
Izvlečki iz česna, čemaža in čilija, prip-
ravljeni in zmešani v razmerju, ki je 
patentirano, se imenujejo Solanace-

ae. In to prehransko dopolnilo – pravi av-
torica patenta Romina Schwarzlin, ki za-
ključuje doktorski študij biomedicine in 
ima zasebno ordinacijo, v kateri skrbi za 
zdravljenje onkoloških bolnikov – v la-
boratorijskih poskusih omogoča odmira-
nje rakavih celic. Za svojo inovativnost, 
kombinacijo zeliščnih izvlečkov, ustva-
rila jo je v okviru doktorske naloge, je 
prejela več slovenskih in mednarodnih 
nagrad. Uporablja jo že več kot sto lju-
di, ki pričujejo o blagodejnih vplivih na 
zdravje in dobro počutje.

Kapljice Solanaceae so dobro premi-
šljena mešanica izvlečkov rastlin, ki so si-
cer že stoletja znana, da izboljšujejo zdrav-
je. Raziskovanja in vitro dokazujejo, da 
dognana mešanica česna, čemaža in čilija 
sproži odmiranje določenih vrst rakavih 
celic. Znanstvenica je o tem objavila več 
strokovnih člankov.

Do sedaj so kapljice v pra-
ksi ublažile simptome pri kro-
ničnih boleznih, kot so različ-
ne vrste raka, srčnožilne bolez-
ni ter kožne in pljučne bolezni, 
in so pripomogle k večji odpor-
nosti. Izkušnje ljudi in poveza-
ve na znanstvene članke so do-
stopne na spletni strani: www.
newstepscience.com. Inovativna 
kombinacija rastlinskih izvleč
kov ima dva patenta.

ODMIRANJE RAKAVIH 
CELIC

Ko aktivna učinkovina tink-
ture pride v stik z rakavimi ce-

licami, sproži njihovo počasno odmira-
nje. Prav počasno odmiranje je po mnenju 
znanstvenice ključno za ozdravitev. Na-
mreč, pri prehitrem odmiranju rakavih ce-
lic, ki jih denimo izzoveta obsevanje in ke-
moterapija, telo ne more naravno dovolj 
hitro izločiti strupov, ki nastajajo v krat-
kem času. Zato rakavi bolnik lahko umre 
tudi zaradi zastrupitve in ne samo zaradi 
bolezni. Zato je pri raku pomembno, po-
jasnjuje, da je odmiranje rakavih celic po-
časno oziroma tako hitro, da telo zmore 
sproti odplaviti odpadne razkrojke.

Romina Schwarzlin je navdih za tin-
kturo dobila pri preučevanju staroegip-

čanskih medicinskih besedil, To vede-
nje je uspešno združila s sodobnim po-
znavanjem molekularne biologije in bio-
kemije. Pri iskanju učinkovite mešanice 
so jo presenetila mnoga dejstva, ki so bila 
prej zamolčana ali pa ne dodobra raziska-
na. Tako je med raziskavami ugotovila, da 
pri pripravi mešanice rastlinskih izvlečk-
ov nastanejo intermediati oziroma vmesni 
produkti, ki in vitro, to pomeni na posku-
sih na rakavih celicah v laboratoriju, zelo 
dobro spodbudijo njihovo odmiranje. Po-
leg tega je v steblih in listih, v zelenih delih 
rastline, odkrila molekule, ki omogočajo 
izjemno dobro krepitev človeškega imun-
skega sistema. Pri tem se njena odkritja 
niso ustavila. Še vedno raziskuje.

UŽIVANJE TINKTURE
Tinktura Solanaceae ne preganja le 

raka. Dobro dene vsakomur, ki bi si rad 
okrepil imunski sistem. Na primer ob 
športnih naporih in večjem stresu, ob 

okrevanju po daljši bolezni ali 
ob kroničnih in neozdravljivih 
boleznih. Ne le ljudem z rakom, 
marveč tudi bolnikom s sladkor-
no boleznijo, srčnožilnimi obole-
nji, nevrodegenerativnimi obo-
lenji …

Tinkturo Solanaceae preven-
tivno uživamo enkrat na dan po 
tri do pet kapljic. Kapljice naka-
pamo v vodo ali katero drugo 
tekočino, ki ne sme biti segreta. 
Najvišja temperatura napitka je 
lahko 40 stopinj Celzija. Če ima-
mo občutljiv želodec ali razjedo, 
moramo kapljice zaužiti na poln 
želodec; sicer pa ni pomembno, 
kdaj in kako jih zaužijemo.

Slovenski zeliščni napitek uničuje rakave celice

»Čudež« česna, čemaža in čilija
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ZELIŠČA ZA ZDRAVJE

Kapljice Solanaceae so do 
sedaj ublažile simptome 

srčnožilnih, kožnih in 
pljučnih bolezni, različnih 

vrst raka …

Monika in Tomaž Mulej s česnom, čilijem in čemažem; iz njih 
na njuni ekološki zeliščni kmetiji Hanuman nastaja prehransko 
dopolnilo Solanaceae.
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»Čudež« Česna, Čemaža in Čilija

Če smo bolni, jih uživamo do trikrat 
na dan po tri do pet kapljic. Pijemo jih me-
sec dni, sledi mesec premora, da se telo še 
zlagoma očisti in okrepi. Nato spet pije-
mo. Kadar smo bolni, je priporočljivo, da 
kapljice zaužijemo tudi tako, da jih kane-
mo na kocko rjavega sladkorja in jo počasi 
raztopimo v ustih. Trikrat na dan.

Lahko jih jemljemo hkrati z aspirinom 
oziroma zdravilom proti strjevanju krvi, le 
da v tem primeru odmerek zmanjšamo do 
največ pet kapljic na dan.

Uživanje kapljic lahko povzroči blage 
alergije ali želodčne težave, ki pa so le pre-

hodne. Če pa te po tednu dni ne izzvenijo, 
kapljic ne jemljemo več.

Redni uporabniki kapljic poročajo, da 
se jim je okrepil imunski sistem, da se jim 
je bolezen omilila ali se je njeno napredo-
vanje ustavilo. Nekateri poročajo o ozdra-
vitvah, tudi raka. Uporabne so tudi za iz-
suševanje podkožnih mozoljev, za večanje 
odpornosti, več energije ali lajšanje bolečin 
pri pojavu aft v ustni votlini …

O izjemno dobrih rezultatih poroča 
petdesetletni moški, ki je kapljice začel 
uživati pred približno enim letom zara-
di povišane ravni holesterola v krvi in po-
apnelih žil.

IZDELAVA TINKTURE
Tinkturo Solanaceae po licenci sloven-

ske znanstvenice izdelujeta Monika in To-
maž Mulej na ekološki zeliščni kmetiji Ha-
numan v Konjšici pri Polšniku, v bližini 
Litije. Njuni izdelki imajo eko in bio cer-
tifikate.

Čemaž nabirata v gozdu, česen pride-
lata sama ali ga dobita na bližnjih ekolo-
ških kmetijah. Tudi čili se je že udomačil 
na njuni njivi. Prav tako česen.

Monika in Tomaž sta veselje do zelišč 
najprej gojila vsak na svoj način – on bolj 
z izobraževanji, ona bolj z uporabo. Ko so 
se njune poti združile, je nastala Zeliščna 
kmetija Hanuman. V Konjšici pri Polšni-
ku sta pred devetimi leti odkupila zapuš-
čeno kmetijo sredi gozda in jo spremeni-
la v biser ob sotočju dveh potočkov, kjer 
je bil nekoč mlin. Skupaj imata več kot šti-
ri hektarje površine, od tega dva hektar-
ja obdelovalne. Neokrnjen kotiček upora-
bljata za gojenje zelišč, pridelavo lastne ze-
lenjave ter preizkušanje permakulturnega 
kmetovanja. Izdelujeta kakih petdeset raz-
ličnih tinktur, mazil, zeliščnih čajev, čajnih 
mešanic, olj … Ana Švigelj 

Misteriji v živo 
Zadobrovška 88, Ljubljana

Organizira: MUNAJ, Taja Vetrovec s.p.
ČUDEŽNE KAPLJICE IZ ČESNA, 

ČEMAŽA IN ČILIJA
Ponedeljek, 11. december ob 18.00
Romina Schwarzlin bo predstavila tink-
turo Solanaceae in izkušnje njenih upo-
rabnikov. Odgovarjala bo tudi na vpra-
šanja, ki so se vam porodila ob bra-
nju članka v reviji Misteriji. Prispevek 
za predavanje je 5 evrov. Kapljice boste 
lahko kupili po predstavitveni ceni.
Info in prijave: www.munay.si ali SMS 
na 041/677 089

NAGRADE
Za tinkturo Solanaceae je Romina 

Schwarzlin prejela slovenske in med-
narodne nagrade:

• Eureka! Inovacije mladih, Zlato 
plaketo in posebna nagrada Pogled z 
drugega okna (2009)

• Nagrada Rotary Klub Ljubljana 
(2010)

• 2. nagrada mednarodnega kon-
gresa ženskih inovatork KIWIE v 
Seulu v Južni Koreji (2010)

• Bronasta medalja za inovacije 
2009 Gospodarske zbornice Sloveni-
ja (2010)

• Zlata medalja ASI Inovatorske 
zveze Slovenija (2010)

• Bronasta medalja Nikola Tesla, 
Mednarodni kongres inovacij Jugo-
vzhodne Evrope v Beogradu (2010)

• Zlata plaketa ARCA Zagreb 
(2010).

ČESEN, ČEMAŽ IN ČILI 
V ZDRAVILSTVU

Česen je v ljudskem zeliščarstvu 
čislan za nižanje holesterola, nižanje 
previsokega krvnega tlaka in čiščenje 
ožilja. Čemaž je podobno kot česen 
zelo dober za ožilje, znižuje tlak, dob-
ro dene črevesju, deluje zoper čreve-
sno gripo, iz telesa pomaga odstranje-
vati težke kovine. Čili je cenjen zara-
di antibiotičnega in protibolečinskega 
delovanja, pospeševanja prekrvitve, je 
dober za želodec in zoper hemoroide 
ter kandido, raziskave pa so razkrile, 
da pomaga tudi pri odmiranju raka-
vih celic.

Romina Schwarzlin

Tinkturo Solanace-
ae lahko naročimo na 
www.misteriji.si ali 
po telefonu 051/307 
777; 50-mililitrska 
steklenička, ki jo pora-
bimo približno v treh 
mesecih, 
stane 15 evrov.
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