
TENTO VÝROBEK JE SCHVÁLEN JAKO DOPLNĚK STRAVY. NENÍ LÉKEM, NELZE JEJ ZA PŘEDEPSANÉ 
LÉKY ZAMĚŇOVAT ANI NEMÁ SCHVÁLENÉ LÉČIVÉ ÚČINKY. 

 
 
 

Tribulus terrestris 

(Kotvičník zemní) 
 
 
Tato pozoruhodná drobná chlupatá léčivka pochází původně z písčitých mořských pobřeží Číny a Japonska, 
odkud se rozšířila do suchých oblastí celého světa. Ačkoli jde o typicky plevelný druh, pěstuje se i záměrně pro 
farmaceutický průmysl, jelikož má velmi široké spektrum použití a celou řadu pozitivních účinků na lidský 
organismus. Je známá především jako přírodní prostředek pro stimulaci sexuálních funkcí a úpravu hladiny 
pohlavních hormonů neboli jako afrodiziakum. 
 
 
Původ: Bulharsko 

 
Část rostliny: nať 

 
Použití:  

 působí močopudně 

 zvyšuje sekreci žluči a žaludečních šťáv 

 snižuje krevní tlak a pomáhá v prevenci a léčbě kardiovaskulárních chorob 

 příznivě ovlivňuje metabolismus tuků a cukrů, vhodný doplněk při diabetu 

 zlepšuje regenerační schopnosti organismu po nemoci nebo při vyčerpání 

 zabraňuje zadržování vody v těle 

 působí analgeticky 

 potvrzený účinek při léčbě pohlavních a reprodukčních chorob 

 zvýšení sexuální výkonnosti 

 zpomaluje stárnutí 

 
Příprava: Na každých 30 kg tělesné váhy zalijte 1/2 čajové lžičky (0,5 g) sušené natě 0,25 l vroucí vody a nechte 

15 min. louhovat. 
  
Dávkování: Užívá se půl hodiny před jídlem, rozděleno do 2–3 denních dávek. 

Nepřekračujte doporučené denní dávkování (max. 2 g denně)! 
 

Účinky a obsahové látky: Kotvičník zemní obsahuje ve svých nadzemních částech především steroidní 

saponiny, alkaloidy, glykosidy, flavonoidy, třísloviny a pryskyřice. Dále je zde obsaženo poměrně velké množství 

minerálních látek a vitamin C. Kotvičník se používá při chorobách ledvin a močového měchýře, zlepšuje trávení a 

snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Výrazně přispívá k prevenci kardiovaskulárních chorob, jelikož působí proti 

shlukování krevních destiček a tvorbě trombů. Ovlivňuje metabolismus živin a upravuje hospodaření s vodou, ale 

nejvýznamnější a nejprostudovanější je jeho účinek na léčbu neplodnosti jak u mužů, tak u žen. Díky obsahu 

přírodních steroidních látek (fytosterolů) stimuluje tvorbu vlastních androgenních a estrogenních hormonů 

(testosteronu a estrogenu), čímž ovlivňuje libido a potenci, ale pomáhá také při zvětšení prostaty a 

klimakterických potížích. 

Kontraindikace: Není určeno pro děti do 6 let, těhotné a kojící ženy. Neužívat při chudokrevnosti. 


