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GUNA-ADDICT 2
CHARAKTERISTIKA
GUNA ADDICT 2 je přípravek fyziologické regu-

lační medicíny (FRM), který je určen ke kontrole 

abstinenčních příznaků u pacientů podstupují-

cích odvykací léčbu závislosti na tabáku, alko-

holu a dalších návykových látkách. Jednotlivé 

složky se v přípravku nacházejí v nízkých kon-

centracích (tak, jak to odpovídá konceptu FRM) 

a přispívají různými mechanismy k dosažení po-

žadovaného účinku. Významnou součástí absti-

nenčního syndromu je pokles nálady – deprese. 

Proto několik komponent přípravku je zaměře-

no na antidepresivní účinek. Platí to pro třezalku 

tečkovanou (Hypericum perforatum), která je 

pro své antidepresivní působení používána 

i v monoterapii poruch emotivity. Mechanis-

mem účinku třezalky je mj. inhibice zpětného 

vychytávání serotoninu, noradrenalinu a dopa-

minu na synapsích v CNS. Kořen ženšenu (Panax 

ginseng) vykazuje (kromě jiných prospěšných 

účinků) díky obsahu ginsenosidů Rb1, Rg1 a Rk 

podle řady studií silné antidepresivní a anxioly-

tické působení. Navíc byl potvrzen i prospěšný 

vliv při odvykacích kúrách, např. při potlačení 

abstinenčních příznaků při morfi nismu. Oves 

setý (Avena sativa) je tradičně užíván při stavech 

úzkosti a jako součást antidot při závislostech. 

Další složka, Pulsatilla, má homeopatický charak-

ter; připravuje se z koniklece černého (Pulsatilla 

nigricans). Používá se k léčbě stavů charakteri-

zovaných depresivním laděním, při psychastenii 

a podpoře úspěšnosti odvykacích procedur. 

Dalším účinkem přípravku je sedativní půso-

bení. K tomuto efektu přispívá řada složek pří-

pravku. Květ heřmánku (Chamomilla recutita) 

se používá mj. jako sedativum, kozlík lékařský 

(Valeriana offi  cinalis) se užívá jako anxiolytikum 

a při poruchách spánku, chmel otáčivý (Humu-

lus lupulus) pro své sedativní působení také při 

poruchách spánku. K obdobným účelům se 

užívají i rostliny Passifl ora incarnata (mučenka 

pletní) a Eschscholzia californica (sluncovka kali-

fornská), které působí jako přírodní sedativa; po-

užívají se tradičně při nespavosti a psychickém 

neklidu (např. při odvykacích procedurách). 

Třetím hlavním účinkem přípravku je tonizační 

působení. K dosažení tohoto účinku pomáhá 

borka černého rybízu (Ribes nigrum), který se 

užívá jako detoxikans a tonikum. Sibiřský žen-

šen, botanicky eleuterokok ostnitý (Eleuthero-

coccus senticosus), obsahuje tzv. eleuterosi-

dy, polysacharidy glykanového typu; posiluje 

energetické rezervy organismu, užívá se jako 

tonikum a roborans. Homeopatický charakter 

má složka Kalium phosphoricum, užívaná k to-

nizaci při zvýšené únavnosti a dráždivosti. Stevia 

rebaudiana (stévie cukrová) je přírodní sladidlo 

obsahující glykosidy steviosid a rebaudiosid, 

které jsou zdrojem sladké chuti. Je až 300krát 

sladší než sacharóza, ale téměř nekalorická.

POUŽITÍ
Doplněk při léčbě závislosti na tabáku a jiných 

návykových látkách.

KONTRAINDIKACE
Přecitlivělost na látky obsažené v přípravku.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Nejsou známy.

VÝZNAMNÉ INTERAKCE
Nejsou známy.

TĚHOTENSTVÍ A LAKTACE
Používání v průběhu gravidity a kojení se vzhle-

dem k nedostatku zkušeností nedoporučuje.

DÁVKOVÁNÍ
40 kapek 4krát denně po celou odvykací dobu. Pro 

kompletní odvykací léčbu je doporučeno kombi-

novat přípravky Guna Addict 2 a Guna Addict 1 

(ve stejném dávkování). Guna Addict 2 může být 

užíván také samostatně jako farmakologická pod-

pora jakékoli metody odvykání nikotinu.

SLOŽENÍ
Avena sativa, Eleutherococcus senticosus, 

Eschscholzia californica, Humulus lupulus, 

Hypericum perforatum,  Chamomilla recutita,  

Panax ginseng, Passifl ora incarnata, 

Ribes nigrum, Stevia rebaudiana, Valeriana offi  -

cinalis;  Kalium phosphoricum,  Pulsatilla.

VÝROBCE A DRŽITEL 
ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
GUNA, Via Palmanova 69, Milano, Itálie

BALENÍ:
kapky; 30 ml lahvička

Statut přípravku: léčivý přípra-

vek homeopatický (dle paragra-

fu 8, odst. 3. písmeno b zákona 

o léčivech č. 70/2013 Sb.). 

Přípravek není hrazen z pro-

středků veřejného zdravotního 

pojištění.
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