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BORISE TICHANOVSKÉHO



KDO EPAM UŽÍVÁ, 
NEMOCNÝ NEBÝVÁ



Kořeny EPAMu sahají 2500 let do historie, až k samotným prame-
nům tibetské medicíny. EPAM byl objeven v 70. letech minulého 
století v tibetských traktátech akademikem Skvorcovem. V 70. a 
80. letech minulého století byl EPAM podroben značnému množ-
ství klinických a experimentálních studií a nyní je více jak 20 let 
vyráběn a užíván v České republice. Užívání EPAMu je vhodné 
nejen při chronických a zánětlivých procesech, ale i ve všech 
případech snížení odolnosti organismu. 

přísná kritéria, jako např. talent k dané činnosti), se některé 
filozofické systémy zachovaly ve své původní podobě. Díky 
tomu máme i my jedinečnou možnost nahlédnout do léčebných 
postupů – doslova klenotů našich předků.

Podle odhadu Světové zdravotnické organizace se plné dvě 
třetiny světové populace uchylují v první řadě k bylinám jako 
k „léku“. 
 
To jsou přibližně čtyři miliardy lidí. Přírodní léčba rostlinami 
zaujímá první místo ve zdravotní péči o obyvatelstvo tzv. třetího 
světa. Nicméně její kritici ji v dnešní době považují za zastaralou. 
Ve Spojených státech obsahuje aktivní složky rostlinného půvo-
du 25 % receptů vydaných lékaři. To znamená, že každý lékař 
v USA denně předepíše v průměru osm receptů s rostlinnými 
ingrediencemi. Dokonce i ti nejzarputilejší odpůrci léčivých bylin 
sami využívají léčivých vlastností rostlin, aniž si to uvědomují.

V dnešní době roste zájem vědců, lékařů, ale také „obyčejných 
lidí“ o východní filozofické směry starých národů. Především 
se jedná o filozofii staré Číny, Indie a Tibetu. Starobylé civilizace 
měly své zakladatele a mají své následovníky. Díky striktnímu 
postupu předávání vědomostí a dovedností od učitele, Mistra 
(Guru), svému žáku (tím se mohl stát pouze ten, který splňoval 
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Při vstupu EPAMu do organismu energo-informační struktury 
postupně obnovují buňky, orgány a orgánové soustavy. Toto 
pokračuje do té doby, dokud buňky, orgány a celé soustavy orga-
nismu neobnoví schopnost plnit svoji původní funkci. Konečným 
výsledkem tohoto procesu je uzdravení těla. Tento proces však 
vyžaduje čas. Čím více byly orgány a orgánové soustavy zanedbá-
ny, tím více času je třeba na jejich obnovu.

Produkty EPAM mohou užívat i zdraví lidé, což vede ke zvýšení 
jejich výkonnosti a zlepšení celkového zdravotního stavu. Pro 
tyto účely je nejvhodnější užívat univerzální modifikace 
EPAMů 20, 20C a 20D nebo EPAM 7 bez propolisu. Aby u EPAMu 
nedocházelo ke snížení jeho efektivnosti, je vhodné jeho užívání 
střídat.

Preventivní užívání: 1 měsíc užívat Epam 20, poté 2-3 týdny 
přestávka. Toto opakovat s EPAMy 20C a 20D. Mnoholeté zku-
šenosti ukázaly, že je vhodné pro prevenci chřipky užívat EPAM 
před a v období chřipkových epidemií. Pro zlepšení pracovní 
výkonnosti je vhodné EPAM užívat dlouhodobě, možno i po celý 
život.

Jde o výtažek z propolisu, mumia a 10–21 léčivých rostlin jako 
např.: eleuterokok, ženšen, echinacea, jinan dvoulaločný, kozlík, 
borovice, smrk, jedle, máta, mateřídouška, aloe, heřmánek, 
muškátový oříšek, lékořice, oman, řebříček, dále glycerin, pitná 
voda a max. 14 % obj. alkoholu. EPAM 7 a EPAM 39 neobsahují 
propolis.

JAK EPAM PŮSOBÍ?

CO EPAM OBSAHUJE?



TOP

Jedná se o silný biostimulátor. Pomáhá 
při prevenci chřipky a při chřipce samot-
né. Zajišťuje normální funkci imunitního 
a dýchacího systému a zajišťuje správné 
trávení. Je určen pro osoby alergické na 
propolis.

voda, líh jemný (14 % obj. alk.), borovice 
kleč pupeny, lékořice lysá kořen, heřmá-
nek pravý květ, kopřiva dvoudomá nať, 
máta peprná nať, mateřídouška úzkolis-
tá nať, E422 (glycerol) – stabilizátor.

SLOŽENÍ:

Posiluje imunitní systém. Obsahuje ve 
velkém množství mumio, které má velmi 
výrazné hojící účinky. Pomáhá při angí-
ně, po operacích a je vhodný na hojení 
jizev. Při poranění lze aplikovat přímo do 
rány. Mumio má také omlazující účinky.

voda, líh jemný (14 % obj. alk.), propolis, 
mumio, ženšen pravý kořen, borovice 
kleč pupeny, kozlík lékařský kořen, 
řebříček obecný květ, kopřiva dvoudomá 
nať, třezalka tečkovaná nať, muškátov-
ník pravý ořech, E422 (glycerol) – stabi-
lizátor.

SLOŽENÍ:

Pomáhá při alergiích. Zajišťuje správné 
fungování imunitního systému a udržuje 
přirozenou obranyschopnost organismu.

voda, líh jemný (14 % obj. alk.), propolis, 
borovice kleč pupeny, ženšen pravý ko-
řen, kozlík lékařský kořen, hloh obecný 
květ, máta peprná nať, E422 (glycerol) – 
stabilizátor.

SLOŽENÍ:

Byl vyvinut pro harmonizaci ženských or-
gánů. Má protiúnavový účinek a zajišťuje 
optimální průběh menstruace a sexuální 
rovnováhu.

voda, líh jemný (14 % obj. alk.), propo-
lis, řebříček obecný květ, lékořice lysá 
kořen, kozlík lékařský kořen, třezalka 
tečkovaná nať, ženšen pravý kořen, 
E422 (glycerol) – stabilizátor.

SLOŽENÍ:

EPAM 7 
univerzální bez propolisu

EPAM 8 
mumiový

EPAM 11 
při alergiích

EPAM 12 
ženský

VNITŘNÍ UŽITÍ



EPAM 20 EPAM 20C 

EPAM 21 EPAM 20D

posilující

posilující

univerzální

průduškový

Jedná se o silný biostimulátor, který po-
máhá při prevenci chřipky a při chřipce 
samotné. Při těchto obtížích se kombi-
nuje s EPAMem 20C a 20D. Podporuje 
imunitní systém a kognitivní funkce. 
Působí antioxidačně.

voda, líh jemný (14 % obj. alk.), propolis, 
mumio, ženšen pravý kořen, eleutero-
kok ostnitý kořen, puškvorec obecný 
oddenek, lékořice lysá kořen, máta 
peprná nať, kozlík lékařský kořen, tře-
zalka tečkovaná nať, oman pravý kořen, 
kopřiva dvoudomá nať, měsíček lékařský 
květ, anýz vonný plod, E422 (glycerol) – 
stabilizátor.

SLOŽENÍ:

Pomáhá při prevenci chřipky a při 
chřipce samotné. Při těchto obtížích se 
kombinuje s EPAMem 20 a 20D. Pod-
poruje imunitní systém, čímž  udržuje 
přirozenou obranyschopnost organismu. 
Působí antioxidačně.

voda, líh jemný (14 % obj. alk.), propo-
lis, heřmánek pravý květ, česnek setý 
cibulka, lípa malolistá květ, borovice 
kleč pupeny, měsíček lékařský květ, E422 
(glycerol) – stabilizátor.

SLOŽENÍ:

Pomáhá při kašli a bronchitidě. Zajišťuje 
správnou funkci dýchacího systému.

voda, líh jemný (14 % obj. alk.), propolis, 
mumio, ženšen pravý kořen, lékořice 
lysá kořen, eleuterokok ostnitý kořen, 
třapatka úzkolistá květ, proskurník 
lékařský kořen, E422 (glycerol) – stabi-
lizátor.

SLOŽENÍ:

Pomáhá při prevenci chřipky a při 
chřipce samotné. Při těchto obtížích se 
kombinuje s EPAMem 20 a 20C. Posiluje 
organismus v rekonvalescenci a při fyzic-
kém i psychickém vyčerpání.

voda, líh jemný (14 % obj. alk.), propolis, 
jedle bělokorá pupeny, borovice kleč 
pupeny, E422 (glycerol) – stabilizátor.

SLOŽENÍ:



EPAM 22 EPAM 23 

EPAM 31EPAM 24 
ledvinový

žaludeční fyzická námaha

na klouby a svaly

Podporuje trávení a správnou funkci 
střev a jater.

voda, líh jemný (14 % obj. alk.), propolis, 
mumio, eleuterokok ostnitý kořen, žen-
šen pravý kořen, kozlík lékařský kořen, 
měsíček lékařský květ, pampeliška lékař-
ská kořen, E422 (glycerol) – stabilizátor.

SLOŽENÍ:

Je vysoce energeticky aktivní biostimu-
látor pro sportovce. Pomáhá při únavě, 
psychickém a fyzickém vyčerpání. Pů-
sobí jako adaptogen zvyšující odolnost 
organismu proti stresu a úzkosti.

Vhodný na obnovu pohybového aparátu.  
Příznivě ovlivňuje kosti a chrupavky. 
Podpůrný prostředek při artróze, artriti-
dě a osteoporóze.

voda, líh jemný (14 % obj. alk.), propolis,
mumio, ženšen pravý kořen, třapatka úz-
kolistá květ, eleuterokok ostnitý kořen, 
kozlík lékařský kořen, E422 (glycerol) – 
stabilizátor.

voda, líh jemný (14 % obj. alk.), propo-
lis, heřmánek pravý květ, ženšen pravý 
kořen, borovice kleč pupeny, řebříček 
obecný květ, kopřiva dvoudomá nať, tře-
zalka tečkovaná nať, muškátovník pravý 
ořech, E422 (glycerol) – stabilizátor.

SLOŽENÍ:

SLOŽENÍ:

Zajišťuje správnou funkci ledvin, dolních  
cest močových a podporuje funkci uro-
genitálního systému.

voda, líh jemný (14 % obj. alk.), propolis, 
máta peprná nať, chmel obecný šištice, 
dobromysl obecná nať, mrkev obecná 
kořen, lékořice lysá kořen, přeslička rolní 
nať, třezalka tečkovaná nať, E422 (glyce-
rol) – stabilizátor.

SLOŽENÍ:

VNITŘNÍ UŽITÍ



Obnovuje vlasové cibulky a zajišťuje 
normální stav pokožky.

voda, líh jemný (14 % obj. alk.), propolis, 
kopřiva dvoudomá nať, ženšen pravý ko-
řen, třapatka úzkolistá květ, heřmánek 
pravý květ, bříza bělokorá list, lékořice 
lysá kořen, E422 (glycerol) – stabilizátor.

SLOŽENÍ:

EPAM 37 
kožní

Obsahuje silné biostimulátory, které po-
máhají při problémech s nízkým tlakem. 
Pomáhá udržovat optimální hladinu 
cukru v krvi. 

voda, líh jemný (14 % obj. alk.), ženšen 
pravý kořen, eleuterokok ostnitý kořen, 
třapatka úzkolistá květ, E422 (glycerol) – 
stabilizátor.

SLOŽENÍ:

EPAM 39
krevní tlak

Obnovuje normální činnost srdce, cév 
a cévní soustavy. Zajišťuje správnou 
funkci kardiovaskulárního systému 
a zlepšuje periferní prokrvení organis-
mu. Napomáhá usínání.

voda, líh jemný (14 % obj. alk.), propolis, 
ženšen pravý kořen, kozlík lékařský ko-
řen, hloh obecný květ, máta peprná nať, 
E422 (glycerol) – stabilizátor.

SLOŽENÍ:

EPAM 36 
srdeční

Obnovuje buňky jater a slinivky břišní.  
Zajišťuje správnou funkci zažívacího 
systému a trávicího procesu.

voda, líh jemný (14 % obj. alk.), propolis, 
ženšen pravý kořen, borovice kleč pupe-
ny, oman pravý kořen, máta peprná nať, 
lékořice lysá kořen, pampeliška lékařská 
kořen, E422 (glycerol) – stabilizátor.

SLOŽENÍ:

EPAM 35 
jaterní



VNITŘNÍ UŽITÍ

Harmonizuje psychické funkce, pomáhá 
při lehčích depresích, úzkostech a závis-
lostech. Podporuje duševní rovnováhu 
a navozuje přirozený spánek.

Pomáhá při zánětech v organismu. 
Podporuje obranyschopnost organismu 
a napomáhá k rozpuštění hlenu.

Zajišťuje správnou funkci prostaty 
a sexuální rovnováhu. Má protiúnavo-
vý účinek. Podporuje správnou funkci 
dolních cest močových a urogenitálního 
systému.

voda, líh jemný (14 % obj. alk.), propo-
lis, jinan dvoulaločný list, ženšen pravý 
kořen, máta peprná nať, mateřídouška 
úzkolistá nať, kopřiva dvoudomá nať, 
kozlík lékařský kořen, oman pravý kořen, 
meduňka lékařská nať, lékořice lysá ko-
řen, heřmánek pravý květ, lípa malolistá 
květ, bříza bělokorá list, borovice kleč 
pupeny, jitrocel kopinatý list, muškátov-
ník pravý ořech, E422 (glycerol) – stabi-
lizátor.

voda, líh jemný (14 % obj. alk.), propo-
lis, ženšen pravý kořen, borovice kleč 
pupeny, bříza bělokorá list, mateřídouš-
ka úzkolistá nať, dobromysl obecná nať, 
jitrocel kopinatý list, muškátovník pravý 
ořech, E422 (glycerol) – stabilizátor.

voda, líh jemný (14 % obj. alk.), propolis, 
mateří kašička, mumio, ženšen pravý 
kořen, třapatka úzkolistá květ, jinan 
dvoulaločný list, kopřiva dvoudomá nať, 
měsíček lékařský květ, E422 (glycerol) – 
stabilizátor.

SLOŽENÍ:
SLOŽENÍ:

SLOŽENÍ:

EPAM 96 EPAM 900 

EPAM 900T

psychický imunita

mužský

Pomáhá při problémech s centrální 
a periferní nervovou soustavou, jako 
jsou: borelióza, problémy se sluchem, 
zrakem, hmatem, otřesy mozku atd. 
Slouží jako prevence proti encefalitidě 
a borelióze.

Pokud předpokládáte pobyt na území 
se zvýšeným výskytem klíšťat, začněte 
1 měsíc předem užívat EPAM 1000 
v dávce 1x denně 5 kapek do převařené 
vychladlé vody. V případě, že jste již byli 
klíštětem napadeni, užívejte 6x denně 
6 kapek (3x denně do převařené vody 
a 3x denně pod jazyk) - tyto postupy 
střídat.

DOPORUČENÍ:

EPAM 1000 
nervový



OSTATNÍ VÝROBKY EPAM TIBETSKÁ MEDICÍNA
• Tibetské aromatické tinktury 
• Epam francouzský zelený jíl 
• Epam tibetské medové elixíry 
• Tibetské bylinné směsi 
• Tobolky k vnitřnímu užívání 

• Aromatické soli
• Tibetské pleťové masky 
• Tibetské aromatické oleje 
• Tibetské medové pleťové masky 
• Kittlovy výrobky

Při používání tělových balzámů dostává Vaše pleť nejlepší mož-
nou péči a to díky výtažkům z rostlin a včelího vosku. Z těchto 
důvodů jsou tělové balzámy vhodné pro každodenní péči o pleť 
včetně obličeje. Masážní tělové balzámy se používají také na 
masáž celého těla a vyznačují se dobrou roztíratelností.

TIBETSKÉ BALZÁMY EPAM

EPAMy jsou přírodní přípravky zpracované podle starobylých 
tibetských receptur, jež jsou svými účinky, složením, energií 
a technologií výroby ve světě unikátní. Neobsahují chemické 
konzervanty, umělá barviva, dochucovadla apod. 

99 % surovin pochází z území České republiky a jejich kvalitu si 
sami ověřujeme. Bylinky jsou sbírány a zpracovávány v době 
s největším množstvím účinných látek.

PRODUKTY EPAM



VNĚJŠÍ UŽITÍ

Vhodný ke každodenní péči o pleť. Regeneruje buňky, je vhodný na vysu-
šenou pokožku, spálení od slunce, jizvy a ekzémy. Zároveň  je vhodný na 
masáže v oblasti zad a celého pohybového aparátu.

olivový olej, včelí vosk, voda, mumio, ginkgo biloba, borovice, jedle, 
smrk.

SLOŽENÍ:

EPAM BALZÁM S MUMIEM 
balzám ke každodenní péči o pleť

Pomáhá v rehabilitaci po úrazech kloubů, při artróze a artritidě. Pravi-
delná masáž přispívá k uvolnění zatuhlých zad a pohybového aparátu.

slunečnicový olej, včelí vosk, míza mladých jehličnanů (cedr, borovice, 
jedle, kafr), terpentýn, voda.

SLOŽENÍ:

EPAM BALZÁM CEDR 
balzám na oblast zad a pohybového aparátu

Pomáhá v rehabilitaci po úrazech kloubů, při artróze a artritidě. Pravi-
delná masáž přispívá k uvolnění zatuhlých zad a pohybového aparátu.

slunečnicový olej, včelí vosk, míza mladých jehličnanů (borovice, smrk, 
jedle), voda.

SLOŽENÍ:

EPAM BALZÁM S JEHLIČNANY 
balzám na oblast zad a pohybového aparátu
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