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            K Ú R Y   P R O   S T U D E N T Y 

 
 

BYLINNÉ VÝTAŽKY 
Memorydrome (kapky) 

kombinace jinanu, barvínku, ženšenu, rozmarýnu a 

hřebíčku vede ke zvýšenému uvolňov{ní mozkových 

neurotransmiterů, které jsou zapotřebí k tomu, 

abychom se něco naučili, udržuje naučené učivo v 

paměti, podporuje soustředění a chr{ní nervové 

buňky před poškozením volnými radik{ly 

 

Gotukola (kapky) 

– obsahuje hořčík, v{pník, selen, vitamin A, C, 

vitaminy skupiny B – tedy l{tky, které jsou pro 

činnost mozku nezbytné 

– zlepšuje paměť, prokrvuje mozek – v kombinaci s jinanem dvoulaločnatým nem{ v této 

indikaci konkurenci 

– celkově posiluje organismus, obzvl{ště nervový systém, působí proti depresím 

 

 

Jinan dvoulaločnatý (kapky) 

– rozšiřuje cévy v hlavě, zvyšuje cirkulaci krve v mozku, zlepšuje paměť, bystrost a 

zpracov{ní informací 

– chr{ní mozkové buňky před destrukcí volnými radik{ly 

–  

 

Super IQ (kapsle) 

extrakt z bakopy stimuluje mozkové buňky, upravuje schopnost koncentrace, učení se a 

pamatov{ní 

 snižuje stres spojený s přípravou a skl{d{ním zkoušek,  

 m{ uklidňující účinky bez negativních vedlejších projevů – zklidňuje a současně 

zlepšuje schopnost myšlení 

 posiluje nervový systém a upravuje intelektu{lní výkon 

 m{ výživnou hodnotu, neboť dod{v{ do organismu cenné miner{ly a stopové 

prvky 
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ČAJE 

Zelený čaj s jinanem 

zlepšuje prokrvení mozku, chr{ní nervové buňky, snižuje pocit „ment{lní únavy“ 

učivo se lépe pamatuje a zůst{v{ i nad{le v paměti 

 

Bylinn{ směs pro studenty 

  kombinace bylin  vede ke zvýšenému uvolňov{ní mozkových neurotransmiterů, které 

jsou zapotřebí k naučení a zapamatov{ní si učiva 

snižuje stres, zlepšuje koncentraci, kr{tkodobou i dlouhodobou paměť, abychom před 

zkouškou nezapomněli pracně naučenou l{tku,  

povzbuzuje prokrvení mozku, chr{ní nervové buňky a působí proti zrakové únavě 

 

 BACHOVY ESENCE 
Bachovými květy zharmonizujete své negativní myšlenky a pocity, které v{m br{ní ve 

studiu či k úspěšnému složení zkoušky. 

Bližší informace o Bachových květových esencích naleznete na  

www.bylinarstvi-korenarstvi.cz 

 

 

Bílý kaštan 

– opakující se nechtěné myšlenky plné obav, vnitřní polemiky, 

zd{nlivě neřešitelné problémy, které způsobují nesoustředěnost, 

nespavost 

 

Bíl{ lesní réva 

– absence soustředění, koncentrace na studium v důsledku snění, 

fantazií, představ, útěk z reality do světa iluzí 

–  

Jilm 

– pro situace, kdy se kr{tce před zkouškou dostaví „okno“ a n{roky na v{s jsou v dané 

chvíli příliš vysoké 

–  

Kejklířka 

– tréma, úzkost, strach z mluvení na veřejnosti, ze zkoušky, z prostředí, ze zkoušejícího, 

dod{v{ odvahu a víru v sebe sama 

–  

Modřín 

– nedostatek sebedůvěry, sebevědomí, touhy uspět, pochybnosti o svých schopnostech, 

kdy předem oček{v{te neúspěch a selh{ní 

–  

Poupě jírovce 

– esence vhodn{ pro ty, kteří se něco učí a nedok{ží si to zapamatovat, opakují stejné 

chyby, nevyužívají své zkušenosti, nepoučí se z nich a st{le jsou chronickými 

zač{tečníky 
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AROMATERAPIE 

– rostlinné silice v{m při inhalaci pomohou nejen zpříjemnit prostředí, ve kterém se 

učíte, ale z{roveň osvěží a povzbudí vaše ment{lní funkce 

– nakapejte je do aromalampy, do difuzérů, na papírové kapesníky či do misek s horkou 

vodou 

–  

Citron 

– působí proti depresím, podr{žděnosti, povzbuzuje, osvěžuje, navozuje pocit pohody, 

podporuje duševní vyrovnanost, rozhodnost, rozptyluje zmatek, osvobozuje mysl 

přehlcenou myšlenkami, starostmi, povinnostmi, pom{h{ překon{vat přek{žky, 

dod{v{ víru a jistotu 

 

M{ta peprn{ 

– stimuluje nervy a mozek, pom{h{ při duševní únavě, zvl{ště tam, kde je ž{doucí 

okamžitý účinek, posiluje koncentraci, zažití nových informací, působí na „psychický 

žaludek“ (stres projevující se zažívacími potížemi, bolestmi žaludku, nevolností, 

nadým{ním) 

–  

Rozmarýn 

– povzbuzuje mysl, zlepšuje paměť, koncentraci a činnost mozku, působí proti nervové 

slabosti, podporuje sebedůvěru, zdravé ego, zah{ní apatii, deprese, pochybnosti, 

dod{v{ odvahu, víru ve vlastní schopnosti 

– upozornění: není vhodné používat při vysokém krevním tlaku, epilepsii a v 

těhotenství 

 

M{tový roll – on 

aromaterapie do kapsy, roll - on je praktický, ide{lní do každé kapsy, kabelky, tašky  

 jednoduše naneseme na šíji, sp{nky, z{pěstí nebo pod nos při studiu, před či při zkoušce 

pom{h{ proti fyzické i duševní únavě, vybudí k výkonu, stimuluje nervovou soustavu a 

zlepšuje soustředění 

  

 

 


