertijd wijst dit project erop dat veel van de ziekten waaraan miljoenen
mensen in onze "beschaafde" maatschappij lijden, behandelbaar zijn - als we gebruik maken van de natuurlijke, schone hulpbronnen die we nog op
aarde hebben.

Het Zuid-Amerikaanse woud wordt op wrede wijze geplunderd door te investeren in de aanleg van wegen die door indianengebieden lopen en
doelbewust het oorspronkelijke bos vernietigen. Eeuwenoude bomen worden tot parkethout verwerkt of gewoon staande verbrand en de bodem
wordt vervolgens vergiftigd door de vorming van oliepalm-monoculturen. Veld- en laboratoriumonderzoek, inzameling, zorgvuldige verwerking ter
plaatse, officiële export- en importmachines, snel en veilig vervoer van de planten uit het bos naar Europa - dit alles is uiterst kostbaar. Wij zijn nog
steeds in staat om het grootste deel van de uit de distributie van planten verkregen middelen te reserveren voor het behoud van de oorspronkelijk
geselecteerde habitats met de grootste biodiversiteit. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de bronnen van mogelijke natuurlijke
remedies de toekomstige generaties kunnen dienen en dat de laatste schone en fantastische natuurlijke eenheden het huidige tijdperk van
ongebreidelde liquidatie hebben overleefd.

Your Inca Herbarium team

Beste  vrienden,

Inca Herbarium



De producten van Inca Botanica worden uit Peru geïmporteerd en vervolgens in Tsjechië verwerkt. Vandaag de dag zijn de producten verkrijgbaar in
Tsjechië en Slowakije en nu ook in Nederland. Wij zijn dus het eerste land dat bijdraagt tot de groei van het bedrijf in West-Europa.

Omdat we nog maar aan het begin staan, zijn op de Nederlandse markt alleen geselecteerde producten verkrijgbaar. Wij zullen het assortiment
geleidelijk uitbreiden, al naar gelang de interesses van onze klanten. In deze catalogus kunt u alle Inca Botanica producten zien, veel van de producten
zijn beschikbaar om te bestellen, de overige producten zijn hier voor u om te ontdekken. Als je geïnteresseerd bent in producten die niet beschikbaar
zijn op de e-shop, laat dan een berichtje achter op onze website of op de Facebook pagina van Inca-Herbarium.

Neem contact met ons op en wij adviseren u graag welke producten u het beste kunt gebruiken en in welke dagelijkse dosering, zodat het
behandelingsproces zo effectief mogelijk is.

Uw Inca Botanica distributeur voor Nederland,

Wij bieden ook zogenaamde protocollen aan, die een reeks van onze producten zijn, gecombineerd om het behandelingsproces van specifieke
diagnoses te ondersteunen. De protocollencatalogus is in voorbereiding.

Inca Herbarium

Alliance



Tropische regenwouden in Zuid-Amerika worden wel 's
werelds grootste apotheek genoemd, vanwege de

aanwezigheid van een groot aantal natuurlijke remedies. Alle
Inca Botanica kruidenrecepten zijn bereid op basis van de

oude genezingskennis van plaatselijke Indiaanse sjamanen, die
al heel lang in staat zijn kruiden te beheersen en

een remedie voor elke ziekte te bereiden.
 

Bovendien bevestigt modern onderzoek dat ook de verwerking
van kruiden een belangrijke rol speelt, waardoor gedroogde

planten in hun oorspronkelijke vorm vaak hun optimale
therapeutische werking behouden. Wij raden aan de mengsels
kort te koken of er heet water over te gieten en ze in de loop

van de dag op te drinken.

KRUIDENMENGSELS



Het mengsel is in de eerste
plaats bestemd voor mannen
omdat het de prostaatfunctie en
de seksuele functie aanzienlijk
normaliseert. Het helpt ook
vrouwen met ontstekingen
overal in het lichaam. Het wordt
ook gebruikt om de bloeddruk
aan te passen. Het versterkt de
vitaliteit, versnelt de
regeneratie, versterkt het
immuunsysteem en zorgt voor
geestelijk en lichamelijk welzijn.
Sporters zullen de
gemakkelijkere genezing van
wonden, pezen en spieren en de
bescherming tegen slijtage van
gewrichten op prijs stellen.
Ingrediënten: Achiote, Maca,
Epilobium, Uňa de gato en
Tribulus

Het muntmengsel wordt
aanbevolen bij normale
werking van de bovenste
luchtwegen, griep en virussen.
Verhoogt de immuniteit van
het lichaam. Bevat natuurlijke
antibiotica en pijnstillers. Het
mengsel moet onmiddellijk
worden gebruikt bij de eerste
tekenen van griep, waarna het
volstaat het anderhalve dag in
te nemen en de virussen snel
zullen worden vernietigd. Er is
onmiddellijke verlichting en
remissie binnen drie dagen.
Ingrediënten: Manna muna,
Wira wira en weegbree

Dit kruidenmengsel is bedoeld
voor volledige ontgifting van
het lichaam, vergelijkbaar met
het Blauwe Bloem mengsel. 
 Het mengsel bevordert gezond
gewichtsverlies
en vooral een goede
spijsvertering, reinigt het
bloed, verwijdert gifstoffen uit
het lichaam en vergemakkelijkt
de uitscheiding van water uit
het lichaam. Het zorgt ook voor
de normale werking van de
bloedsomloop. Het reinigende
resultaat is ook lichamelijk
zichtbaar - betere huid, haar,
enz.
Ingredients: Manayupa, Kweek,
Brandnetel, Framboos en Grote
Klit 
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Rood fruit Bosmunt Paarse bloem



Het mengsel bevat planten die
virussen goed doden. Ze zijn
ook giftig voor gemuteerde
cellen, maar tasten gezonde
cellen niet aan. Het lichaam
ontdoet zich zo van
ziekteverwekkers en keert
terug in de oorspronkelijke
staat van voor de ziekte. Helpt
tegen parasieten, infecties en
schimmels en uitwendig bij
huidproblemen. Bij vrouwen
stopt het hevig menstrueel
bloedverlies en
elimineert cysten.
Ingrediënten: Ubos, Guanabana,
Noni, Uňa de Gato, Cnicus
benedictus, de wortel van de
paardenbloem

Het Reinigende Struik mengsel
wordt aanbevolen voor een
diepe reiniging van het lichaam,
omdat het de lever en de
galblaas zuivert. Dit proces
ondersteunt de stofwisseling
en verbetert de uitscheiding.
Het helpt bij een opgeblazen
gevoel, bacteriële en virale
gastritis, krampen en buikpijn
en beschermt de slijmvliezen
van de maag
wanden. Verbetert de eetlust,
normaliseert de maag-,
spijsverterings- en
darmfuncties. Ingrediënten:
Agracejo, Chancapiedra, Cynara
scolymus, Artemisia and
Angelica

Het gele mengsel herstelt de
alvleesklierfunctie en heeft een
positief effect op de
bloedsuikerspiegel. 
Het mengsel is geschikt voor 
 pijsverteringsstoornissen
(opgeblazen gevoel, diarree,
dysenterie) en voor de luchtwegen
(bronchitis en astma), alsook voor
huidproblemen (uitslag, acne). Als
laatste maar daarom niet minder
belangrijk, is het ook geschikt voor
ontstekingen van de urinewegen en
bij de behandeling van sommige
vormen van kanker (bijv. prostaat).
Ingrediënten: Pasuchaca, Caihua,
Bosbes, Arctostaphylos uva- ursi,
Berk
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Rode boom Reinigende struik Geel mengsel
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Het heeft een gunstig effect
op Diabetes II. type, omdat het
de bloedsuikerspiegel
aanzienlijk normaliseert. Het  
 mengsel is
ontstekingsremmend,
antibacterieel en
schimmelwerend. Het kan
worden gebruikt bij maag- en
darmstoornissen, ontsteking
van de luchtwegen en
urinewegen en ter verbetering
van het gezichtsvermogen.
Versterkt de algemene
veerkracht en immuniteit.
Ingrediënten: Tawari amarillo,
Pasuchaca, Caihua, Bosbes,
Arctostaphylos uva-ursi

De bittere bloem is een
geschikt en populair hulpje
voor het verbeteren van
hersenfunctie, concentratie en
geheugen. Ze helpt perfect bij
problemen met een
verstrooide geest en bij de
mentale werkbelasting. Het
helpt bij de lichamelijke
gezondheid en een diep
geestelijk evenwicht. De
planten in dit mengsel worden
gebruikt om te zorgen voor een
goede microcirculatie van het
bloed en het cardiovasculaire
systeem. Ingrediënten: Marco,
Hydrocotyle, Ginko biloba,
Boekweit

Het mengsel is bestemd voor
aandoeningen van het
bewegingsapparaat, artritis,
reuma of rugpijn. Zorgt voor
een normale werking van
gewrichten en spieren.
Het is geschikt voor het
reinigen van bloed,
bloedvatwanden en reguleert
de bloeddruk. Verhoogt niet
alleen de immuniteit van het
lichaam en versterkt het
lichaam in zijn geheel, maar
lost ook specifieke problemen
op (bv. sommige vormen van
kanker).
Ingrediënten: Uňa de Gato,
Manayupa, Salix en Kastanje

Peruaanse amarant is een
goede helper voor het reinigen
van het bloed en de
bloedvatwanden, het versterken
van het hart, het aanpassen van
het cholesterolgehalte en het in
evenwicht brengen van de
bloeddruk. Het draagt
aanzienlijk bij tot vaatproblemen
van de onderste ledematen. Het
mengsel verhoogt het
afweersysteem van het lichaam,
zorgt voor de normale werking
van de bloedsomloop en het
cardiovasculaire systeem.
Ingrediënten: Sanguinaira,
Achiote, Caihuia, Salix en
Kastanje

Gele boom Bittere bloem Amazone liaan
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Witte Wortel mengsel kan de
mentale toestand verbeteren,
energie leveren, het gevoel van
ongegronde angst onderdrukken
of beter bestand worden tegen
stress. Het mengsel kan de
gevolgen verlichten van schade
aan het lichaam na langdurig
alcoholgebruik, drugsverslaving of
de toxische belasting van drugs.
Het herstelt de vitaliteit, versterkt
het zelfvertrouwen, de psyche en
herstelt een gevoel van
levensfrisheid en vitaliteit. Het
vergemakkelijkt de fysieke
wondgenezing en corrigeert
slaapstoornissen. 
Ingrediënten: Chuchuhuasi,
Marco, Maca, Origanum,
Melisse, Crataegus

Het mengsel is een hulpmiddel
bij de afbraak van vetcellen in
afslankende peelings. Yerba
Maté is een zeldzame schat van
de oude Indianen, het heeft een
langdurige stimulerende
werking, maar het kan toch
gebruikt worden door mensen
die anders een hekel hebben
aan cafeïne. Alle kruiden die
het bevat versterken het
zenuwstelsel en ook de
immuniteit aanzienlijk. Het
bevat een grote hoeveelheid
antioxidanten en vitaminen,
zoals A, B1, B2, B-complex, en
vitamine C. Het is ook een bron
van belangrijke aminozuren,
mineralen, harsen en vezels.
Ingrediënten: Ilex
paraguariensis, Hercampuri en
Hierba Luisa

De infusie van de Clitoria ternatea
plant heeft een prachtige blauwe
kleur en het vermogen om dromen
te doen herleven - om het lucide
dromen te bevorderen. Het heeft
een gunstige invloed op ons
zenuwstelsel als antidepressivum.
Ze heeft ook een antibacteriële
functie, onderdrukt
astmasymptomen of helpt bij
infecties van de urinewegen. De
gedroogde Clitoria bloem bevat
voornamelijk flavonoïden die
betrokken zijn bij een aantal van
genezingsprocessen in het
lichaam. Helpt bij constipatie en
artritis, voedt onze huid en haar. De
thee kan zowel warm als koud
gedronken worden.
Ingrediënten: 100% Clitoria ternatea
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Witte wortel Yerba Maté Vlinder Bloem



Wij bevelen dit mengsel aan om
de lever en de nieren te
versterken indien nodig, om
soepele spierkrampen te
verminderen of om gal- en
nierstenen te verwijderen. Het
kan het hele lichaam perfect
ontgiften en de juiste
stofwisselingsprocessen op
gang brengen (vertering van
koolhydraten en vetten, verlaging
van het cholesterolgehalte). Het
reguleert een onregelmatige
menstruatie, helpt bij
bekkenontstekingen en verlicht
spanningen in de inwendige
organen. 
Ingrediënten: Chancapiedra,
Tawari amarillo, Hercampuri,
Paardebloem en Cichorei

De blauwe bloem is geweldig
voor regelmatige ontgifting van
het lichaam. Reinigt het bloed
perfect, verwijdert gifstoffen en
helpt overtollig water uit te
scheiden. Het mengsel
bevordert gezond
gewichtsverlies en een goede
spijsvertering. Herstel van de
lever- en galblaasfuncties. Het is
uitstekend voor de algehele
regeneratie van de huid, spieren
en botten. Het kan gebruikt
worden bij infecties en koorts.
Het mag niet gecombineerd
worden met alcohol, nicotine en
kunstmatige vetten.
Ingrediënten: Hercampuri,
Framboos, Lamium, Elymus en
Arctium

De witte bloem is vooral bedoeld
voor vrouwen. Ze heeft een
positieve invloed op pijnlijke en
onregelmatige menstruatie, helpt
bij hoofdpijn en migraine. Het
heeft een gunstige invloed op
schimmel-, gist- en microbiële
infecties van de vrouwelijke
geslachtsorganen. Het mengsel is
geschikt voor het reinigen van de
huid van chronische
pigmentvlekken, normaliseert de
conditie van de huid, het haar en
de nagels. Versterkt de mentale en
emotionele weerbaarheid.
Ingrediënten: Flor Blanca,
Pasuchaca, Canchalagua,
Alchemilla, Heermoes en Achillea

Roze Bloem Blauwe Bloem Witte Bloem

V
er

li
c

h
ti

n
g

 v
a

n
 g

a
ls

te
n

en
 e

n
n

ie
r

st
en

en

G
ee

n
 v

er
v

el
en

d
e 

v
er

g
if

te
n

 m
ee

r

G
ez

o
n

d
e 

v
r

o
u

w
el

ij
k

h
ei

d

8



Als je je nieren moet reinigen, is
dit mengsel een geweldige
oplossing. Zandbloem
ondersteunt een gezonde
nierfunctie en verlaagt het
urinezuurgehalte in het lichaam.
Het belangrijkste kruid, Chanca
Piedra, betekent letterlijk
"steenbreker", omdat het al
generaties lang door inheemse
Amerikaanse stammen wordt
gebruikt als effectief middel bij
het verwijderen van nier- en
galstenen. Het mengsel heeft een
oic karakter, helpt donkere
kringen onder de ogen te
verwijderen en reinigt de slijm
membranen.
Ingrediënten: Flor de Arena,
Chanca piedra, Yacon, Agrimonia
en Lamium

Zeer geschikt voor het reinigen van
de nieren. Het verwijdert urinezuur
uit het bloed, heeft een diuretische
werking en bestrijdt ontstekingen
van de urinewegen en slijmvliezen.
Het zuivert ook het zenuwstelsel en
het endocriene systeem. Elimineert
negatieve adrenaline en melkzuur dat
zich als gevolg van stress in het
lichaam ophoopt. 
Het mengsel wordt ook aanbevolen
bij spijsverteringsstoornissen,
anorexia, zwaarlijvigheid en
maaghyperaciditeit. Het mengsel kan
doornen bevatten, dus ga er heel
voorzichtig mee om. Het mengsel
kookt niet, giet er gewoon heet water
bij. 
Ingrediënten: Hierba de la Postema,
Arenilla, Brandnetel en paardenbloem

Voor vrouwen met pijnlijke
menstruatie en kan helpen
zowel in acute
omstandigheden als als
preventie. Bij ernstige pijn
wordt aanbevolen een halve
theelepel marjolein aan een
kop thee toe te voegen om het
effect te versterken. Het
belangrijkste kruid van het
Matico mengsel heeft ook een
aantal andere
gezondheidsbevorderende en
helende effecten op het
menselijk lichaam. De
zogenaamde chromenen, die
tumorcellen doden, werden
ontdekt in zijn bladeren.
Ingrediënten: Matico, Melisse,
Achillea en Capsella bursa-
pastoris

Zandbloem Doornige struik Voor mijn dagen
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De reuzenpaardenstaart is een
mengsel dat speciaal is ontwikkeld
voor vrouwen in de menopauze. Het
brengt de energie in evenwicht
tijdens schommelingen in de mentale
stemming en omstandigheden die
worden veroorzaakt door hormonale
veranderingen. Het draagt bij aan het
algehele behoud van emotioneel en
mentaal comfort, elimineert
opvliegers van interne druk en
depressieve stemmingen. Het brengt
de activiteit van het hormonale
systeem van het lichaam in
evenwicht, zodat het zenuwstelsel
niet wordt overbelast. Onderhoudt
gezonde nagels, haar, gewrichten en
botten. 
Ingrediënten: Cola de Caballo, Maca,
Tribulus, Trifolium en Medicago sativa

Dit mengsel is samengesteld
ter ondersteuning van
ontspanningstoestanden en
rustgevende slaap. Aanbevolen
bij overbelasting van de geest
en verhoogde stress. De thee
bevat het "kruid der
onsterfelijkheid" Olvido, dat
mentale schommelingen
stabiliseert en het vermogen
om te zien verhoogt. Mucura
ondersteunt de immuniteit,
elimineert lichamelijke
overgevoeligheid en verzacht
pijn. Marco vermindert
spierspanning, verlicht
migraine, angst en andere
mentale blokkades.
Ingrediënten: Olvido, Mucura,
Marco, Origanum, Melisse

Bij de Peruanen is de schors van de
Chuchuhuasi-boom zeer populair,
die de vitaliteit versterkt en het
leven bevordert. Het heeft een
anti-tumor en anti-inflammatoire
werking. Een aftreksel van de
schors van
een mythische boom wordt
gebruikt voor gewrichtsproblemen
en rugpijn. De oorspronkelijke
naam betekent "bevende rug", wat
bewijst dat een lange geschiedenis
van de behandeling van artritis en
reuma.
Ingrediënten: 100% Maytenus
laevis-cortex
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Reuzenpaardenstaart Vergetelheidsthee Chuchuhuasi
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Superfoods zijn letterlijk schatten uit de natuur die een
hoog gehalte aan stoffen bevatten die goed zijn voor onze

gezondheid. Het gaat vooral om vitaminen, mineralen,
antioxidanten, vezels of omega-3-vetzuren en andere

zeldzame stoffen. We consumeren superfoods met gewone
voeding of mengen ze in smoothies, ongekookte pap of een

glas water.

SUPERFOODS



Maca heeft vooral bekendheid verworven vanwege zijn hoge gehalte aan voedingsstoffen (hoogwaardige eiwitten en mineralen). Versterkt
aanzienlijk het immuun systeem en de algehele vitaliteit van het lichaam. Het heeft een positief effect op de verbetering van het libido en de
vruchtbaarheid. Het wordt ook wel "natuurlijke viagra" genoemd vanwege zijn vermogen om frigiditeit te behandelen. In het algemeen bevordert het
het hormonale evenwicht bij zowel mannen als vrouwen. Het wordt ook gebruikt om menstruatie- en overgangsproblemen te verlichten. Maca
verbetert het geheugen en de concentratie, verhoogt de bloedoxygenatie en de transmissie van neurale synapsen.

Het ondersteunt de veerkracht van de psyche, is geschikt bij uitputting, stress, lichte depressie, neurose, chronische vermoeidheid en helpt bij
slapeloosheid. Het wordt gebruikt bij bloedarmoede, tuberculose, maagkanker en bij de behandeling van kanker (verlicht de effecten van
radiotherapie en chemotherapie). Regenereert het lichaam dat beschadigd is door alcoholisme, drugsverslaving en overmatig drugsgebruik.
Vergemakkelijkt de wondgenezing, helpt bij de ontwikkeling van botten, pezen en spieren. Men kan zeggen dat het het lichaam verjongt. Het wordt
aanbevolen om dagelijks 1-4 theelepels van het poeder in te nemen, met water te drinken of met voedsel te mengen. Naast de meest bekende Maca
wit, zijn er ook rode en zwarte verkrijgbaar. Maca zwart heeft een bijzonder positief effect op het geheugen en versterkt volgens de indiaanse
traditie ook de gezondheid van de man. Het beschermt hen tegen prostaataandoeningen, bevordert de vitaliteit, verhoogt de kwaliteit van het
sperma en het seksleven. Zeer geschikt voor sporters en voor mensen die spieren opbouwen dankzij de grote hoeveelheid natuurlijke proteïnen.
Rode Maca bevordert de gezondheid van vrouwen. Het helpt hen hun hormonale, fysieke en mentale evenwicht te bewaren. Let op: Maca mag niet
worden gebruikt door mensen met schildklier hyperfunctie!                       12

Maca wit/rood/zwart



Het mengsel is een bron van de
sterkste antioxidanten,
mineralen (ijzer, calcium,
fosfor) en vitaminen (A, B1, B2,
B3, C). Volgens de
ethnomedicine wordt Habas
gekenmerkt door
krampstillende, diuretische en
sedatieve eigenschappen en
werkt het libidoverhogend.
Dankzij het hoge vezelgehalte
verbetert het de doorgang van
voedsel in de darmen en
voorkomt het de ontwikkeling
van diabetes en darmkanker.
Vermindert doeltreffend de
hoeveelheid vet en cholesterol
in de bloedvaten. 
Ingrediënten: Habas, Paarse
Maïs en Spirulina

Paarse maïs is een uitstekende
bron van antioxidanten tegen
vrije radicalen, vitaminen (A, B1,
B2, B3, C) en mineralen
(ijzer, calcium, fosfor). Het is
een goede preventie tegen
kanker, diabetes, hart- en
vaatziekten of het afsterven van
hersencellen. Het reguleert de
bloeddruk, het
cholesterolgehalte en de
bloedtoevoer naar de weefsels.
Elimineert bacteriële en virale
infecties. Vergemakkelijkt de
weefselregeneratie, de
collageenproductie of verbetert
het gezichtsvermogen.
Ingrediënten: 100% Maiz Morado

Lucuma-vruchten zijn zoet, maar
hebben een lage glycemische
index, zodat ze ook geschikt zijn
voor diabetici. Lucuma bevat
bètacaroteen, ijzer, zink, vitamine
B3, calcium, eiwit en ook
zeldzame niacine, die het
eiwitmetabolisme en de
spierontwikkeling bevordert,
evenals de hormoonregulatie. Het
versterkt het zenuwstelsel en het
immuunsysteem en verlaagt het
cholesterolgehalte in het bloed -
geneest zwaarlijvigheid en hart-
en vaatziekten. Het helpt tegen
bloedarmoede, huidproblemen en
verbetert de vruchtbaarheid voor
vrouwen.
Ingrediënten: 100% Pouteria
lucuma

Het fijngemalen poeder heeft unieke
antivirale, antibacteriële en
ontstekingsremmende
eigenschappen. Het helpt bij de
behandeling van de lever, het hart,
verlaagt het cholesterolgehalte,
verbetert de conditie van gewrichten,
botten en huid. Het wordt gebruikt bij
menstruatiestoornissen, kiespijn en
keelpijn. Het reinigt van gifstoffen en
stopt zelfs de vroege ontwikkeling
van kankercellen. Het regenereert,
verjongt en bevordert het geestelijk
evenwicht. In tegenstelling tot
gewone Aziatische kurkuma, bevat
Zuid-Amerikaanse kurkuma geen
giftige stoffen.
Ingrediënten: 100% Curcumine
Kurkuma Superfoods |13

Paarse habas Paarse maïs Lucuma Turmeric
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Groene koffie bevat fenolen die
zeer belangrijk zijn voor ons
lichaam. De meest waardevolle
is chlorogeenzuur. Traditionele
koffie bevat 3 - 6% en groene
koffie 39%. Het zuur kan het
risico op diabetes of galstenen
verminderen. Dankzij het feit
dat de koffie niet gebrand is,
behoudt hij een aantal
antioxidanten. Het versnelt het
metabolisme van het lichaam
en verbrandt vet. Dit leidt tot
ontgifting en vermagering.
Groene koffie vertraagt
veroudering, geeft energie
gedurende de dag en verhoogt
de concentratie.
Ingrediënten: 100% Coffea
arabica

Camu Camu is de vrucht met het
hoogste gehalte aan vitamine C
ter wereld. Bovendien bevat het
flavonoïden, die de absorptie
ervan in het lichaam bevorderen.
Dit is van groot belang voor de
menselijke gezondheid en
immuniteit. De antioxiderende
werking beschermt cellen in het
lichaam, geneest het gehele
cardiovasculaire en
zenuwstelsel, helpt bij herstel en
geeft energie aan de
zelfgenezingsprocessen van het
lichaam. Vitamine C is essentieel
voor de opbouw en het behoud
van gezonde botten, tanden,
kraakbeen, tandvlees en huid. 
Ingrediënten: 100% Myrciaria 

De vruchten van de Mauritia Flexuosa palm, Aguaje genaamd, zijn zeer
populair bij de Amazone-indianen. Ze bevatten stoffen die lijken op
vrouwelijke hormonen en harmoniseren perfect de toestand van
oestrogenen in het vrouwelijk lichaam. Dit heeft een gunstige invloed op een
aantal problemen, zoals een verdorde en verstopte huid, haaruitval,
osteoporose (dunner worden van de botten), migraine, menstruatiepijn en is
ook geschikt voor de menopauze. Aguaje is een uitstekend middel voor een
optimale vorming van het vrouwelijk figuur, vergroot de borsten, maakt de
dijen en billen slank. Het maakt vaak deel uit van afslankings- en
verjongingsdiëten. De Indianen geloven dat deze prachtige palmboom via
zijn vruchten de mens de essentie van vrouwelijkheid en schoonheid
bijbrengt. Dankzij het hoge gehalte aan retinol (vitamine A heeft 5 keer meer
dan wortelen), ondersteunt het de groei en de goede ontwikkeling van
cellen, slijmvliezen, botten, spieren en hematopoëse. Het is een uitstekend
middel voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, omdat
het de lichamelijke ontwikkeling van kinderen bevordert. Het hoge gehalte
van vitamine C garandeert ook de preventie van verkoudheid, griep en de
behandeling ervan. Aguaje is lange tijd niet geschikt geweest voor mannen
en patiënten met bepaalde vormen van kanker gedurende lange tijd niet
geschikt.
Ingrediënten: 100% Mauritia flexuosa - Fructus

Groene koffie Camu Camu Aguaje
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Jergon Sacha is een geniaal
middel van de Amazone-genezers
tegen allerlei virussen en
vergiften. Het gemalen poeder
voorkomt ook de voortplanting
van het HIV-virus en helpt bij
kanker. Het wordt traditioneel
gebruikt als tegengif bij
insecten-, spinnen- en
slangenbeten, maar ook bij
bronchitis, kinkhoest of pruritus.
De werking is
ontstekingsremmend en
astmatisch. Het ondersteunt de
goede werking van het
spijsverteringsstelsel, het
zenuwstelsel en het
immuunsysteem.
Ingrediënten: 100% Dracontium
loretense

Drakenbloed bevat pure hars van de Croton Lechleri boom en heeft
een typische bloedachtige kleur. Deze hars heeft een zeer sterke
antivirale, antibacteriële en schimmelwerende werking en heeft
daarom een breed werkingsgebied op het menselijk lichaam. In het
algemeen versterkt het het immuunsysteem en helpt het cellen in
het hele lichaam te regenereren. Geneest perfect de inwendige
organen van het spijsverterings- en uitscheidingsstelsel. Het is een
grote hulp bij beginnende aandoeningen van de bovenste
luchtwegen. We gebruiken de verdunde hars ook om de mondholte
te spoelen bij gingivitis, keelpijn en verkoudheid. Drakenbloed is
een snelle verlichting van inwendige ziekten van de maag en
twaalfvingerige darm, hepatitis A en B, ontsteking van de dunne en
dikke darm, diarree, opgeblazen gevoel en
spijsverteringsproblemen, gordelroos en ontsteking van de lever
type A, B en C. Het wordt ook gebruikt bij de behandeling van
kanker en AIDS. Drakenbloed heeft ook een aantal uitwendige
toepassingen. Het wordt toegepast bij scheenzweren,
brandwonden en aambeien. Het stopt bloedingen, beschermt tegen
infecties en helpt bij het genezen van bestaande littekens, zweren
of het vernietigen van schimmels.
Ingrediënten: 100% Sangre de Drago hars

Copaiba is een natuurlijk helend
hars met ontstekingsremmende en
antiseptische werking. Wordt
gebruikt tegen schimmels,
bacteriën en microben. Copaiba is
ook pijnstillend en
kankerbestrijdend. Helpt bij
luchtwegontsteking en
vergemakkelijkt het hoesten. Het
wordt ook zeer gewaardeerd bij de
behandeling van huidziekten en
verwondingen - het verzacht
littekens, rimpels, niet-genezende
wonden, zweren, kneuzingen,
huidschimmel, koortslip, enz. Het
kan ook worden gebruikt bij de
behandeling van syfilis, gonorroe,
leishmaniasis of constipatie.
Ingrediënten: 100% Copaifera
officinalis
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Zeldzame olie uit de Peruaanse noten Inchi is een van de favoriete schatten van Inca Botanica. De olie bevat een
volstrekt unieke hoeveelheid gezonde omega 3 onverzadigde vetzuren. Tot 89% van deze stoffen zitten in de
samenstelling! De effecten van het regelmatig gebruik ervan zijn volkomen complex en het lichaam wordt op
verschillende niveaus gerevitaliseerd. Allereerst versterkt de olie de activiteit van het centrale zenuwstelsel,
verhoogt de capaciteit van de hersencellen, verbetert het geheugen, de logica en de verbeelding. Ze voorkomt
dementie en verbetert de toestand van patiënten met de ziekte van Alzheimer. Het verwijdert ook de psychische
problemen, angst, depressie, helpt bij stress, vermoeidheid, migraine, nerveuze en mentale uitputting en
slapeloosheid. Sacha Inchi heeft ook een gunstige invloed op het cardiovasculaire systeem, verlaagt het
cholesterolgehalte, brengt de bloeddruk in evenwicht en is een preventie tegen een hartaanval of beroerte, omdat
het de spanning in slagaders en bloedvaten vermindert. Het heeft letterlijk een wonderbaarlijke invloed op de
spijsverteringsorganen en hun functies. Ze voorkomt de behoefte aan overeten, constipatie en een opgeblazen
gevoel, verlicht buikpijn en behandelt eventuele ontstekingen van de darmen of de maag. De olie is geschikt voor
zwangere vrouwen omdat ze een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van de foetus. Sacha Inchi ondersteunt
ook sterk de reiniging van het lichaam, verbetert het uiterlijk van de huid, strijkt rimpels glad, werkt tegen
ouderdomsvlekken, voedt nagels en haar. Op oudere leeftijd verbetert het zeer gunstig het gezichtsvermogen, de
cognitieve functie en de stofwisseling van het lichaam. Het is ook geschikt voor sporters en lichamelijk of geestelijk
gestresste mensen, omdat het de vitaliteit en de kracht herstelt om moeilijke obstakels te overwinnen. Last but not
least moet zijn belangrijke rol bij de behandeling van kanker worden vermeld.
Ingrediënten: 100% Sacha Inchi

Vitaliteit - versterkt het CZS - cholesterol - gezond hart - foetale ontwikkeling
- ondersteunt de spijsvertering - gewichtsvermindering - verbetert huid, nagels

en haar

Superfoods| 16
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Multispecies extracten werden ontworpen met het oog op een maximale
doeltreffendheid en een krachtig middel om gezondheidsproblemen uit de weg

te ruimen. Vanwege de intensiteit moet bij het begin van het gebruik
voorzichtiger te werk worden gegaan dan bij de gebruikelijke

kruidenpreparaten. De recepten zijn een combinatie van kruiden uit het
Amazonegebied en exotische kruiden en traditionele Europese

geneesmiddelen.
De extracten zijn niet op basis van alcohol, maar uitsluitend in zuivere

concentratie uitgeloogde werkzame stoffen in gezuiverd water.

MULTISPECIES
-EXTRACTEN



Tawarillo-extract, speciaal
ontwikkeld voor de behandeling
van diabetes type II, is goed te
combineren met het
kruidenmengsel Gele Boom. Het
kan ook worden afgewisseld met
Hercampurino-extract bij de
langdurige behandeling van
diabetes. Als insuline wordt
geïnjecteerd, moet de
bloedsuikerspiegel worden
gemeten en moet de
insulinedosering worden
aangepast om een
levensbedreigende
hypoglykemische reactie te
voorkomen. 
Ingrediënten: Tawari amarillo,
Bosbes, Witte berk

Hercalima extract is geschikt voor
gewichtsverlies en
dieptereiniging. Het Hercampuri
kruid dat het bevat, wekt bij
regelmatige toediening perfect het
herstel van de lever- en
galblaasfuncties op. Dankzij de
toename van de galafscheiding is
er een betere verbranding van
voedsel, vetten en een
vermindering van de eetlust, dus
het ondersteunt ook
gewichtsvermindering.
Tegelijkertijd wordt, dankzij de
vernieuwing van de lever, het
bloed gezuiverd en worden
gifstoffen uitgespoeld. Het is
geschikt in combinatie met het
kruidenmengsel Yerba Maté.
Ingrediënten: Hercampuri,
Paraguayaanse hulst, Hierba Luisa

Herbenalo is specifiek gericht op
leverbehandeling, spijsvertering
en ontgifting. Het extract bevat
het krachtige Hercampuri Inca
kruid. Bij regelmatige toediening
wekt het perfect het herstel van
de lever- en galblaasfunctie op.
Een verhoogde galafscheiding
resulteert in een betere
voedselverbranding, verlichting
van winderigheid en
maaggebeurtenissen. Het
tweede interessante effect is
ook de vermindering van
overgewicht. Dankzij de
vernieuwing van de lever, wordt
het bloed gezuiverd en worden
gifstoffen uitgespoeld.
Ingrediënten: Hercampuri,
Benedictus, Aloë

Hercampurino is een sterk
ontgiftende stof. Bij regelmatig
gebruik wordt het lichaam
gereinigd van gifstoffen en
wordt de bloedsuikerspiegel
verlaagd. De zuivering vindt
plaats in alle belangrijke organen
en de gifstoffen worden in het
bloed gespoeld en uit het
lichaam verwijderd. Soms gaat
dit proces gepaard met een
tijdelijke verergering van de
aandoening, in welk geval het
gebruik gedurende enkele dagen
kan worden verlicht en
vervolgens voortgezet. Het
extract kan gecombineerd
worden met een mengsel van
Blauwe en Paarse Bloem.
 Ingrediënten: Hercampuri,
Bosbes, Berk
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Hinocaiga is geschikt voor
reductiediëten en -behandelingen en
voor de algehele zuivering van het
lichaam. Hercampuri kruid als het
hoofdbestanddeel van het
extract wordt sinds de Inca's
traditioneel gebruikt om maagpijn te
verlichten, de leverfunctie te
stimuleren en de galafscheiding te
bevorderen. Tegelijkertijd,
is er een sterke reiniging van het
bloed, de bloedsomloop en verlaging
van het  cholesterolgehalte. 
Een betere vetstofwisseling komt tot
uiting in gewichtsvermindering.
Hercampuri is ook een
antidiabeticum en is geschikt voor
vele infecties.
Ingrediënten: Hercampuri,
 Caigua, Venkel, Alsem

Pyropurino zoals de naam
is gericht op de algemene en
complexe ontgifting van het
lichaam. Het extract bevat het
kruid Hercampuri, dat helpt bij
maagpijn, de leverfunctie
herstelt, het bloed reinigt, de
galafscheiding stimuleert en
een middel is om overgewicht
te verminderen. Het is mogelijk
om deze ontgiftingskuur samen
te stellen: Hercampurino Blauw
bloem, Manapyrolo Paarse
bloem en tenslotte Pyropurino
apart. Indien het
ontgiftingsproces te sterk is,
gelieve de dosis tijdelijk te
verminderen.
Ingrediënten: Hercampuri,
Elymus

Het extract werd samengesteld
voor een sterke ontgifting van
het lichaam van schadelijke
stoffen. Een deel van dit extract
is Manayupa - dit kruid wordt
door de Peruaanse fytotherapie
gebruikt om het bloed en het
hele organisme van gifstoffen en
chemicaliën te reinigen. In het
huidige vervuilde milieu moet
regelmatig (minstens twee keer
per jaar) worden ontgift. De
zuivering vindt plaats in alle
belangrijke organen. Naast de
lever is Manapyrolo ook geschikt
voor het reinigen van de nieren
of de urinewegen.
Ingrediënten:Manayupa, Elymus,
Klis

Krachtig extract tegen bacteriën
en virussen die verkoudheid,
rhinitis en griep veroorzaken. Het
extract bevat het kruid Uña de
Gato, dat volgens de
etnogeneeskunde wordt gebruikt
voor de behandeling van
ontstekingen, wonden, reuma,
maagzweren, kanker, ter
versterking van de immuniteit en
voor de behandeling van ziekten
die door parasieten worden
veroorzaakt (virosis, mica,
candidiasis). Het wordt aanbevolen
bij acute aandoeningen van de
luchtwegen of bij de behandeling
van het lichaam tegen inwendige
infecties of parasieten.
Ingrediënten: Uňa de Gato,
Vlierbloesem, Goudsbloem,
Zoethout
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Munofen is geschikt voor de
behandeling van astma en voor het
reinigen van de longen, vooral voor
rokers. Het belangrijkste kruid van
dit extract is Muňa Muňa, dat
bekend staat om zijn vermogen het
lichaam in het algemeen te
reinigen, vooral bij de behandeling
van infecties van de luchtwegen,
sinussen en hoest. Het behandelt
onder meer infecties van de
urinewegen, tumoren, maagpijn en
een aantal
spijsverteringsproblemen. Het
wordt bij voorkeur na de maaltijd
gedronken en combineert goed
met een mengsel van Bosmunt,
ook met Drakenbloed en Muňacha-
extract. 
Ingrediënten: Manna Manna,
Venkel, Eucalyptus

Het extract is geschikt voor de
behandeling van de luchtwegen,
voor het opheffen van
pulmonale chlamydia en bij
griep. De genezende werking
wordt geleverd door het
reinigende kruid Muňa Muňa, dat
vooral geschikt is voor infecties
van de slijmvliezen van de
luchtwegen, de maag en de
uitscheidingsorganen. In
ernstiger gevallen, vooral bij de
langdurige behandeling van
pulmonale chlamydia, is het
goed om Drakenbloed te
gebruiken en het Amazone-
protocol toe te passen. Bij
langdurige reiniging van de
longen kan het gemengd worden
met Munofen extract.
Ingrediënten: Muňa Muňa, Wira
Wira, Chuchuhuasi

Het extract van Marcocura richt
zich in de eerste plaats op een
breed scala van gewrichts- en
bewegingsproblemen, zoals
reuma, artrose en artritis. Het
kruid Marco, dat er deel van
uitmaakt, wordt ook gebruikt bij
maagpijn en een verminderde en
onregelmatige menstruatie. Het
heeft ook een positieve invloed
op het zenuwstelsel. Het is
geschikt voor de behandeling van
angst, vrees of hysterie. Volgens
onderzoek (Roth & Lindorf) helpt
het om ziekten zoals multiple
sclerose, Parkinson en Alzheimer
te matigen. 
Ingrediënten: Marco, Uňa de Gato,
Witte berk

Het extract werd gemengd op
basis van de ervaring van Zuid-
Amerikaanse Indiaanse etnische
groepen, die afzonderlijke
bestanddelen van kruiden
gebruiken om de goede werking
van de nieren te ondersteunen, ze
te zuiveren en ook het bloed, de
lichaams-slijmvliezen en het hele
organisme te ontgiften.
Tegelijkertijd reinigt Florapiedra
effectief de complete
urinewegen. De blaas en de nieren
kunnen zich ontdoen van
ontstekingen en parasieten. Het
extract bevat het kruid Flor de
Arena, dat antibacterieel en
schimmelwerend is.
 Ingrediënten: Flor de Arena,
Chancapiedra, Benedictus
Hercampuri, Guldenroede
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Muňofen Muňacha Marcocura Florapiedra



Extract om ontstekingen van
de urinewegen te verwijderen,
de nieren te reinigen de nieren
en ondersteunt in het algemeen
het urinaire
uitscheidingsstelsel. Het
hoofdbestanddeel is het
bekende Zuid-Amerikaanse
kruid Vilcacora, dat allergieën,
astma, artritis, een aantal
infecties, alsook tumoren en
AIDS behandelt. De werking is
ontstekingsremmend,
kankerremmend, antiviraal en
immuunstimulerend. Het
tweede kruid extract is Flor de
Arena, dat het lichaam reinigt,
verbetert
lever, nieren en stofwisseling.
Ingrediënten: Vilcacora, Flor de
Arena, guldenroede

Een origineel extract dat het
geheugen, de concentratie en
het leervermogen versterkt.
Bevat Guarana-extracten en
groene koffie. Het is intens en
geweldig voor chauffeurs en
studenten. Het geeft het
lichaam energie, onderdrukt de
eetlust en helpt om beter te
presteren. Het bewustzijn blijft
lang scherp en vermoeidheid
verdwijnt. We raden aan om het
samen te nemen met Maca en
Sacha Inchi olie, die de juiste
voeding zullen leveren voor een
optimale verbranding. Niet
geschikt voor mensen met een
hoge bloeddruk.
Ingrediënten: Marco, Guarana,
Groene Koffie, Muira Puama

Het product is geschikt voor
versterking van het centrale
zenuwstelsel en verbetering van
het geheugen. Het doordringt de
bloedstroom naar de hersenen,
waardoor het geheugen wordt
aangescherpt en de mentale
functies en het
concentratievermogen worden
ondersteund. De oxygenatie en de
bloed circulatie naar andere delen
van ons lichaam nemen ook toe.
Het zorgt voor een rijkere
toegang tot voedingsstoffen en
het wegspoelen van schadelijke
stoffen. Versnelt spijsvertering
en stofwisseling. Ginkgo Biloba in
combinatie met Maca voegt
kracht en vitaliteit toe.
Ingrediënten: Maca, Marco, Ginko 

Dit extract werd gecreëerd om
problemen met de prostaat en
het hormonale evenwicht van
mannen op te lossen. Het
hoofdingrediënt van de formule -
Achiote wordt traditioneel
gebruikt voor
prostaatproblemen, inwendige
ontsteking, arteriële hypertensie,
hoog cholesterolgehalte,
blaasontsteking, zwaarlijvigheid,
nierinsufficiëntie en ter
verbetering van de
urinezuurexcretie. In het
algemeen kunnen de effecten
worden samengevat als anti-
ontstekingsremmend,
cardiotonisch en
hypocholesterolemisch.
Ingrediënten: Achiote, Tribulus,
Wilgenkruid
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Marbos met als voornaamste
werkzame kruid Marco en Ubos
heeft het gedurfde doel de
intelligentie en het leervermogen
te verhogen en tegelijkertijd het
algemene zenuwstelsel te
versterken. Het draagt ook bij tot
de zeldzame stimulatie van de
ontwikkeling van geestelijke
vermogens. Het is geschikt om te
gebruiken voor meditatie en
speciale vormen van
concentratie. Kan gecombineerd
worden met Vlinderbloem, Maca
en Sacha Inchi. Het kruid Marco
staat ook bekend als
ontstekingsremmend en
antireumatisch middel. Het werkt
bij nerveuze problemen en
hysterie. 
Ingrediënten: Marco, Ubos, Muira
Puama

Het extract, dat extracten van
Lavendel, Kudzu en het kruid
Marco combineert, is gericht op
een weldadige ontspanning van
het zenuwstelsel en versterking
van de hersenactiviteit.
Ambrosino kan worden gebruikt
bij de behandeling en
normalisering van
problematische toestanden van
autisme. De kudzu wortel die het
bevat is ook bewezen effectief te
zijn bij de behandeling en
eliminatie van verslavingen. Het
helpt om acute aanvallen en
schommelingen in de emotionele
toestand te weerstaan. In het
algemeen wordt stabilisatie van
de geest bereikt bij regelmatig
gebruik.
Ingrediënten: Marco, Lavendel,
Kudzu

Kalmerende stof die werkt
tegen slapeloosheid, de slaap
verdiept en de psyche
ontspant. Het zorgt voor
mentale stabiliteit en is dus
een geschikte helper tegen
angst, vrees en depressie. 
Het extract bevat als
belangrijkste kruid Marco, dat
ontstekingsremmend,
reumabestrijdend en
ontspannend werkt. Het helpt
bij krampen en maagpijn en
onregelmatige menstruatie.
Het werkt als een
antineuralgisch, neurotisch,
voor nerveuze problemen en
hysterie. 
Ingrediënten: Marco, Origanum,
Melisse, Rozemarijn

Een sterk extract om de
psyche te ontspannen en tegen
depressie. Het eerste
bestanddeel, Marco is het
oplossen van
zenuwproblemen, hysterie of
hyperactiviteit. Helpt het
lichaam te ontgiften in geval
van overmatig roken,
alcoholgebruik of chemische
drugs. Marcoregano is ook
geschikt voor de behandeling
van bronchitis en astma,
artritis, osteoartritis of reuma.
Het tweede kruid in het
mengsel is Origanum, de
werking hiervan is kalmerend
voor de geest en versterkend
voor het lichaam.
Ingrediënten: Marco, Origanum
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Manujuga werd geformuleerd
op basis op basis van inheemse
Amerikaanse fytotherapie om
de schildklierfunctie te
verhogen en te verbeteren. De
extrac bevat Maca, die een
hoge voedingswaarde heeft.
Het is rijk aan suikers, eiwitten,
zetmeel en essentiële
mineralen. Maca wordt al vele
eeuwen gebruikt om de
vruchtbaarheid te verhogen, en
is ook geschikt voor het
stimuleren van de immuniteit,
als hulpmiddel bij
bloedarmoede, tuberculose,
menstruele
onregelmatigheden,
menopauzale symptomen en
seksuele stoornissen.
Ingrediënten: Maca, Kelp
zeewier, Walnoot

Cabachiote is gemaakt tegen de
zogenaamde Tinnitus. Achiote
is nuttig bij inwendige
ontstekingen, arteriële
hypertensie of nierinsufficiëntie
en verbetert de uitscheiding.
Duizendblad heeft een
ontstekingsremmende,
spijsverteringsbevorderende,
hypotone, hepatoprotectieve en
hypocholesterische werking.
Een ander ingrediënt is
heermoes, dat volgens de
traditie van de
volkskruidenkunde wordt
gebruikt bij nieraandoeningen,
bloedingen van verschillende
oorzaken, reuma en zenuwpijn.
Ingrediënten: Achiote,
Duizendblad, Heermoes

Chagubona is een krachtig
middel tegen kanker en een
effectieve preventie tegen
kanker. Het veroorzaakt ook een
diepe ontgifting. Chagubona
bevat de Siberische schimmel
Chagu, die ook bekend staat als
een zeldzaam middel tegen
radioactiviteit en tegen een
breed scala van ontstekingen en
tumoren. Wij raden aan
Drakenbloed parallel met
Chagubona te gebruiken (20-30
druppels per dag, in
oncologische gevallen zijn tot 50
druppels per dag mogelijk). 
Ingrediënten: Chaga, Ubos,
Guanábana, Uňa de GatoSc
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Vilcareina is een zeer sterk middel tegen ziekteverwekkende
organismen en parasieten. Het elimineert bacteriën, virussen en
schimmels en kan het lichaam ontgiften van metalen en
chemische giffen. Het is vooral gericht op de behandeling van
ernstige ziekten zoals de ziekte van Lyme, toxoplasmose of
pulmonale chlamydia, maar ook herpesvirussen zoals
herpesvirussen of EBV- of CMV-virussen. Verhoogt de immuniteit
en de vitaliteit van het lichaam. Het kan gebruikt worden in twee
versies, Vilcareina Soft en Vilcareina Forte. Wij raden u aan altijd
te beginnen met Vilcareina Soft, vooral bij het begin van een
langdurige behandeling, om stormachtige reacties in de eerste
stadia van het gebruik van medicijnen te voorkomen - de
zogenaamde Herxheimer reactie. Instructies voor een dergelijke
behandeling kunt u vinden in het Amazon protocol. Wij raden aan
het Amazone-protocol met Vilcareina ook te gebruiken in geval
van niet-geïdentificeerde problemen, die zich uiten door
ontstekingsprocessen overal in het lichaam. In de meeste
gevallen leidt deze combinatie, indien verdragen, tot de oplossing
van deze problemen zonder de noodzaak om de oorzakelijke agent
te identificeren.
Ingrediënten: Vilcacora, Guanábana, Ubos, Reynoutria, Cnicus
benedictus

Dit extract bevordert een goed
gezichtsvermogen. Canchalagua,
het hoofdbestanddeel van het
mengsel, stond bij de Indianen
bekend als een complex zuiverend
middel, vooral voor de lever en de
galblaas. Door het reinigen van de
lever en galblaas, is er een snelle
verbetering van het
gezichtsvermogen en andere
positieve veranderingen - het
verdwijnen van ouderdomsvlekken
op de huid, de verbetering van haar
en nagelstructuur. Het kruid heeft
ook een plaats gevonden in de
behandeling van malaria en gele
koorts. Het helpt ook uitwendig bij
wonden.
Ingrediënten: Canchalagua, Bosbes,
Ogentroost

Macontro wordt vooral gebruikt
om menstruatiepijn en
onregelmatigheden weg te
nemen. Het heeft een positieve
invloed op het hormonale
evenwicht en heeft een zeer
positieve invloed op de psyche.
Het extract bevat Maca, dat een
hoge voedingswaarde heeft.
Maca wordt al vele eeuwen
gebruikt om de vruchtbaarheid te
verhogen, de immuniteit te
stimuleren, te helpen bij
bloedarmoede,
menopauzesymptomen en
seksuele stoornissen. Wij raden
aan om te combineren met het
Witte Bloemen mengsel.
Ingrediënten: Maca, Duizendblad,
Vrouwenmantel
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Inca Botanica heeft een nieuwe lijn van extracten van
geneeskrachtige kruiden, waarvan u de kracht in het bijzonder kunt testen

als onderdeel van intensieve en specifiek gerichte genezingsbehandelingen.
De extracten zijn niet op basis van alcohol, maar uitsluitend in zuivere

concentratie uitgeloogde werkzame stoffen in gezuiverd water.

ENKELE EXTRACTEN



Caigua is een traditionele
Peruaanse plant, die beroemd is
om zijn vermogen het lichaam te
verjongen en overgewicht te
verminderen. Ons extract zal
helpen bij problemen in verband
met een hoog cholesterolgehalte
en een verminderde
bloedsomloop. Het reinigt het
bloed en helpt bij pijn in het
spijsverteringskanaal. Met de
hulp van ontgifting, ondersteunt
het de hersenactiviteit en de
behandeling van, bijvoorbeeld,
multiple sclerose. Wij bevelen het
extract aan bij diabetes met
overgewicht, vermoeidheid en de
behoefte om het lichaam te
verjongen. 
Ingrediënten: 100%
CYCLANTHERA PEDATA

De Canchalagua-plant wordt al
vele generaties lang in de
volksgeneeskunde gebruikt. De
eigenschappen zijn
antibacterieel, antimicrobieel,
schimmelwerend,
ontstekingsremmend en
genezend. Het reinigt het bloed en
vermindert acne, eczeem en
puistjes op de huid. Het helpt bij
de uitscheiding van urine en
elimineert ontstekingen in het
urogenitale gebied. Elimineert
schimmels en gisten in het hele
lichaam. Ondersteunt een goede
lever- en galblaasfunctie.
Vrouwen zullen de verbetering
van de functie van de eierstokken
en een regelmatige menstruatie
waarderen.
Ingrediënten: 100% SCHKUHRIA
PINNATA

We komen Muira Puama het
meest tegen onder de naam
Amazone viagra. Het is
wereldberoemd om zijn
afrodiserende werking voor
zowel vrouwen als mannen.
Muira Puama verjongt het
lichaam en wordt gebruikt om
seksuele disfunctie te
behandelen. Het extract
versterkt de zenuwen, waardoor
het zeer effectief is bij mensen
die lijden aan depressie, angst en
nervositeit. Het extract kan ook
worden toegepast bij
spijsverteringsstoornissen en
oppervlakkig bij reuma,
uitwendige verwondingen en
zwellingen.
Ingrediënten: 100%
PTYCHOPETALUM
OLACOIDEN

Achiote staat over de hele wereld
bekend om zijn veelzijdige werking.
Het heeft zich vooral gevestigd
voor de behandeling van de
prostaat. Het heeft een
ontstekingsremmende,
antiseptische en antibacteriële
werking en is daarom geschikt voor
de behandeling van ontstekingen,
infecties, wondgenezing,
brandwonden van blaren, zweren
en aambeien. Achiote helpt ook de
stofwisseling te stimuleren, de
spijsvertering te verbeteren, het
cholesterolgehalte te verlagen en
overgewicht te verminderen. Last
but not least, schittert het als een
afrodisiacum. 
Ingrediënten: 100% BIXA ORELLANA

Caigua Canchalagua Muira Puama Achiote
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Vilcacora ondersteunt het
immuunsysteem, dat daardoor
veel weerbaarder wordt tegen
invloeden van buitenaf. Het
harmoniseert het
immuunsysteem op zodanige
wijze dat het zelfs helpt bij
complexe auto-immuunziekten.
In het bijzonder is het zeer
effectief bij de behandeling van
kanker. Het wordt gebruikt om
ontstekingen en infecties te
behandelen. Het heeft ook een
ontgiftende en antioxiderende
werking, waardoor het de
spijsvertering ondersteunt, de
bloedvaten reinigt van plaques
en helpt tegen veroudering.
Ingrediënten: 100% UNCARIA
TOMENTOSA

De schors van de Amazoneboom
Ubos bevat een enorme
hoeveelheid voedingsstoffen en
vitamines - catechinen, steroïden,
saponinen of bijvoorbeeld ijzer,
dus aanbevolen bij de behandeling
van bloedarmoede, verzwakking
van het lichaam en bij ziekten van
het spijsverteringskanaal. Het
extract heeft een sterke
ontstekingsremmende,
ontgiftende werking en verbetert
de stofwisseling. De anti-
infecterende en anti-schimmel
eigenschappen zijn ook bekend.
Het helpt bij pijn, vermindert
krampen en versnelt de
wondgenezing.
Ingrediënten: 100% SPONDIAS
MOMBIN

Tawari-extract wordt verkregen
uit grote bomen die in de Zuid-
Amerikaanse regenwouden
groeien. Tawari is zeer nuttig
gebleken bij de behandeling van
diabetes, omdat het de
bloedsuikerspiegel in evenwicht
brengt. Het is geschikt voor de
behandeling van schimmel- en
bacteriële infecties van zowel
inwendige organen als de huid.
Het reinigt de lever en verhelpt zo
alle problemen met de
spijsvertering (winderigheid,
zweren, aambeien, constipatie,
enz.). Dankzij zijn antivirale en
antiparasitaire eigenschappen
heeft het een breed scala
toepassingen.
Ingrediënten: 100% TABEBUIA
SERRATIFOLI

Bij de Peruanen is de schors
van de Chuchuhuasi-boom
zeer populair, die bekend staat
om zijn vermogen de vitaliteit
te versterken en snel op te
peppen. Een afkooksel van de
schors van deze mythische
boom wordt in de
ethnomedicine van de
Indianen gebruikt voor
gewrichtsproblemen en
rugpijn. De oorspronkelijke
Indiaanse naam betekent in
vertaling "bevende rug", wat
bewijst dat een lange
geschiedenis voor de
behandeling van artritis en
reuma. 
Ingrediënten: 100% MAYTENUS
LAEVIS
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Wij presenteren u een cosmetische lijn van 100% natuurlijke
balsems gemaakt van karitéboter, bijenwas en hoogwaardige
oliën. Alle producten zijn vrij van emulgatoren, kleurstoffen,

allergenen en chemische conserveringsmiddelen.

NATUURLIJKE
BALSEMS EN PARFUMS



natuurlijke balsems parfums|29

De balsem is geschikt voor alle
huidtypes, vooral droge,
gevoelige en gebarsten huid. Het
heeft een sterk regenererende,
helende, ontsmettende en
antibacteriële werking. Sangre de
Drago, als een van de belangrijkste
ingrediënten, geneest snel
snijwonden, kleine verwondingen
en brandwonden. Amandelolie, die
de samenstelling aanvult, heeft
een uitstekende regenererende
werking. Het is een bron van
vitaminen (A, E, F en alfa-
tocoferolen) en mineralen
(calcium, kalium en magnesium).
De olie is ook een uitstekende
anti-aging antioxidant.
Ingrediënten: sheaboter, vaseline,
amandelolie, Sangre de Drago,
bijenwas

Hennep is geschikt voor acne,
eczemateuze en gevoelige
huid. Kalmeert, voedt,
regenereert en verlicht pijn in
gewrichten en spieren. De
hennepolie zit boordevol
vitaminen (A, B1, B2, B6, C en E,
chlorofyl, lecithine). Het houdt
de huid soepel en heeft
tegelijkertijd een sterke
ontstekingsremmende,
regenererende, antibacteriële
en antioxiderende werking.
Pompoenolie verwijdert
overmatige zalf en elimineert
vergrote huidporiën. Verlicht
atopisch eczeem en psoriasis.
Het is een preventie tegen
striae. 
Ingrediënten: sheaboter,
vaseline, hennep- en
pompoenolie, bijenwas, 
vitamine E

Deze balsem is een uitstekende hulp voor de gevoelige, rijpe, gemengde en
problematische huid. Hij voedt, hydrateert en beschermt de huid
tegen invloeden van buitenaf, waaronder zonlicht. Jojobaolie is een van de
meest heilzame en waardevolle natuurlijke oliën. Zij kan de natuurlijke Ph van
de huid, het vochtgehalte en de soepelheid in stand houden. Het verhoogt de
elasticiteit van de huid, strijkt kleine rimpels glad rond de ogen, de lippen,
maar ook de hals en het decolleté. Vermindert de zichtbaarheid van
pigmentvlekken. Reinigt de huid, helpt bij de behandeling van acne, koortslip
en littekens. Het gaat de vorming van striae tegen en beschermt tegen UV-
straling. Co-enzym Q10 (Co Q10) is een natuurlijk voorkomende fysiologische
antioxidant in de huid die met de leeftijd verloren gaat en moet worden
aangevuld. Zorgt voor celvernieuwing en verhoogt de helderheid van de huid.
Het ondersteunt de productie van collageen en verjongt. Het werkt als een
beschermende filter tegen de schadelijke effecten van toxines en straling.
Castorolie verzacht, hydrateert de huid, maakt rimpels glad en voorkomt de
vorming ervan. Vermindert de zichtbaarheid van littekens en pigmentvlekken.
Het regenereert de huid tijdens en na blootstelling aan de zon en wordt
beschouwd als een van de beste oliën in het voorkomen van veroudering.
Ingrediënten: sheaboter, vaseline, jojoba-olie, castor
olie, co-enzym Q10, bijenwas

Sagre de drago Hennep zalf Zonnebalsem met Q10



Boodschappentas van stof met lange hengsels
en Inca Botanica-logo in zwart of groen. De tas
is gemaakt van natuurlijke materialen. Door de
tas te kopen en te dragen, steun je ons project
en help je het zichtbaar te maken voor anderen.
Het witte logo combineert de vorm van een
Andeskruis (chakana) met twee
ineengestrengelde slangen als een symbool dat
ontwaakt door kundalini. Slangen verwijzen ook
naar de DNA-helix, de basis van het leven op
aarde. Een ander essentieel element zijn de drie
sjamanistische letters aan de zijkanten, die de
drie werelden van de Andes-kosmologie
vertegenwoordigen.

Gebaseerd op oorspronkelijke Indiaanse tradities, ontwikkelde Inca Botanica
haar eigen zuivere essences zonder toegevoegde chemische toevoegingen.
Deze essences bieden speciale bescherming voor sjamanistische rituelen,
meditatiepraktijken, zuivering van energievelden (aura's) van individuen, het
voelen van blokkades en ongewenste vibratie-imprints, bevrijding van
spanning, zuivering van de ruimte, amuletten en edelstenen. Pachamama is
gebaseerd op een combinatie van speciale bosplanten uit het Amazonegebied
en kruiden uit de Andes, die de essence uitzonderlijk sterke reinigende,
beschermende en harmoniserende eigenschappen geven. Dankzij de
aromatherapeutische eigenschappen van planten, harmoniseert deze essence
sterk het bewustzijn. Santos - De heilige boom Palo Santo en andere speciale
beschermende planten uit de Andes zorgen voor een sterk reinigende,
beschermende en harmoniserend effect op meerdere niveaus van bewustzijn,
vergezeld van zijn karakteristieke geur. Lavanda heeft een sterk ontspannende
werking en helpt bij slapeloosheid, hoofdpijn of verdriet. Deze geur zal je helpen
je psyche te ontspannen, te kalmeren en stress te verlichten. Het helpt perfect
bij meditatiewerk. Bloemige bittere tonen roepen een goede concentratie op.

ORIGINEEL EN 100% NATUURLIJK ENERGIEWATER

Essences inca botanica Handtassen

natuurlijke balsems
parfums|30



info@inca-herbarium.nl 
+316 411 820 44

     Inca-Herbarium
 

Contacts
www.inca-herbarium.com


