
J E D I N E Č N É  P R O P O J E N Í  M E D I C Í N Y  S  P Ř Í R O D O U
 



B E N E D I C T U S  
je  lékař i  za ložená značka př í rodních výž ivových

doplňků s  c í lem navrát i t  a  udržet  s i  zdraví ,  v i ta l i tu
 a  zvýš it  celkovou kval i tu  ž ivota v  každém věku.

 
 

B E N E D I C T U S  
je  rodinná f i rma,  kterou v  roce 2010 založ i l i  MUDr.

Renáta Téglássy  a  MUDr.  Gustav Kalauz .  Dodnes se 
 oba věnuj í  výzkumu a vývoj i  jednot l ivých produktů.

 
 

B E N E D I C T U S  
se účinky produktů soustřeďuje na př íč iny
onemocnění  a  je j ich odstranění ,  nejen na

odstranění  symptomů.
 
 

B E N E D I C T U S
  je  jedinečnou volbou pro všechny,  kteř í  chtěj í  mít

své zdraví  a  v i ta l i tu  ve v lastních rukou.
 

w w w . b e n e d i c t u s . c o m
 



„Své pacienty chci vyléčit, ne léčit“
 

říká úspěšná lékařka a spoluzakladatelka značky BENEDICTUS,
MUDr. Renáta Téglássy.

„Co mě vedlo k založení značky přírodní medicíny
BENEDICTUS? Odpověď je velmi prostá - moji pacienti.

V době, kdy jsem teprve studovala medicínu, se za nadužívání
léků považovalo to, když pacient denně užíval více než 3-4 léky.
Dnes je však zcela běžné, když pacient užívá i 10-15 léků denně.
To je velmi mnoho.

Mnozí pacienti dnes přicházejí k lékaři s obtížemi, jejichž pravá
příčina se nezjistí, a pacient se po absolvování celé škály
vyšetření nakonec dozvídá, že je vlastně zdravý, protože
všechny výsledky jsou v normě.  On sám se ale cítí opravdu
špatně.

Co s tím? Mám mu dokonce jeho života předepisovat léky,
které sice potlačí symptomy, ale nevyléčí?

Stále více si uvědomuji, že konvenční medicína spolu 
s farmakoterapií se nikdy nezbaví svých limitů. 
Spíše naopak, stále více se dostává do slepé uličky, čehož
svědky jsme i dnes.

Jediné východisko vidím v celostním pohledu na pacienta,
uvědomujíce si, že všechny nemoci mají psychosomatický
charakter a nestačí léčit jen hmotné tělo pacienta, ale je
důležité věnovat se i jeho duši. To jsem koneckonců pocítila
sama i na vlastní kůži."

MEDICÍNA
LÉČÍ ,  

PŘÍRODA
UZDRAVUJE

 
MUDr. Renáta Téglássy

zakladatelka značky BENEDICTUS,
 působí jako všeobecný praktický lékař



„Když mi moji kolegové lékaři oznámili fatální diagnózu
a jediné, co mi nabídli, byla sice život prodlužující ale
těžko devastující léčba, řekla jsem jim, že navrhovanou
léčbu odmítám a když už mám umřít, tak chci umřít
hezká. Měla jsem tehdy tři malé děti, život před sebou a
fakt, že mi moje milovaná medicína neumí nijak
pomoci, mě dohnala k tomu, abych hledala jiné
způsoby, jak se uzdravit a dále žít.

V té době jsem poznala MUDr. Gustava Kalauza, který
se již tehdy věnoval biorezonanci, a společně jsme nejen
našli příčinu mých potíží, ale úspěšně jsme je i odstranili.
Uvažujíce, že to, co pomohlo mně, přece musí pomoci i
mým pacientům, jsem se začala podrobněji zabývat
možnostmi využití léčivých bylin ve formě esenciálních
olejů při léčbě běžných onemocnění, se kterými jsem se
setkávala ve své ambulanci.

Množství pacientů, kteří sami chtěli vyzkoušet
alternativu ke konvenční medicíně, rostlo a poptávka
po přírodních produktech se zvětšila natolik, že jsme se
z malé, lokální značky stali postupně národní a později
mezinárodní značkou. Výsledky naší práce nás denně
utvrzují v tom, že propojení medicíny západního typu    
 s přírodní a celostní medicínou je tou nejkomplexnější
cestou ke zdraví, jakou aktuálně umíme nabídnout.

Parafrázujíc Hippokrata a jeho výrok: 
"Medicína léčí, příroda uzdravuje," můžeme říci, že
BENEDICTUS v sobě propojuje benefity obou přístupů
ke zdraví tak, abychom nejen léčili, ale skutečně
i vyléčili."
 

MUDr. Renáta Téglássy

mají unikátní složení
navržené MUDr. Gustávem
Kalauzem, MUDr. Renátou
Téglássy a PharmDr.
Martinem Millym
jsou z pečlivě vybraných
surovin s důrazem na jejich
původ a kvalitu
obsahují takové kombinace
složek, které se vzájemně
podporují v účincích
jsou vyráběny a baleny ve
vlastním výrobním závodě
na Slovensku, převážně ruční
výrobou
nejsou testovány na
zvířatech
jejich užívání nemá negativní
vliv na odpadní vody

Produkty BENEDICTUS: 



VÍTEJTE VE SVĚTĚ PŘÍRODNÍ MEDICÍNY



BENEDICTUS přináší lékaři navržené směsi esenciálních
olejů z léčivých bylin, které jsou rychlou a 100% přírodní
cestou ke zdraví.

Pro svou vysokou účinnost a rychlý nástup účinku
představují čisté esenciální oleje přírodní alternativu    
 k syntetickým lékům.

Ručně míchané směsi těch nejkvalitnějších 100%
organických esenciálních olejů získávané výlučně          
 z ekologicky pěstovaných a divoce rostoucích léčivých
bylin - to je jedinečná nabídka přírody, přímo z rukou
lékařů.

Antibiotické, antivirové, protizánětlivé, protiplísňové     
 a antiseptické účinky jednotlivých léčivých bylin jsme
synergicky nakombinovali do unikátních směsí.

Již nízké dávkování přináší extrémně rychlou úlevu        
 a zároveň efektivní odstranění příčiny onemocnění,
bez vedlejších účinků.

 CESTA KE
ZDRAVÍ  NEBYLA

NIKDY TAK
RYCHLÁ,

PŘÍJEMNÁ A
VOŇAVÁ

O zdraví dnes víme mnohem víc než kdykoli předtím.
Přestože máme velké množství znalostí, trpíme
rostoucím počtem nemocí a bereme stále více léků.
Proč tomu tak je?

Odpověď je jednoduchá.
Zapomínáme na přírodu a na její jedinečné schopnosti
nám pomoci odstranit primární příčiny našich  nemocí.
Vraťme se společně k její léčivé síle velice komfortní     
 a moderní formou.



Poznejte s námi tajemství esenciálních olejů...

Léčivé rostliny nás dokáží potěšit svojí vůní, případně chutí, a navodit tak
příjemný pocit uvolnění a dobré nálady. Citron, skořice, hřebíček nebo
máta, kdo by neznal jejich úžasnou a omamnou vůni? Nebo máte radši
eukalyptus, kadidlo a myrhu? Tyto velmi vzácné a hodnotné oleje zná
lidstvo již tisíciletí. Právě z nich získáváme esenciální oleje, které jsou
vysoce ceněny nejen pro jejich vůni či využití v gastronomii, ale hlavně
pro jejich terapeutické účinky na zdraví lidí a zvířat.

Využívání přirozených léčivých vlastností rostlin provázelo lidstvo po celá
tisíciletí a dnes opět zažívá svou renesanci.

Esenciální oleje představují nejkoncentrovanější formu léčivých látek,
jakou lze z rostlin získat. Esenciální oleje navzdory svému názvu nejsou
mastné, jsou to ve skutečnosti těkavé organické sloučeniny, velmi šetrně
extrahované z léčivých a aromatických rostlin. Mají prokázán
antibakteriální, antivirový, antiseptický, antimykotický a protizánětlivý
účinek. Účinky látek v lékaři navržených kombinacích se vzájemně
podporují a jejich působení v celém těle může přinést úlevu i při jiných
zdravotních potížích než jen u těch, ke kterým se směs užívá.

Už jedna jediná kapka mátového oleje v sobě obsahuje dávku
terapeutických látek rovnou 28 šálkům mátového čaje.

BENEDICTUS Vám přináší jejich nejčistší formu vhodnou pro bezpečné
vnitřní užívání ve formě směsí určených pro jednotlivé zdravotní
problémy. Ručně namíchané směsi olejů (výhradně z ekologicky
pěstovaných a divoce rostoucích bylin) podle receptur lékařů přinášejí
rychlý a bezpečný způsob, jak využít léčivého potenciálu přírody ve svůj
prospěch.



Citrónový olej (oleum citri): olej je získaný z oplodí citroníka pravého
Skořicový olej (oleum cinnamomi zeylanici): olej je získaný z kůry skořicovníku
cejlonského
Kadidlovníkový olej (oleum olibani): olej je získán z pryskyřice  kadidlovníku pilovitého

KRK&NOS
Extrémně rychlá pomoc při rýmě, škrábání v krku, nachlazení, onemocnění dýchacích cest
a také při střevní viróze.

Kdy užívat?
- při rýmě, nachlazení a jiných virových onemocněních respiračního traktu
- při virových onemocněních trávicího traktu
- při onemocněních, kde nejsou indikována antibiotika (např. při nízké hladině CRP)

Složení: 

Dávkování: 
3x denně užít na polévkové lžíci teplé vody, čaje nebo dýňového oleje 
(kvůli jeho příznivému složení) 2 až 3 kapky.
Zapít sklenicí čisté vody nebo čaje, nejlépe teplého.
Citlivějším pacientům doporučujeme
začínat s 1 až 2 kapkami.

Obsah balení:
200 kapek (10 ml)

Katalogová cena: 779,- Kč

Lékaři navržena směs esenciálních olejů z léčivých bylin



Hřebíčkový olej (oleum caryophylli): olej je získán z puku hřebíčkovce kořenného 
Skořicový olej (oleum cinnamomi zeylanici): olej je získán z kůry skořicovníku cejlonského
Eukalyptový olej (oleum eucalypti): olej je získán z listu blahovičníka kulatoplodého
Rozmarýnový olej (oleum rosmarini): olej je získán z natě rozmarýnu lékařského
Kadidlovníkový olej (oleum oliban): olej je získán z pryskyřice 

IMUNITNÍ SYSTÉM
Mimořádně účinné posílení a nastartování imunitního systému. Působí přímo v tenkém
střeve, kde imunitní systém sídlí. Díky svým účinkům zbavuje tělo přemnožených patogenů  
 v trávicím traktu, které oslabují imunitní systém.

Kdy užívat?
- při oslabené imunitě
- při častých nachlazeních, zánětech močových cest, při opakovaných oparech na rtech
- při vleklých a recidivujících zdravotních problémech
- při chronické sinusitidě (zánět vedlejších nosních dutin)
- jako doplněk k antibiotické léčbě, kdy výrazně zkracuje celkovou dobu léčby a příznivě
   má vliv na střevní mikroflóru
- jako posílení imunity při virových epidemiích

Složení: 

       kadidlovníku pilovitého

Dávkování: 
3x denně užít na lžičce vody, čaje nebo 
dýňového oleje (díky svému složení je vhodný
k posílení imunity) 2 až 3 kapky. 
Zapít sklenicí čisté vody nebo čaje. 

Obsah balení:
200 kapek (10 ml)

Katalogová cena: 649,- Kč 

Lékaři navržena směs esenciálních olejů z léčivých bylin



Oregánový olej (oleum origani): olej je získán z listů dobromysle obecné
Skořicový olej (oleum cinnamomi zeylanici): olej je získán z kůry skořicovníku
cejlonského
Citrónový olej (oleum citri): olej je získán z oplodí citroníku pravého
Rozmarýnový olej (oleum rosmarini): olej je získán z natě rozmarýnu lékařského
Levandulový olej (oleum lavandulae): olej je získán z květů levandule lékařské
Tymiánový olej (oleum thymol): olej je získán z listů tymiánu obecného
Hroznový olej (oleum vitis viniferae): olej je získán z jadérek plodu révy vinné

DÝCHACÍ CESTY
Posiluje imunitní systém, zabraňuje propuknutí virového onemocnění, má protizánětlivý,
antivirový a antiseptický účinek. 

Kdy užívat?
- při onemocnění COVID-19 (jako prevence, tak zmírnění projevů při propuknutí
onemocnění)

Složení: 

Dávkování: 
3x denně užít na lžičce vody nebo dýňového oleje 
2 až 3 kapky. Zapít sklenicí čisté vody nebo čaje.
Citlivějším pacientům doporučujeme
začínat s 1 až 2 kapkami.

Obsah balení:
200 kapek (10 ml)

Katalogová cena: 779,- Kč

Lékaři navržena směs esenciálních olejů z léčivých bylin



Citrónový olej (oleum citri paradisi): olej je získán z oplodí citroníku rajského
Myrhovníkový olej (oleum myrrhae): olej je získán z pryskyřice myrhovníku pravého
Zázvorový olej (oleum zingiber): olej je získán z oddenku zázvoru lékařského
Smilový olej (oleum stoechadi): olej je získaný z květu smilu písečného
Hřebíčkový olej (oleum caryophylli): olej je získán z puku hřebíčkovce kořenného
Eukalyptový olej (oleum eucalypti): olej je získán z listů blahovičníku kulatoplodého

PRŮDUŠKY
Ideální pomoc a rychlá úleva při akutním kašli - vlhkém, suchém, černém kašli a také při
chronickém kašli.
Směs má antibakteriální, protizánětlivé a antivirové účinky, zároveň rozpouští hlen a usnadňuje
vykašlávání.

Kdy užívat?
- při kašli (velmi rychlý nástup účinku)
- působí blahodárně při suchém i vlhkém kašli
- má antivirové, antibakteriální a protizánětlivé účinky, působí na příčinu kašle

Složení: 

Dávkování: 
3x denně užít na lžičce vody nebo oleje 2 až 3 kapky. 
Zapít sklenicí čisté vody nebo čaje. Citlivějším 
pacientům doporučujeme začínat s 1 až 2 kapkami.

Obsah balení:
200 kapek (10 ml)

Katalogová cena: 779,- Kč

Lékaři navržena směs esenciálních olejů z léčivých bylin



Citrónový olej (oleum citri): olej je získán z oplodí citroníku pravého
Levandulový olej (oleum lavandulae): olej je získaný z květu levandule lékařské
Mátový olej (oleum menthae piperitae): olej je získán z natě máty peprné
Tea tree olej (oleum melaleuca alternifolia): olej je získán z listů kajeputu
střídavolistého
Lemongrass olej, tzv. olej z citronové trávy (oleum Cymbopogon): olej je získán z listů
vousatky citronové

PYLOVÁ SEZONA
Rychlé a 100% přírodní utlumení alergických projevů u dětí i dospělých.

Kdy užívat?
- při projevech alergie (kýchání, kašel, ztížené dýchání, výtok z nosu, ucpaný nos,  
 svědění/slzení očí, svědění kůže, oteklé rty nebo jazyk)
- lze užívat samostatně nebo kombinovat s léky na alergii

Složení: 

Dávkování: 
Užívat denně v průběhu alergické sezóny  
2-3 kapky 3x denně a nebo 
nárazově 2-3 kapky pod jazyk na
okamžité utlumení alergických příznaků.

Upozornění: V případě alergie na 
hmyzí jed nenahrazuje tento produkt
léky podávané při anafylaktické reakci.

Obsah balení:
200 kapek (10 ml)

Katalogová cena: 649,- Kč

Lékaři navržena směs esenciálních olejů z léčivých bylin



Tea tree olej (oleum melaleuca alternifolia): olej je získán z listů kajeputu střídavolistého
Citrónový olej (oleum citri): olej je získán z oplodí citroníku pravého
Kadidlovníkový olej (oleum olibani): olej ej získaný z pryskyřice kadidlovníku pilovitého
Oregánový olej (oleum origani): olej je získán z listů dobromysli obecné
Skořicový olej (oleum cinnamomi zeylanici): olej je získán z kůry skořicovníku
cejlonského

MOČOVÉ CESTY
Přináší rychlou úlevu při při zánětu močových cest. Má protizánětlivé účinky, působí proti
bakteriím způsobujícím záněty močových cest (včetně bakterie E.coli).

Kdy užívat?
- při zánětu močových cest
- jako prevenci bakteriálních komplikací v močových cestách

Složení: 

Dávkování: 
3x denně užít na lžičce dýňového oleje
(díky svému složení je vhodný k posílení imunity)
2 až 3 kapky.
Zapít sklenicí čisté vody nebo čaje.

Obsah balení:
200 kapek (10 ml)

Katalógová cena: 779,- Kč

Lékaři navržena směs esenciálních olejů z léčivých bylin



Zázvorový olej (oleum zingiber): olej je získán z oddenku zázvoru lékařského
Smilový olej (oleum stoechadi): olej je získaný z květu smilu písečného
Hřebíčkový olej (oleum caryophylli): olej je získán z pupenů hřebíčkovce kořenného
Myrhový olej (oleum myrrhae): olej je získaný ze živice myrhovníku pravého
Mátový olej (oleum menthae): olej je získán z natě máty peprné

ŽALUDEK
Rychlá a účinná pomoc při akutních i dlouhodobých trávicích obtížích, křečích, průjmech
a nadýmání.

Kdy užívat?
- při zánětech v trávicím traktu
- při dyspeptickém syndromu (říhání, nadýmání, špatné trávení, nausea)
- při akutních trávicích obtížích (žaludeční křeče, průjem, zvracení)

Složení: 

Dávkování: 
Při akutních i déle trvajících problémech            
s trávením užívat 3x denně 2-3 kapky, zředěné
na lžíci teplou vodou, čajem nebo vhodným olejem.
Zapít sklenicíčisté vody nebo čaje. Citlivějším
pacientům doporučujeme začínat s 1 až 2 kapkami.

Obsah balení:
200 kapek (10 ml)

Katalogová cena: 649,- Kč

Lékaři navržena směs esenciálních olejů z léčivých bylin



Citrónový olej (oleum citri): olej je získán z plodů citroníku pravého
Smilový olej (oleum stoechadi): olej je získaný z květu smilu písečného
Zázvorový olej (oleum zingibri): olej je získán z oddenku zázvoru lékařského
Grapefruitový olej (oleum citri paradisi): olej je získán z oplodí citroníku rajského

JÁTRA
Účinná kúra na detoxikaci jater a regeneraci jaterních buněk. Játra jsou filtrem v našem
těle, je nezbytné tento filtr pravidelně čistit - detoxikovat.

Proč užívať?
- jako podporu regenerace jaterních buněk
- k detoxikaci jater
- k regeneraci jaterních buněk při steatóze (ztukovatění jater)
- k regeneraci jaterních buněk po antibiotické léčbě nebo chemoterapii

Složení: 

Dávkování: 
3x denně užít na lžičce vody nebo oleje 
z ostropestřce mariánského 2 až 3 kapky. 
Zapít sklenicí čisté vody nebo čaje.
Citlivějším pacientům doporučujeme
začínat s 1 až 2 kapkami.

Obsah balení:
200 kapek (10 ml)

Katalogová cena: 779,- Kč

Lékaři navržena směs esenciálních olejů z léčivých bylin



Citrónový olej (oleum citri): olej je získán z oplodí citroníku pravého
Grapefruitový olej (oleum citri paradisi): olej je získán z oplodí citroníku rajského
Myrhovníkový olej (oleum myrrhae): olej je získán z pryskyřice myrhovníku pravého
Skořicový olej (oleum cinnamoni zeylanici): olej je získaný z kůry skořicovníku
cejlonského
Mátový olej (oleum menthae piperitae): olej je získán z natě máty peprné
Zázvorový olej (oleum zingiberis): olej je získaný z oddenku zázvoru lékařského

.ZA JÍDLEM
Rychlé a 100% přírodní utlumení chuti k jídlu a chuti na sladké.

Kdy užívat?
- při nadměrné chuti k jídlu a na sladká jídla
- při neovladatelné potřebě požívat sladkosti či slané pochutiny mezi hlavními jídly nebo      
   v pozdních večerních hodinách

Složení: 

Dávkování:
Pro zmenšení objemu přijímané potravy:
3x denně užít 2-3 kapky, vždy po jídle.
Užití kapek ve stadiu hladu má opačný účinek.

Pro utlumení chuti na sladké a jiné mlsání:
Do termosky s čajem nebo do nádoby s vodou
kápnout 3 až 5 kapek a popíjet v průběhu dne.
NEUŽÍVAT MÍSTO JÍDLA!

Obsah balení:
200 kapek (10 ml)

Katalogová cena: 649,- Kč

Lékaři navržena směs esenciálních olejů z léčivých bylin



Bergamotový olej (oleum bergamottae): olej je získán z oplodí citroníku
bergamotového
Olej z citronové trávy, tzv. Lemongrass (oleum cymbopogon): olej je získán z listů
vousatky citronové
Mátový olej (oleum menthae piperitae): olej je získán z natě máty peprné
Levandulový olej (oleum lavandulae): olej je získán z květů a listů levandule lékařské
Kadidlovníkový olej (oleum olibani): olej je získáván z pryskyřice kadidlovníku pilovitého

PSYCHIKA
Vrací emoční rovnováhu, zklidňuje a odstraňuje úzkost.
Přináší psychické i fyzické uvolnění během dne i noci 100% přírodní cestou.

 
Kdy užívat?
- při krátkodobém i chronickém stresu
- při psychickém napětí 
- pri nespavosti a neklidném spánku

Složení: 

Dávkování: 
3x denně užít na lžičce vody nebo oleje 2 až 3 kapky.
Zapít sklenicí čisté vody nebo čaje. Citlivějším pacientům 
doporučujeme začínat s 1 až 2kapkami 3x denně.

Obsah balení:
200 kapek (10ml)

Katalogová cena: 649,- Kč

Lékaři navržena směs esenciálních olejů z léčivých bylin



Hřebíčkový olej (oleum caryophylli): olej je získán z puku hřebíčkovce kořenného
Olej z citronové trávy "Lemon grass" (oleum cymbopogon): olej je získán z listů
vousatky citronové
Cedrový olej (oleum cedri): olej je získaný ze semen plodů cedru atlantského
Skořicový olej (oleum cinnamomi zeylanici): olej je získán z kůry skořicovníku
cejlonského
Myrhový olej (oleum myrhhae): olej je získán z pryskyřice myrhovník pravého

STŘEVA - set denních a nočních kapek
Ucelená kúra, která zbaví tělo mykóz a kvasinkových nemocí.  Působí přímo v tenkém
střevě,  kde se plísně přemnožují a dále se krví šíří do ostatních orgánů a dále se množí.

 
Kdy užívat?: 
- při plísňových onemocněních kůže a nehtů
- při respiračních plísňová onemocnění
- při vaginálních mykózách
- při výskytu lupů
- jako pravidelnou detoxikační kúru

Složení denních kapek:

 

Lékaři navržena směs esenciálních olejů z léčivých bylin



Hřebíčkový olej (oleum caryophylli): olej je získán z puku hřebíčkovce kořenného
Olej z citronové trávy "Lemon grass" (oleum cymbopogon): olej je získán z listů
vousatky citronové
Skořicový olej (oleum cinnamomi zeylanici): olej je získán z kůry skořicovníku
cejlonského
Levandulový olej (oleum lavandulae): olej je získán z květů levandule lékařské
Rozmarýnový olej (oleum rosmarini): olej je získán z natě rozmarýnu lékařského

Složení nočních kapek:

Dávkování: 
Denní kapky: užít ráno na lžičce vody 3-5 kapek. Zapít sklenicí čisté vody nebo čaje.
Citlivějším pacientům doporučujeme začínat s 1 až 2 kapkami. 
Noční kapky: užít večer na lžičce vody 3-5 kapek. Zapít sklenicí čisté vody nebo čaje.
Citlivějším pacientům doporučujeme začínat s 1 až 2 kapkami.

Obsah balení:
2x 200 kapek (2x10ml)

Katalógová cena za set: 1169,- Kč

Lékaři navržena směs esenciálních olejů z léčivých bylin



Oregánový olej (oleum origani): olej je získán z listů 

Hroznový olej (oleum vitis viniferae): olej je získán

OREGANO 50%
Oreganový olej má silné antibakteriální, antimykotické, antiparazitární a antivirové účinky.
Obsahuje karvakrol – jedno z nejúčinnějších přírodních antibiotik, které nezanechávají        
 v těle stopy jako průmyslově vyráběná antibiotika.

Kdy užívat?
-při kvasinkových infekcích (rozpouští ochranný biofilm, který kvasinkám poskytuje 
  ochranu před buňkami imunitního systému)
- jako podporu antibiotické léčby při infekcích bakteriemi (Stafylokoky, Escgerichia coli, 
  Klebsiella pneumoniae apod.) vytvářejícími ochranný biofilm, přes který antibiotika 
  nepronikají a dochází tak k recidivám onemocnění
- při problémech se žlučníkem
- při kožních problémech (stafylokokové infekce, akné, bradavice, kožní a nehtové plísně)
- při infekcích dýchacích cest a zánětech středního ucha
- při infekcích urogenitálního traktu
- při výskytu parazitů 

Složení: 

      dobromysle obecné

       z jadérek plodů révy vinné

Dávkování: 
3x denně užít na lžičce vody nebo
dýňového oleje 2 až 3 kapky. Zapít sklenicí
čisté vody nebo čaje. Citlivějším pacientům
doporučujeme začínat s 1 až 2 kapkami
3x denně.

Obsah balení:
200 kapek(10ml)                  

Katalogová cena: 779,- Kč

Lékaři navržena směs esenciálních olejů z léčivých bylin



Levandulový olej (oleum lavandulae): olej je získán z květů levandule lékařské
Mátový olej (oleum menthae piperitae): olej je získán z natě máty peprné
Kadidlový olej (oleum oliban): olej je získán z pryskyřice kadidlovníku pilovitého
Nimbový olej (oleum azadirachta): olej je získán z natě zederachu indického

KOPŘIVKA
Okamžitá úleva při alergickém podráždění pokožky sluncem, potravinami či hmyzem.
Rychle tlumí otok a svědění. Všestranný pomocník k nezaplacení, který se vejde i do toho
nejmenšího zavazadla.
Navíc účinně působí i jako BIO repelent.

Kdy používat?
- při svědění a pálení pokožky
- při kožních a kontaktních alergiích
- při poštípání hmyzem
- v rozředěném stavu také lze používat jako voňavý BIO repelent

-POUZE PRO VNĚJŠÍ POUŽITÍ-

Složení: 

Použití: 
Potírat přímo svědivá místa na kůži nebo
v případě citlivé pleti lze přidat
několik kapek oleje do neutrálního
krému nebo masti a tento nanášet na
postižená místa.

Obsah balení:
200 kapek (10ml)

Katalogová cena: 649,- Kč

Lékaři navržena směs esenciálních olejů z léčivých bylin



Jak bezpečně užívat esenciální oleje?

Esenciální oleje jsou vysoce koncentrovanou formou
chemických látek z léčivých bylin. Podobně jako i koření,
které v malém množství dělá v kuchyni zázraky, ve
velkém škodu. Stejně je to i s esenciálními oleji. 

Jejich správné užívání vyžaduje několik zásad:

1) Nikdy nepřekračujte stanovenou dávku pro užívání      
 a dodržujte rozestupy alespoň 4 hodiny mezi
jednotlivými dávkami stejného oleje.

2) Směs esenciálních olejů doporučujeme užívat na lžičce
vody nebo oleje (kokosový, kvalitní olivový olej nebo
dýňový, který sám o sobě má vynikající účinky na zdraví)
a následně zapít dostatečným množstvím tekutiny,
ideálně teplé (nejlépe čaj).

3) Esenciální oleje nikdy nekapejte do otevřených ran, na
podrážděnou pokožku (poškrábanou, ekzematickou
apod.) či na zahnisané rány.

4) Vyvarujte se styku s očima, také dávejte pozor i na
ruce a dlaně, které přišly do kontaktu s olejem a vždy je
omyjte pod tekoucí vodou, abyste se vyhnuli
případnému kontaktu s očima.

5) Užívání esenciálních olejů se nedoporučuje osobám    
 s chronickým onemocněním ledvin a alergií na některou
ze složek.

6) Poslouchejte své tělo: každý z esenciálních olejů
obsahuje desítky, ne-li stovky jednotlivých chemických
složek - pokud pociťujete nežádoucí reakce, okamžitě
přestaňte s užíváním olejů.

ESENCIÁLNÍ
OLEJE

POUŽÍVEJTE
STEJNĚ  JAKO

KOŘENÍ .
MÉNĚ JE VÍCE.



Jak bezpečně užívat esenciálne oleje?

7) Esenciální oleje uchovávejte vždy mimo dosah dětí.

8) Esenciální oleje můžete spolu vzájemně kombinovat
(například olej Kašel a Viróza, Hubnutí a Stres, Játra a
Plísně a podobně). Při požití je třeba dodržet alespoň 10
minut odstup mezi jednotlivými druhy olejů.

9) Esenciální oleje můžete užívat spolu s běžnými volně
prodejnými léky nebo léky na lékařský předpis.
Například olej Imunita je vhodný užívat při užívání
antibiotik – výtažky z rostlin příznivě působí v tenkém
střevě a udržují v něm rovnováhu, kterou často
antibiotika naruší, což vede k dalším zdravotním
komplikacím.

TIP: Pokud z nějakého důvodu nemůžete nebo
nechcete (nejčastěji u dětí) užívat oleje ústně, existuje
velmi příjemná alternativa: nakapejte stanovenou dávku
do nosného oleje (kokosový, olivový apod.), a danou
směs vmasírujte do chodidel. Obzvlášť děti tento
způsob užívání milují a přijímají léčivé látky v klidu.
Samotné masírování chodidel spolu s vůní esenciálních
olejů je navíc krásně uklidní.

Esenciální oleje, které používáme k míchání směsí
Benedictus jsou výhradně v BIO kvalitě.

Při dodržení doporučeného způsobu užívání                     
 a dávkování není užívání esenciálních olejů rizikové.
Esenciální oleje jsou doplnkěm stravy. Nenahrazují 
 pestrou stravu a nelze je zaměňovať s léky.

 
Váš tým lékařů BENEDICTUS 





Milí rodiče, znáte i vy tyto situace?

Bolesti v krku těsně před dovolenou, průjem a zvracení           
 v neděli večer či zvýšená teplota před narozeninovou oslavou
u kamaráda. Jsou to pro děti smutné, častokrát očima rodičů
zoufalé situace, které nás připravují o pěkné chvíle. O to horší,
pokud se neustále opakují a žijeme v začarovaném kruhu
nemocí, nejčastěji získaných v dětských kolektivech.

Naštěstí je příroda naším spojencem i v těchto situacích a
její sílu dokážeme v jemné formě využít i u dětí. 

Praxe nám ukazuje, že kdo jednou zkusil směsi léčivých bylin
BENEDICTUS, už jim zůstal věrný, přestal s nesčetnými
návštěvami lékaře a nákupy v lékárně, a hlavně má doma
šťastné, spokojené dítě, s dobrou imunitou, které se netrápí
každou chvíli běžnými dětskými chorobami .

Esenciální oleje BENEDICTUS pro vnitřní použití jsou ručně
míchané směsi esenciálních olejů, které jsou získány               
 z ekologicky pěstovaných i divoce rostoucích léčivých bylin.
Složení jednotlivých směsí je navrženo naším odborným
týmem lékařů a farmaceutů s cílem dosáhnout nejvyššího
možného synergického efektu.

Navíc, dětská řada je obohacena o zdraví prospěšný
hroznový olej, který činí směs olejů sladší a příjemnější pro
děti.

Při dodržení dávkování a návodu k použití jsou esenciální
oleje bezpečnou, rychlou a přírodní cestou ke zdraví i pro
děti.  Vhodné od 3 let.

Výhodou těchto směsí je rychlý nástup účinku, vysoká
účinnost při nízkém dávkování a příjemná chuť a vůně bylin.

PRO TY
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

BYTOSTI  NA
SVĚTĚ. . .



DĚTSKÁ LÉKÁRNIČKA-set 3 olejů
Dětské variace olejů pro ty nejčastější zdravotní problémy dětí, které se pohybují v dětském
kolektivu – nyní jako set za zvýhodněnou cenu.

Složení dětských olejů je totožné s oleji PRŮDUŠKY, IMUNITNÍ SYSTÉM a KRK&NOS, navíc jsou
obohacené  o hroznový olej. 
Hroznový olej se vyrábí z jader plodů, lisováním za studena. Z převážné části je tvořen
důležitými polynenasycenými mastnými kyselinami. Hroznový olej také obsahuje značnou část
fosfolipidů či fytosterolů. Je dobrým zdrojem vitamínů skupiny B a minerálů, jako vápník,
hořčík, fosfor či draslík. Je bohatý na cenné antioxidanty a flavonoidy. Olej z hroznových jadérek
posiluje imunitu a zároveň má antiseptické, protizánětlivé a detoxikační účinky.

Akční cena za set: 1569,- Kč
Každý z olejů lze koupit i samostatně za katalogové ceny.

Lékaři navržena směs esenciálních olejů z léčivých bylin pro děti 



Spříjemněte vašim dětem chvíle s nemocí 
a  vytvořte jim pohodlí a úsměv na tváři.

Součástí dětských olejů je unikátní, ručně šitá
hračka - prstový maňásek ve tvaru rozkošného
pohádkového Prasátka.

Koupí všech tří olejů z dětské řady tak získáte
kompletní sadu 3 prasátek.

Rozesmějte vaše děti a zahrajte jim divadélko      
 s krásnými maňásky. 

Protože i úsměv léčí :).

KOUPÍ  TĚCHTO
VÝROBKŮ

PODPOŘÍTE
CHRÁNĚNOU

DÍLNU
 "PRVOSIENKA"

Lékaři navržena směs esenciálních olejů z léčivých bylin pro děti 



DOPŘEJTE SI ELIXÍR ŽIVOTA
PŘÍMO Z RUKOU LÉKAŘŮ



„Nepřinášíme nesmrtelnost, 
nikdo přece nechce žít věčně.

Přinášíme zdraví, protože to potřebuje každý.“
 

říká úspěšná lékařka a spoluzakladatelka značky
BENEDICTUS, MUDr. Renáta Téglássy.

 
"Zlatý poklad tradiční ruské medicíny - Sibiřský cedr, strom
života. Má své místo také v moderní medicíně? Nepochybně.
A jako lékařka vím, že v některých případech dokonce
nezastupitelné.

Sibiřskému cedru můžeme závidět. Díky své míze je
dokonale chráněn před viry, parazity, bakteriemi či plísněmi.
Žádné z těchto patogenů jej neohrožují. Nás bohužel ano    
 a ve velké míře, o čem jsme se v nedávné době přesvědčili
všichni. Dokázal by nám právě tento, pro seveřany posvátný,
strom pomoci? Výzkumy ukazují, že určitě ano. Míza tohoto
stromu - pryskyřice, je v kombinaci s cedrovým olejem
označována jako lék na 100 nemocí. 
Je to skutečný elixír života.

Elixír života jsme pro vás připravili podle staré ruské
receptury, ve spolupráci s mnichy, kteří ručně sbírají
pryskyřici ze stromů, odříkávajíc přitom děkovné modlitby za
léčivou sílu přírody. Propojili jsme jejich znalosti a zkušenosti
s moderní medicínou a přinášíme tak unikátní produkt pro
vaše zdraví, navržený samotnou přírodou."

MÁME V RUKOU
OBROVSKÝ DAR

PŘÍRODY,
KTERÝ STAČÍ
JEN MOUDŘE

POUŽÍT

MUDr. Renáta Téglássy 
zakladatelka značky BENEDICTUS, 

působí jako všeobecný praktický lékař



při herpetických infekcích
při kožních infekcích, včetně rezistentních stafylokokových infekcí
při onemocněních plic a horních cest dýchacích
při virózách
při chřipce a chřipce podobných onemocněních
při sinusitidě (zánět vedlejších nosních dutin)
při bronchitidě (zánět průdušek)
při bronchiálním astmatu
při plicní tuberkulóze
při zánětu žaludku, střeva, žlučníku
při hepatitidě
u vředu žaludku a dvanáctníku
při střevní disbióze
při gynekologických infekcích
na nehojící se rány, na bércové vředy
na dekubity
na popáleniny
na jizvy

ELIXÍR ŽIVOTA
Pravá sibiřská cedrová pryskyřice, rozpuštěná v panenském cedrovém oleji, připravená
podle staré receptury ze Sibiře. Ručně sbíraná pryskyřice v odlehlých částech Sibiře
místními mnichy je absolutní světovou špičkou. Dostupná pouze v limitovaném množství.

 
Kdy se užíva?: 

Obsah balení:
100 ml

Katalogová cena: 1 799,-Kč

Sibiřská cedrová pryskyřice v cedrovém oleji

100% organic100% vegan 100% natural Lab tested Non GMO Netestované
na zvířatech

Ručně sbírané
 
 
 
 



ELIXÍR ŽIVOTA PŮSOBÍ
 NA KAŽDOU BUŇKU TĚLA

Sibiřská cedrová pryskyřice v cedrovém oleji

POKOŽKA
Chrání pokožku před předčasným

stárnutím, aplikací z vnějšku redukuje
vrásky, obnovuje pružnost a pevnost

pokožky. Poradí si s ekzémy, psoriázou
a pokožku omladí.

 
VLASY

Odstraňuje lupy, posiluje vlasové
kořínky a pomáhá s léčbou proti

vypadávání vlasů.
 

RÁNY
Antibakteriální schopnosti pryskyřice

napomáhají hojení rán, popálenin
 a proleženin.

 
BOLESTI TĚLA

Pomáhá při bolestech kloubů 
z  důvodů artritidy, revmatismu, dny.

 
REGENERACE

Podporuje regeneraci chrupavek, kostí
a pojivových tkání,  napomáhá rychlejší

rekonvalescenci po operacích a
úrazech.

 
DETOXIKACE

Využívá se na komplexní detoxikaci
těla, zbavuje tělo škodlivin, těžkých

kovů a solí. Detoxikuje tělo komplexně,
na buněčné úrovni.

 
ŽALUDEK A STŘEVA

Pomáhá léčit chronický zánět žaludku,
záněty střev z různých příčin, vředy na

žaludku, dvanáctníku a příznivě
upravuje složení střevní flóry.

 
 
 

CELÉ TĚLO
Je silný antioxidant, který zabraňuje
negativnímu působení volných radikálů      
 a tím pomáhá proti vzniku degenerativních
a nádorových onemocnění.

IMUNITA
Aktivuje a posilňuje vlastní imunitu, působí
jako biologicky aktivní stimulátor imunity.

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA
Příznivě ovlivňuje činnost štítné žlázy.

SRDCE A CÉVY
Upravuje krevní tlak na optimální hodnoty,
zvyšuje výměnu kyslíku v tkáních,
podporuje krvetvorbu a snižuje cholesterol.

PSYCHIKA
Zmírňuje napětí, stres, nespavost, bolest
hlavy a deprese, zmírňuje syndrom
chronické únavy, zvyšuje duševní a fyzickou
výkonnost.

DÝCHACÍ CESTY
Pomáhá při akutních i chronických
zánětech dýchacích cest, dutin a uší.

POHLAVNÍ ÚSTROJÍ
Pomáhá při erektilní dysfunkci u mužů,
napomáhá při léčbě sterility obou pohlaví   
 a  pozitivně ovlivňuje pohlavní buňky.

BAKTÉRIE A VIRUSY
Ničí viry druhu Staphylococcus aureus,
včetně rezistentních na antibiotickou léčbu
a pomáhá při infekci způsobené virem
Herpes simplex.



Sibiřská cedrová pryskyřice v cedrovém oleji

Tento stálezelený jehličnatý strom roste pouze na západní 
 a východní Sibiři a v některých oblastech Uralu. Může růst   
a přinášet úrodu pouze v ekologicky čistých oblastech
světa, kde se nepoužívají chemické postřiky a umělá
hnojiva. 

Obyvatelé Uralu, Sibiře a evropského severu od
starověkých časů věděli o léčivých vlastnostech cedru          
 a používali jej při léčbě mnoha nemocí. Samotný pobyt        
v cedrovém lese nebo v domě z cedrového dřeva je
ozdravný a velmi příjemný.

Každá část stromu má léčivé účinky, ale největší
drahocenností sibiřského cedru je jeho pryskyřice a jeho
semena - cedrové oříšky.

 SIBIŘSKÝ
CEDR JE

POVAŽOVÁN
ZA POSVÁTNÝ
STROM ŽIVOTA

Představte si nádherné, majestátní
stromy, staré stovky let. Rostoucí  
 v daleké, odlehlé Sibiři. Semínka,
ze kterých vzešla, začala klíčit         
 a tvořit první kořeny před 500, 600
lety. 

Představte si, jak velkou energii    
 v sobě skrývá jedno jediné
semínko, ze kterého roste tento
úchvatný strom celé stovky let.

  A Vy tuto energii, všechny živiny ukryté v semeni přijmete    
a vaše tělo ji zužitkuje jen a jen ve Váš prospěch. 

Dokážete si představit ten příliv životní energie?



Pryskyřice je tekutina, která proudí stromem s primárním
úkolem ochránit strom proti patogenům.

Má prokázané antibakteriální, protizánětlivé, protiplísňové
účinky, obnovuje ochrannou funkci buněk a čistí tělo od toxinů.
Má regenerační a hojící účinky.

Obyvatelé Sibiře ji od starověku využívají jako antibiotikum,      
 k léčení různých nemocí, k rychlejšímu hojení ran, popálenin,
zlomenin a zánětů v trávicím traktu, k rychlejšímu zotavení
organismu po úrazu nebo po překonané nemoci.

Dnes se pod vlivem vědeckých poznatků využívá také                 
 k detoxikaci těla na té nejprimárnější, buněčné úrovni.
Očista těla od toxinů je aktuálně potřebná nejvíce v celé historii
lidstva.

Cedrový olej se získává ze semen ukrytých v šiškách cedrových
oříšků.

Oříšky sibiřského cedru jsou velmi výživné, obsahují mnoho
vitamínů a látek prospěšných pro organismus člověka.
Obsahují polynenasycené mastné kyseliny Omega-6                 
 a Omega-3 v optimálním poměru 2,5:1. Jsou bohaté na hořčík,
vápník, draslík, měď, křemík, mangan, fosfor, molybden, nikl,
jód, jakož i titan , kobaltm stříbro a baryum.

Cedrové oříšky obsahují bohatý komplex vitamínů (A, B1, B2,
B3, PP, B6, D, E, F) a minerálních látek. Například obsah
vitamínu E je 5krát větší než v olivovém oleji a 3krát větší než   
 v kokosovém oleji.
Jedná se o nutričně velmi významný přírodní produkt.

Sibiřská cedrová pryskyřice v cedrovém oleji



UŽÍVEJTE BENEFITY KONOPÍ SETÉHO
BEZPEČNĚ Z RUKOU LÉKAŘŮ



"Terapeutické účinky konopí seté se využívají od starověku.
 První zmínka o jejím úspěšném používání v léčebném procesu je

stará více než 4 tisíce let a hovoří o léčbě dny a revmatismu
na čínském císařském dvoře. "

 

"Konopa setá je kvůli svým účinkům lidstvem vyhledávána a pěstována po tisíciletí.
Rostlina obsahuje stovky účinných látek a desítky různých kanabinoidů, mezi nimi i
cannabidiol (CBD) a tetrahydrocannabinol (THC). Pro psychotropní účinky, které
způsobuje THC, byla konopa dlouhodobě ve společnosti kontroverzní. To poškodilo její
renomé a v některých zemích byla konopí setá zcela zakázána. V dnešní době už naštěstí
věda dokáže spolehlivě extrahovat z rostliny jednotlivé složky, například i čisté, izolované
CBD, a umožňuje tak naplno využívat terapeutické možnosti konopí seté bez obav z
psychotropních účinků , způsobených právě THC.

CBD spolu s ostatními kanabinoidy působí na endokanabinoidní systém v těle savců.
Jedná se o ucelený systém, který byl objeven teprve v devadesátých letech 20. století a
stále není dostatečně prozkoumán. Představuje velmi složitý a mimořádně důležitý
fyziologický systém, který ovlivňuje celou řadu procesů v těle.
V systému řídících procesů těla jej vědci označují jako Master,
tedy ten nejhlavnější, nadřízený všem ostatním systémům v těle.
Reguluje všechny základní funkce a ovlivňuje mnohé procesy v organismu,
včetně imunitní funkce, metabolismu, hormonů, neuroprotekce
a vývoje svalové funkce, paměti, trávení, bolesti, zánětu,
spánku, náladě, chuti a rozmnožování.

Endokanabinoidní systém je soustava receptorů, neurotransmiterů
a enzymů. Kanabinoidní receptory reagují na různé kanabinoidy
a následně vyvolávají v těle výrazné účinky. Skvělou zprávou je,
že reaguje nejen na tzv. endokanabinoidy, které si tělo produkuje
samo, ale také na kanabinoidy z rostlinných zdrojů , nejčastěji
z konopí, kterou lidstvo právě pro tyto účinky využívá tisíciletí."

MUDr. Gustáv Kalauz
výzkum a vývoj produktů BENEDICTUS



Co je CBD?
CANNABIDIOL (kanabidiol), zkráceně CBD, je aktivní látka nacházející se v konopí seté
(Cannabis sativa). Konopí seté v sobě obsahuje více než 100 různých kanabinoidů, přičemž
hlavní pozornost se aktuálně soustředí na CBD a THC (tetrahydrokanabinol).

Proč se CBD užívá?
CBD spolu s ostatními kanabinoidy působí na endokanabinoidní systém v těle.
Autoři Pacher a Kunos v přehledové práci zr. 2013 uvádějí, že modulující aktivita ECS může
mít terapeutický potenciál při téměř všech onemocněních postihujících lidi, včetně
obezity, metabolického syndromu, cukrovky, diabetických komplikací, onemocnění jater,
zánětlivých, neurodegenerativních, kardiovaskulárních, gastrointestinálních a kožních
onemocněních, při bolesti, psychiatrických poruchách, rakovině či nežádoucích účincích
při chemoterapii.

Proč CBD Z RUKOU LÉKAŘŮ?
Aktuální módní trend způsobil obrovskou nabídku CBD olejů na trhu s rozdílnou kvalitou.

CBD Z RUKOU LÉKAŘŮ je extrahováno výlučně z rostlin pěstovaných na certifikovaných
evropských plantážích. Tyto plantáže pěstují konopí setu organickým způsobem, bez
použití hnojiv a pesticidů, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu a čistotu CBD.

CBD Z RUKOU LÉKAŘŮ obsahují izolované CBD a CBG rozpuštěné v MCT oleji (Medium
Chain Triglycerides). MCT je speciální forma tuků se středně dlouhým řetězcem, v přírodě je
obsažen v mateřském mléce, kokosovém oleji, v poctivém, čerstvém a co nejtučnějším
ovčím, kozím a kravském mléce. Pomáhá rychleji spalovat tuky a považuje se za jeden z
nejefektivnějších zdrojů energie a výživy nejen pro tělo, ale hlavně pro mozek.

Oleje CBD Z RUKOU LÉKAŘŮ jsou s 0% obsahem THC. Oleje nezpůsobují závislost.

SPECIÁLNÍ PRODUKTY: CBD z rukou lekářů

100% organic THC free 100% natural Lab tested non GMO co2 exrakce



Akné
Bolesti zad a kloubů
Bolesti hlavy
Menstruační bolesti
Chronický únavový syndrom
Fibromyalgie
Svalové spasmy
Vedlejší účinky po
chemoterapii
Artritida (zánět kloubů)
Crohnova nemoc
Cukrovka
Osteoporóza
Skleróza Multiplex
Parkinsonova nemoc
 a další

Úzkost
Stres

Psychické napětí
Nespavost

Poruchy koncentrace
Panické ataky

Premenstruační syndrom
Deprese

Autismus
Epilepsie

Alzheimerova demence

TĚLOMYSL

UŽÍVÁNÍ CBD 
MÁ PŘÍZNIVÝ VLIV NA   

SPECIÁLNÍ PRODUKTY: CBD z rukou lekářů



500 mg přírodného CBD, extrahovaného z konopí setého, vypěstovaného na
certifikovaných plantážích v Evropské unii (podíl CBD v jedné kapce je 2,5 mg)
MCT olej

5% CBD OLEJ
Jemný olej se sladkými tóny kokosu obohacený o přírodní kanabidiol z konopí setého.
Skutečná lahůdka.

 
Složení: 

V zemích, kde legislativa dovoluje užívání CBD olejů jako doplňků výživy, či dokonce jako
léku, se CBD v této koncentraci obvykle využívá při bolestech hlavy (tenzní bolesti),
chronickém únavovém syndromu, nespavosti, osteoporóze, vedlejších účincích při
chemoterapii, stresu, problémech se soustředěním a úzkostných stavech.

Použití: 
Olej aplikujte pipetou přímo do dutiny ústní.
Používejte 2-3x denně.

Obsah balení:
200 kapek (10 ml)

Katalogová cena: 649,- Kč

Přírodní kanabidiol v oleji z kokosu plném zdravé energie

V České republice, stejně jako ve státech Evropské
unie, aktuálně není možné použití CBD v potravinách
(včetně doplňků stravy), jelikož se jedná o
neschválenou novou potravinu podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne
25. listopadu 2015 o nových potravinách. Do doby
trvání tohoto stavu jsou všechny CBD oleje
BENEDICTUS registrovány jako kosmetický produkt -
ústní oleje, určené k výplachu dutiny ústní.
Zákazníci je najdou na e-shopu www.benedictus.com
v kategorii "SPECIÁLNÍ PRODUKTY".



1000 mg CBD a 250 mg  CBG, extrahovaného z konopí setého, vypěstovaného na
certifikovaných plantážích v Evropské unii (podíl kanabidoidů v jedné kapce oleje            je
6,25 mg)
MCT olej

10% CBD+2,5% CBG OLEJ
Osvěžující olej s obsahem přírodního kanabidiolu z konopí setého, doplněný o výtažky ze
sladkého citrusu YUZU.

 
Složení: 

V zemích, kde legislativa dovoluje užívání CBD olejů jako doplňků výživy, či dokonce jako
léku, se CBD v této koncentraci obvykle využívá při bolestech hlavy (tenzní bolesti),
chronickém únavovém syndromu, nespavosti, osteoporóze, vedlejších účincích při
chemoterapii, stresu, problémech se soustředěním a úzkostných stavech.

Použití: 
Olej aplikujte pipetou přímo do dutiny ústní.
Používejte 2-3x denně.

Obsah balení:
200 kapek (10 ml)

Katalogová cena: 1 499,- Kč

Přírodní kanabidiol a kanabigerol v oleji z kokosu plném zdravé energie

V České republice, stejně jako ve státech Evropské
unie, aktuálně není možné použití CBD v potravinách
(včetně doplňků stravy), jelikož se jedná o
neschválenou novou potravinu podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne
25. listopadu 2015 o nových potravinách. Do doby
trvání tohoto stavu jsou všechny CBD oleje
BENEDICTUS registrovány jako kosmetický produkt -
ústní oleje, určené k výplachu dutiny ústní.
Zákazníci je najdou na e-shopu www.benedictus.com
v kategorii "SPECIÁLNÍ PRODUKTY".



1500 mg přírodního CBD extrahovaného z konopí setého, pěstovaného na
certifikovaných plantážích v Evropské unii (podíl CBD v jedné kapce je 7,5mg)
esenciální olej z květů levandule lékařské (Lavender angustifolia)
MCT olej

15% CBD OLEJ
Lahodný olej s obsahem přírodního kanabidiolu z konopí setého, obohacen o výtažky z
levandule lékařské.

 
Složení: 

V zemích, kde legislativa dovoluje užívání CBD olejů jako doplňků výživy, či dokonce jako
léku, se CBD v této koncentraci obvykle využívá při bolestech hlavy (tenzní bolesti),
chronickém únavovém syndromu, nespavosti, osteoporóze, vedlejších účincích při
chemoterapii, stresu, problémech se soustředěním a úzkostných stavech.

Použití: 
Olej aplikujte pipetou přímo do dutiny ústní.
Používejte 2-3x denně.

Obsah balení:
200 kapek (10 ml)

Katalogová cena: 1 299,- Kč

Přírodní kanabidiol v oleji z kokosu plném zdravé energie

V České republice, stejně jako ve státech Evropské
unie, aktuálně není možné použití CBD v potravinách
(včetně doplňků stravy), jelikož se jedná o
neschválenou novou potravinu podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne
25. listopadu 2015 o nových potravinách. Do doby
trvání tohoto stavu jsou všechny CBD oleje
BENEDICTUS registrovány jako kosmetický produkt -
ústní oleje, určené k výplachu dutiny ústní.
Zákazníci je najdou na e-shopu www.benedictus.com
v kategorii "SPECIÁLNÍ PRODUKTY".



2500 mg CBD přírodního CBD extrahovaného z konopí setého, pěstované na
certifikovaných plantážích v Evropské unii (podíl CBD v jedné kapce je 12,5 mg) 
esenciálny olej z citrusu YUZU (Citrus ichangensis x C. reticulata var. austera)
MCT olej

25% CBD OLEJ
Osvěžující olej s obsahem přírodního kanabidiolu z konopí setého, doplněný o výtažky ze
sladkého citrusu YUZU

 
Složení: 

V zemích, kde legislativa dovoluje užívání CBD olejů jako doplňků výživy, či dokonce jako
léku, se CBD v této koncentraci obvykle využívá při bolestech hlavy (tenzní bolesti),
chronickém únavovém syndromu, nespavosti, osteoporóze, vedlejších účincích při
chemoterapii, stresu, problémech se soustředěním a úzkostných stavech.

Použití: 
Olej aplikujte pipetou přímo do dutiny ústní.
Používejte 2-3x denně.

Obsah balení:
200 kapek (10ml)

Katalogová cena: 1 799,- Kč

V České republice, stejně jako ve státech Evropské
unie, aktuálně není možné použití CBD v potravinách
(včetně doplňků stravy), jelikož se jedná o
neschválenou novou potravinu podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne
25. listopadu 2015 o nových potravinách. Do doby
trvání tohoto stavu jsou všechny CBD oleje
BENEDICTUS registrovány jako kosmetický produkt -
ústní oleje, určené k výplachu dutiny ústní.
Zákazníci je najdou na e-shopu www.benedictus.com
v kategorii "SPECIÁLNÍ PRODUKTY".

Přírodní kanabidiol v oleji z kokosu plném zdravé energie



OBJEVTE NOVÝ ROZMĚR ŽIVOTA 
S KOLAGENOVÝMI  KOMPLEXY OD LÉKAŘŮ



„Vaše vitalita, zdraví a vzhled jsou 
otázkou kvalitní výživy. 
Dopřejte si tu nejlepší."

 
říká úspěšná lékařka a spoluzakladatelka značky

BENEDICTUS, MUDr. Renáta Téglássy.

„Výživové kolagenové komplexy BENEDICTUS jsme navrhli   
 s ohledem na všechna známá fakta o biochemickém
působení kolagenových peptidů v těle, a zároveň jsme brali  
 v úvahu rozdílné účinky jednotlivých druhů kolagenu.

Vytvořili jsme pro Vás 5 unikátních druhů kolagenových
komplexů pro různé věkové kategorie. Respektujeme vaši
jedinečnost, vaše jedinečné potřeby a požadavky vašeho
těla v různém věku.

Kolagenové komplexy jsou směsí vitamínů, minerálů             
 a bioaktivních látek spolu s nejkvalitnějším kolagenem,
který zajistí Vašemu tělu potřebné živiny v každém doušku
lahodného drinku.

Unikátní, lékaři navržené složení, které naleznete pouze        
 v kolagenových komplexech BENEDICTUS, je navrženo tak,
aby jednotlivé složky potenciovaly svůj vzájemný účinek.      
 Za své peníze tak dostanete mnohem víc.

Vyberte si z 5 druhů unikátních kolagenových komplexů      
 a dopřejte svému tělu každodenní dávku živin, vypočtených
na gram přesně pro vaše potřeby."

VAŠE TĚLO JE 
VÁŠ NEJLEPŠÍ

PŘÍTEL NA CELÝ
ŽIVOT.

ZASLOUŽÍ  S I  OD
VÁS JEN TO

NEJLEPŠÍ

MUDr. Renáta Téglássy
zakladatelka společnosti BENEDICTUS,

působí jako obecná praktická lékařka
 



BEAUTY CARE
Zkrášlující, 100% mořský kolagen komplex z rukou lékařů, sestaven pro věk 25+.

Benefity užávaní:
- zvýšená vlastní tvorba kolagenu a kyseliny hyaluronové v těle
- bohatý zdroj aminokyselin pro tvorbu kolagenu
- podpora regenerace kožních buněk
- zvýšení hydratace a elasticity pokožky - jemná a pružná pleť
- redukce tvorby vrásek a vyhlazování již existujících vrásek
- prevence předčasného stárnutí pleti vlivem slunečního UV záření
- rychlejší regenerace po cvičení a fyzické zátěži
- zlepšení hojení ran při poraněních, operacích a popáleninách (zkrácení
  času hojení, minimalizování hnisavých komplikací)
- rychlejší zotavení po porodu
- pozitivní účinky při křečových žilách
- zmírnění příznaků celulitidy
- pomoc při prevenci vzniku strií
- pozitivní účinky i na pohybový aparát
- zlepšení kvality nehtů
- podpora růstu a kvality vlasů
- rychlejší nárůst svalové hmoty při 
  cvičení na úkor tukové tkáně
- podpora imunity
- zlepšení kvality spánku

Použití:
Obsah sáčku rozpusťte ve 2 dcl vody a vypijte.

Obsah balení:
30 samostatně balených denních dávek

Katalogová cena: 1 799,- Kč

Výživový kolagenový komplex z vitamínů, minerálů a bioaktivních látek



YOUNG LOOK
Omlazující, 100% mořský kolagen komplex z rukou lékařů, sestaven pro věk 35+.

Benefity užívání:
- podpora regenerace kožních buněk a zvýšená tvorba kolagenu a kyseliny hyaluronové
  v celém těle
- zvýšení hydratace a elasticity pokožky, jemnější a hladší pleť
- redukce tvorby vrásek a vyhlazování již existujících vrásek snížením jejich hloubky
- ochrana před stárnutím pletí v důsledku UV záření, blednutí pigmentových skvrn
- zlepšení kvality nehtů, podpora růstu a kvality vlasů
- prevence vzniku strií a celulitidy a zmírnění příznaků celulitidy (celulitida je
  způsobená nedostatkem nebo sníženou kvalitou kolagenu)
- při kombinaci se cvičením výraznější nárůst svalové hmoty na úkor tukové tkáně
- hloubková hydratace kůže a vnitřních tkání
- zvýšený tonus a pevnost kůže v oblasti brady, krku, ramen, prsou a stehen
- pomoc při křečových žilách
- prevence osteoporózy
- posílení svalů pánevního dna,
  včetně pochvy a zmírnění projevů
  stresové inkontinence (úniku moči)
- zlepšení hojení ran při poraněních,
  operacích a popáleninách
- zlepšení kvality spánku a psychické
  pohody

Použití:
Obsah sáčku rozpusťte ve 2 dcl vody a vypijte.

Obsah balení:
30 samostatně balených denních dávek

Katalogová cena: 1 799,- Kč

Výživový kolagenový komplex z vitamínů, minerálů a bioaktivních látek



FOREVER YOUNG
Regenerační , 100% hovězí kolagen komplex z rukou lékařů, sestaven pro věk 45+.

Benefity užívání:
- zpomalení stárnutí pokožky a zvýšení její hydratace a elasticity
- podpora tvorby nového kolagenu, kyseliny hyaluronové a keratinu
- podpora regenerace chrupavek, vazů, šlach, a ostatních kloubních struktur
   opotřebovaných víkem
- zlepšení pohyblivosti a pružnosti kloubů a redukce zánětů, otoků a bolesti kloubů
- zmírnění bolestí kloubů při degenerativních a zánětlivých změnách (artróza, artritida,
   revmatismus)
- podpora rehabilitace při problémech s meziobratlovou ploténkou
- zlepšení hojení ran při poraněních, operacích a popáleninách
- v kombinaci se cvičením udržuje svalstvo v dobré kondici a redukuje množství tukové
   tkáně
- zmírnění projevů stresové inkontinence (únik moči) u žen
- prevence osteoporózy, podporuje ukládání vápníku do kostí
- zlepšení pevnosti a kvality vlasů a nehtů
- podpora regenerace střevních buněk a zmírnění projevů potravinových alergií
- pozitivní účinky při hemeroidech
- podpora odstraňování toxinů z těla (detoxikace)
- příznivé účinky na srdce a krevní tlak
- zlepšení mentálního zdraví, 
   kognitivních a paměťových funkcí
- podpora produkce testosteronu
- zlepšení kvality spánku

Použití:
Obsah sáčku rozpusťte ve 2 dcl vody a vypijte.

Obsah balení:
30 samostatně balených denních dávek

Katalogová cena: 1 799,- Kč

Výživový kolagenový komplex z vitamínů, minerálů a bioaktivních látek



MOTION&POWER
Povzbuzující 100% hovězí kolagen komplex z rukou lékařů, sestaven pro sportovce.

Benefity užívání:
- podpora tvorby nového kolagenu, kyseliny hyaluronové a keratinu
- podpora regenerace chrupavek, vazů, šlach, a ostatních kloubních struktur po
   nadměrné zátěži
- zlepšení pohyblivosti a pružnosti kloubů
- rychlejší hojení sportovních poranění (zlomeniny, pohmožděniny, podvrtnutí,
   natažení šlach)
- rychlejší nárůst svalové hmoty při cvičení
- rychlejší zotavení po tréninku a nadměrné fyzické zátěži
- podpora rehabilitace při problémech s meziobratlovou ploténkou
- zlepšení hojení ran při poraněních, operacích a popáleninách (zkrácení času
   hojení, minimalizování hnisavých komplikací)
- zlepšení paměťových funkcí a psychické koncentrace
- podpora produkce testosteronu, zlepšení pohyblivosti spermií
- zvýšení odolnosti svalů vůči únavě a redukce bolesti svalů po námaze
- zlepšení pevnosti a kvality vlasů a nehtů
- podpora odstraňování toxinů z těla 
- zmírnění projevů při potravinových alergiích
- podpora regenerace střevních buněk
- rychlejší rekonvalescence po úrazech
- redukce zánětů, otoků a bolesti kloubů
- zlepšení kvality spánku

Použití:
Obsah sáčku rozpusťte ve 2 dcl vody a vypijte.

Obsah balení:
30 samostatně balených denních dávek

Katalogová cena: 1 799,- Kč

Výživový kolagenový komplex z vitamínů, minerálů a bioaktivních látek



dětem ve vývoji
aktivně sportujícím dětem
dětem s růstovými bolestmi               
 a dětem s potravinovými
intolerancemi

Unikátní, lékaři vyvinutá kloubní výživa
pro období růstu a dospívání je  určená
všem:

Champion
junior

A B Y  J I M  N I C  N E B R Á N I L O
P L N I T  S I  J E J I C H  S N Y . . .

 
 



„Bolesti pohybového aparátu nejsou typické jen
pro dospělé, trpí jimi velmi často i děti."

 
říká autor receptury dětské kloubní výživy a spoluzakladatel

značky BENEDICTUS, MUDr. Gustáv Kalauz

"Až u 50 % dětí v období růstu se vyskytuje některá z forem
bolesti dolních končetin. Tyto bolesti postihují zejména aktivní
sportující děti, ale nejsou výjimkou ani u ostatních dětí. Jednou
 z příčin je disproporce v růstu kostí, svalů a šlach při nadměrné
pohybové zátěži. Rovněž je může způsobovat i neschopnost
vstřebávání živin při poškození střevní sliznice (v důsledku
zánětů  způsobených potravinovými intolerancemi).

Zanedbání a neřešení problému u dětí v souvislosti                          
 s nedostatečným příjmem živin nebo s nedostatečným
vstřebáváním živin, vede k nesprávnému vývoji pohybového
aparátu, nervového systému, imunitního systému, k nadměrné
únavě, ke snížené mentální výkonnosti, ke snížené psychické
pohodě. Důsledky se v plné míře projeví až v dospělosti, kdy je
možnost celkové nápravy již velice obtížná.

Jako lékaři se s těmito důsledky setkáváme každý den v našich
 ambulancích a vidíme intenzivní potřebu zajistit dětem kvalitní 
výživu a zajistit jim zdravý růst a vývoj jako tu nejlepší investici
do jejich života.

Kloubní výživa Champion Junior je namíchána s láskou pro
zdravý vývoj dětí dnešní generace, aby si už dnes budovali jejich
zdravou budoucnost. Věříme, že Vy i Vaše děti si ji zamilujete       
 a každý den se spolu s ní přiblížíte ke splněným snům vašich
dětí."
 

MUDr. Gustav Kalauz
zakladatel společnosti BENEDICTUS,
věnuje se výzkumu a vývoji produktů

 

TA NEJLEPŠÍ
 Ž IVOTNÍ

INVESTICE JE
INVESTICE DO

ZDRAVÉHO
VÝVOJE NAŠICH

DĚTÍ



CHAMPION JUNIOR
Dětská kloubní výživa pro období růstu a dospívání.

Benefity užívání:
- normální tvorba kolagenu
- bohatý zdroj aminokyselin pro tvorbu kolagenu
- podpora správného vývoje tkání, kostí a chrupavek
- udržení zdravých kostí a správné funkce
  chrupavek, kostí a svalů
- podpora správné látkové přeměny,
  důležité pro tvorbu energie
- podpora správné funkce imunitního
  a nervového systému
- snížení vyčerpání a únavy po fyzické zátěži
- zachování zdravých sliznic
- podpora správné funkce psychiky a zdravé duševní výkonnosti

Použití: 
Obsah sáčku rozpusťte ve 2 dcl vody a vypijte.

Obsah balení:
30 samostatně balených denních dávek.

Katalogová cena: 1699,- Kč

Výživový kolagenový komplex plný vitamínů, minerálů a bioaktivních látek pro děti





W W W . B E N E D I C T U S . C O M
 Neprodejné. Obsah je určený výhradně 

pro odborně vyškolených prodejců značky BENEDICTUS.
 Volné šíření obsahu není povoleno.


