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Guna-Lympho
STATUT PŘÍPRAVKU: 
léčivý přípravek

BALENÍ: 
kapky; 30 ml lahvička

SLOŽENÍ: 
Levothyroxin

Apis mellifi ca

Calendula offi  cinalis

Equisetum hyemale

Hydrastis canadensis

Hydrocotyle asiatica

Juglans regia

Myosotis arvensis

Phytolacca decandra

Sarsaparilla

Taraxacum offi  cinale

DL malic acid

Fumaricum acidum

Graphites

Magnesia phosphorica

Natrium oxalaceticum

Natrium pyruvicum

Trichinoyl

Capillary tissue

Lymphatic vessel

Vein

CHARAKTERISTIKA: 
Guna-Lympho je přípravek fyziologické regulační medicíny s vyvá-

ženým složením, který se používá – v monoterapii i v kombinacích 

– při léčbě onemocnění lymfatického systému (součást detoxikační 

a drenážní terapie, léčba lymfedému, zánětlivá onemocnění lymfatic-

kého systému, hyperplazie lymfatických orgánů).

Jednotlivé složky se v přípravku nacházejí ve fyziologických koncentracích 

a přispívají různými mechanismy k dosažení požadovaného účinku:

• zlepšení proudění lymfy a stabilizace tonu žilní stěny s následným 

snížením exsudátu a zmenšením lymfedému (Myosotis arvensis, Equi-

setum hiemale, Hydrocotile asiatica, Taraxacum offi  cinale, Sarsaparilla, 

Lymphatic vessel, Capillary tisssue porcine, Levothyroxin, Vein porcine, DL 

malic acid, Fumaricum acidum, Natrium pyruvicum, Trychinoil, Natrium 

oxalaceticum);

• úprava predispozice k proliferaci lymfoepiteliální tkáně (Hydrastis ca-

nadensis, Juglans regia,  Graphites);

• posílení imunitní obrany stimulací humorální imunity a inhibiční 

modulace nadměrné buněčné kompenzační odpovědi (Magnesia 

phosphorica, Juglans regia);

• protizánětlivý účinek na lymfoepiteliální tkáně – snížení lokálního 

zánětu lymfoepiteliální tkáně, zmenšení lymfatických spasmů na zá-

nětlivém podkladu a následná obnova lymfatické cirkulace (Calendula 

offi  cinalis, Phytolacca decandra, Apis mellifi ca, Magnesia phosphorica).

OBLAST POUŽITÍ: 
Lymfatická stáza (lymfedém); detoxikace extracelulární matrix; zánět-

livá onemocnění lymfatických orgánů (lymfadenitida, lymfangitida); 

hyperplazie nebo hypertrofi e lymfatických orgánů.

KONTRAINDIKACE: 
Přecitlivělost na látky obsažené v přípravku.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: 
Nejsou známy.

TĚHOTENSTVÍ A LAKTACE: 
Používání přípravku v období gravidity a kojení se pro nedostatek zku-

šeností nedoporučuje..

VÝZNAMNÉ INTERAKCE:
Nejsou známy.

DÁVKOVÁNÍ: 
Preventivní užívání: 10 kapek 3krát denně.

Akutní fáze: 10 kapek každých 30 minut po 2–3 hodiny.

UPOZORNĚNÍ: 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte doporučenou dávku. 

Doba použitelnosti se vztahuje na uchovávání neporušeného balení 

přípravku při správné teplotě, tj. od 20 oC do 25 oC. 

UCHOVÁVÁNÍ: 
Při pokojové teplotě do 25 oC. Chraňte před vlhkem a přímým sluneč-

ním světlem.

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

INFORMACE O ZPŮSOBU VÝDEJE PŘÍPRAVKU:
Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis  (dle § 8 odst. 3 zákona 

o léčivech č. 378/2007 Sb.)

INFORMACE O ZPŮSOBU HRAZENÍ Z PROSTŘEDKŮ 
VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ:
Není hrazen.

Poznámka:

Statut přípravku: léčivý pří-

pravek homeopatický (dle para-

grafu 8, odst. 3 zákona o léčivech č. 

378/2007 Sb.). Přípravek není hra-

zen z prostředků veřejného zdra-

votního pojištění. Profi l vypraco-

vala odborná redakce Edukafarm.

profi l přípravku


