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ZHORŠUJE SE VÁM PAMĚŤ, 
KONCENTRACE A MYŠLENÍ?
Pak je pravděpodobné, že Vašemu 
organismu chybějí některé látky 
zajišťující normální ochranu 
a fungování nervových buněk. 

Doplněk stravy obsahující citikolin (CDP-cholin), 
vitamin C, vitamin E a kyselinu alfa-lipoovou
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Obnova homeostázy, zlepšení imunitního 
stavu organismu

Pacientka, 31 let, navštívila ordinaci pro opakované infekty 
a pocit extrémní únavy. Je nekuřačka, káva 2x denně, alkohol 
příležitostně, pitný režim 2,0 l/den.

• RA: matka karcinom prsu v 50 letech, jinak bezvýznamná.
• OA: léčila se s mononukleózou před 8 lety, anémie po porodu, jinak 

odběry včetně urey a kreatininu v normě.
• FA: antikoncepce.
• AA: prach, pyly, roztoči.
• NO: před 3 měsíci kontrolní odběry pro únavu, bez patologického 

nálezu, doporučen klidový režim.

Subj. - na kliniku přichází v 7/2015 pro opakované infekty – rýma, 
kašel, často bolesti v krku, únava přetrvává. Pacientka udává, že je nyní 
unavená extrémně, byla opět nemocná – měla angínu, antibiotika po-
slední 2 měsíce 2krát, chuť k jídlu je dobrá, spí dobře.

Obj. – status performance dle WHO: 0, váha 58 kg, výška 165 cm, TK 
110/70, P 68/min.reg.

Doporučeno: 1krát týdně, 8 aplikací 7/2015 – 9/2015:

1/ vitamín C 15 g/250 ml SF i.v. 
2/ glutathion 600mg do 50 ml SF i.v. 
3/ komplex vitaminů řady B a aminokyselin 250 ml SF i.v.

Laboratorní výsledky po aplikaci: ledvinné funkce - urea, kreatinin 
v normě, KO v normě.

Zhodnocení léčby

Pacientka se cítila lépe již po 2. aplikaci, vymizela únava, vyčerpanost, 
infekce se již neopakovaly, zlepšena i po psychické stránce. Tolerance léč-
by IVC dobrá, kontrolní odběry – renální parametry v normě. Pacientka 
si přála pokračovat v léčbě – doporučena udržovací terapie po dobu půl 
roku, aplikace 1krát za měsíc.

V 3/2016, po půl roce, pacientka absolvovala 4 dávky infuzní léčby 
vitaminem C 1krát týdně a bude pokračovat opět po dobu půl roku udr-
žovací terapií 1krát za měsíc. Infekce se již neopakovaly, což potvrzuje 
imunomodulační a protizánětlivý efekt vysokodávkovaného vitamimu C 
v dávce 0,1–0,2 g/kg.
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onkologie

Lékárna Legnani v italském Miláně je zná-
má nejen obyvatelům tohoto města jakožto 
místo, kde klient dostane rady pocházející ni-
koli z jednoho, ale různých léčebných směrů, 
stejně jako přípravky zhotovené na základě 
různých medicínských přístupů. Její činnost 
lze vystopovat i v dalších zemích na evrop-
ském kontinentě, neboť je pravidelně žádána 
o konzultace a technologická posouzení. Tuto 

pozici si Lékárna Legnani začala budovat v době velmi dávné. V mís-
tech, kde sídlí, se kdysi nacházel lazaret, poté se zde střídali významní 
lékárníci a v roce 1954 majitel lékárny, Dr. L. P. da Legnano vydává jednu 
ze základních fytoterapeutických knih: Le Piante medicinali nella cura 
delle malattie umane, o jejímž úspěchu nejlépe vypovídají četné dotisky 
a skutečnost, že vychází i v současnosti. Jak píše Dr. L. P. da Legnano 
v jejím úvodu, cílem knihy je podat přehled možností, jak „zpomalit  
a zmírnit lidské utrpení“ v sepětí s přírodními zdroji a s respektem k pří-
rodě, již nazývá „moudrou ochránkyní“. S touto respektabilní tradicí za 
zády se Lékárna Legnani v posledních 30 letech zaměřuje nejen na 

doplňky stravy, homeopatii, biologické potraviny, fytoterapii, esenciální 
oleje, matečné tinktury, pryskyřice, tradiční čínskou medicínu, ale vychá-
zí svým klientům vstříc i v přípravě magistraliter léčiv různých lékových 
forem, dle požadavků lékařů a s dodržením italských a evropských le-
gislativních požadavků na přípravu léčiv v lékárnách. 

Lékárna Legnani se stala významným italským pracovištěm, v němž 
docházejí sluchu a realizace požadavky lékařů, probíhají konzultace  
s odborníky i pacienty, je nabízena literatura k daným tématům, pro-
bíhají stáže studentů. Svou historií, současnou aktivitou i velkou šíří 
nabízených služeb se stala vyhlášenou a prestižní italskou lékárnou, 
s věhlasem přesahujícím hranice Apeninského poloostrova. 

Přestavujeme vám:
Lékárna Legnani 


