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Výzkum ukázal, že pro optimální účinnost 
nestačí izolovat jen jednu z účinných složek, 
ale že je často účinnější celý komplex látek 
v rostlině obsažených. K zachování fytokom-
plexu při extrakci je zapotřebí dodržení ur-
čitých technologických podmínek. Splnění 
těchto požadavků deklaruje u svých fytote-
rapeutických produktů italská společnost 
Adamah, která zpracovává léčivé byliny tzv. 
hydroenzymatickou extrakcí. Tento postup 
(označovaný výrobcem zkratkou E.I.E. – Es-
tratto Idro-Enzimatico), je metoda zaměřená 
na získání účinných složek z léčivých rostlin 
v maximální kvantitě při zachování jejich 
účinné formy, za použití selektivních enzy-
matických procesů. Organická rozpouštědla 
(včetně alkoholu) nejsou při této metodě 
používána. Výsledkem hydroenzymatické ex-
trakce je podle údajů výrobce vodný roztok 
obsahující fytokomplex nemodifikovaných 
účinných a komplementárních složek, tak, 
jak jsou původně obsaženy v extrahované 
rostlině.

EIE® BOSWELIA (EIE® KADIDLOVNÍK 
PILOVITÝ)

Doplněk stravy na bázi extraktu 
kadidlovníku pilovitého (Boswellia 
serrata Roxb.-resina). Tento tropic-
ký strom produkuje cennou prys-
kyřici, obsahující specificky účinné 
boswellové  kyseliny. U člověka ka-
didlovník pilovitý napomáhá nor-
mální funkci střevního traktu a 

především normálnímu stavu kloubů.

EIE® ARTIGLIO D. DIAVOLO (EIE® 
HARPAGOFYT LEŽATÝ)

Doplněk stravy na bázi extraktu har-
pagofytu ležatého (Harpagophytum 
procumbens DC.-radix). Tato sukulent-
ní rostlina pochází z okrajů Kalahari v 
jižní Africe, a kvůli tvaru svých plodů 
se často nazývá i jako ďáblův dráp. Její 
mohutné zásobní hlíznaté kořeny vy-

užívá často tradiční léčitelství, protože podporuje 
normální trávení a normální stav kloubů a šlach.

EIE® CURCUMA (EIE® KURKUMA 
DLOUHÁ)

Doplněk stravy na bázi extraktu 
kurkumovníku dlouhého (Curcu-
ma longa L.- rhizoma). Tato bylina 
se používá k přípravě hojně použí-
vaného indického koření kurkuma 
(indický šafrán). Je však také velmi 
cennou bylinou tradičního léčitel-

ství, protože podporuje normální trávení a 
činnost jater, působí jako antioxidant, upra-
vuje funkce dýchacího systému, podporuje 
normální činnost nervové soustavy a přispívá 
k normálnímu stavu pokožky, kloubů a kostí.

EIE® MELISSA (EIE® MEDUŇKA 
LÉKAŘSKÁ)

Doplněk stravy na bázi extraktu 
meduňky lékařské (Melissa officina-
lis L.- folium). Tato v Evropě velmi 
dobře známá bylina je používaná 
především pro svůj relaxační úči-

nek a podporu usínání. Zdá se proto být ideál-
ní pro dnešní uspěchanou dobu plnou stresu. 
Kromě toho má také významné antioxidační 
účinky.

EIE® RIBES NERO (EIE® ČERNÝ RYBÍZ)

Doplněk stravy na bázi extraktu 
černého rybízu (Ribes nigrum L.- foli-
um). Kromě známých plodů je tento 
ovocný keřík cenný také pro své listy, 
které obsahují mnoho účinných lá-
tek přispívajících k vylučování vody z 
organismu a kontrole tělesné hmot-

nosti (tím napomáhají hubnutí), ale také přispí-
vají k celkovému osvěžení a normálnímu stavu 
svalů a kloubů při stresu a námaze.

EIE® MASTICE DI CHIOS 

Doplněk stravy na bázi extraktu 
řečíku lentišku (Pistacia lentiscus L.-
-resina).  Lentišek, neboli také mas-
tichový strom, je stálezelený keř 
rostoucí v oblasti Středomoří, který 
po nařezání kůry produkuje speci-
fickou pryskyřici, tzv. mastichu. Tato 

přírodní pryskyřice podporuje normální čin-
nost gastrointestinálního traktu.

EIE® ANTELM

Doplněk stravy na bázi ex-
traktu dýně (Cucurbita pepo 
L.-fructus), pelyňku (Artemisia 
vulgaris L.-folium), hřebíčkovce 
(Syzygium aromaticum L.-Merr. 
et L. M. Perry-fructus) a myrhy 

(Commiphora myrha Engl.-resina).

EIE® ADALINF

Doplněk stravy na bázi extraktu 
svízele (Galium aparine L.-herba c. 
floribus), pampelišky (Taraxacum 
ofcinale Weber-radix) a břízy (Be-
tula pendula Rhot-folium). Směs 
léčivých bylin, složky přispívají k 
normální činnosti lymfatického 
systému, detoxikují, stimulují trá-

vení a normální činnost žaludku, vykazují an-
tioxidační účinky.

Patentované hydroenzymatické  
extrakty léčivých rostlin (EIE)

Extrakty z léčivých bylin jsou tradičně využívány v terapii různých one-
mocnění. Moderní medicínský výzkum umožnil rozpoznat účinné složky 
těchto rostlin a stanovit jejich místo v rámci moderní farmakoterapie. 
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