
Mandarinku (konkrétně jde o sušenou mandarinkovou kůru), která 
v tradiční čínské medicíně upravuje organismus pro vstup energie 
a v západní odstraňuje krevní sraženiny a zabraňuje následkům 
úrazů, najdeme společně s kaštanem i v oranžové emulzi. Ta už 
patří mezi zahřívací emulze s efektem zmírňování chronických 
bolestí v oblasti páteře – bederní a hrudní. Proto byste v ní našli 
i borovici snižující otok a zánět a působící i jako arteriální tonikum, 
čímž zvyšuje prostupnost dalších složek na velké ploše, prostoru 
i hloubce. Vždyť páteř obsahuje na stovku kloubů... 

DO RUDA JAKO PLOTÝNKA
Jedinou silně zahřívající emulzí je červená, jež obsahuje boro-
vici, skořici a zázvor. Používá se ke zmírnění bolesti v oblasti 
krční páteře, která je velmi náchylná na změny klimatických 
podmínek. Borovice ovlivňuje vstřebávání, skořice a zázvor 
zahřívají a navíc uvolňují spasmy – zvýšené napětí ve svalech. 
Tato emulze je také výborná při potížích s prochlazením – což 
přivítají hlavně ti, kdo trpí chronickým zánětem dutin. Zároveň 
dokáže skvěle posloužit sportovcům, kteří potřebují rozehřát 
před výkonem. Barevné spektrum pak doplňuje ještě fialová 
s aloe vera, konopím a měsíčkem, která má regenerační efekt 
na kůži, urychluje hojení povrchových ran, oděrek, alergií, 
 ekzémů či akné. 

MLUVITI STŘÍBRO, MLČETI ZLATO
Ve výčtu barev ještě chybí dva kovy – bronzová a zlatá 
emulze. Bronzová zpevňuje kůži a podkoží, odstraňuje 
otoky a celulitidu. K tradičním třem složkám – Sephora 
Japonica, vinný list a zelený čaj – se vzhledem ke slo-
žitosti dané problematiky ještě přidává skořice, papri-
kový extrakt a dubová kůra. Poslední vyvinutou emulzí 
je zlatá, sloužící jako přírodní ekvivalent botoxových 
injekcí, protože vyhlazuje vrásky a zmírňuje stárnutí 
pokožky. Velkou výhodou aplikace emulze obsahující 
jed z chřestýšovce, jojobový a avokádový olej a kyse-
linu hyaluronovou je, že neblokuje mimické svaly a ne-
dochází ke ztrátě mimiky a také se nemusí aplikovat in-
jekčně jako botulotoxinové injekce. Obě dvě emulze září 
jako medaile, které byste si měli dopřát, i když jste zrovna 
nevyhráli svůj tenisový „match“ (ani ve Sportce). Pomůžou 
vám přenést se (bezbolestně) přes každou překážku. �
Viz: www.efffi.cz
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NA PRVNÍ POHLED SE TY BÍLÉ TUBY LIŠÍ 

JEN BARVOU VÍČKA A ETIKETY, ALE VE 
SKUTEČNOSTI JE MEZI HOJIVÝMI BYLINNÝMI 

EMULZEMI EFFFI Z ČISTĚ PŘÍRODNÍCH SUROVIN 
ROZDÍLŮ MNOHEM VÍC. MAJÍ SPOLEČNÉ 

JEDNO – OSOBU AUTORA, PŘEDNÍHO 
ČESKÉHO NEUROLOGA A CHIROPRAKTIKA 

MUDR. ONDŘEJE TOMANA. 

Vystudovaný neurolog je mezi českými 
lékaři zaměřenými hlavně na tradič-

ní „západní“ medicínu trochu výjimkou. 
Přibral si totiž k letité neurologické praxi 
ještě studium americké chiropraxe na 
univerzitě v San José a v Pekingu, kde stu-
doval tradiční čínskou medicínu, přede-
vším akupunkturu a léčbu bylinami. Tam 
někde začala cesta k vyvinutí originální 
řady hojivých bylinných emulzí EFFFI. 

ŠŤASTNÝ TROJLÍSTEK
Základem je číslo tři a není podle doktora Tomana vůbec ná-
hodné: „Je to stejné jako s léčbou krevního tlaku. Když používáte 
více než tři léky, jejich účinek je potlačen a nežádoucí účinky 
převáží ty žádoucí. Proto jsem zvolil kombinaci jen tří pečlivě 
vybraných přírodních látek, jež působí v tolik potřebné syner-
gii,“ tvrdí. Na originální receptuře emulzí pracoval několik let 
za pomoci 12 000 klientů, kteří jednotlivé přípravky dobrovolně 
testovali. Všechny tuby obsahují kromě pečlivě vybraných tří 
bylinných ingrediencí konopný olej a některé také MSM, čili 
metylsunfonylmetan, látku používanou k tlumení zánětů klou-
bů a regeneraci kloubní chrupavky. Jsou stoprocentně přírod-
ní, vyrábějí se za studena ručně a jsou, jak už název napovídá, 
skutečně efektivní, bez nežádoucích vedlejších účinků a aler-
gií. V běžných lékárnách je neseženete, výrobce je distribuuje 

pouze prostřednictvím e-shopu. 

BARVIČKY JAKO NA VODOVKÁCH
Barevné značení je nejenom designově zajímavým prvkem, 
ale slouží i k lepšímu rozlišení jednotlivých emulzních 
řad. A k čemu jsou tedy jednotlivé barevné tuby dobré? 
Modrá emulze obsahující mandarinku, mátu a kafr slou-
ží k léčení akutních bolestí při natažení šlach, namožení 
svalů či vymknutí kloubů. Zároveň velmi dobře poslouží 
při bolestech v krku a zánětech průdušek u dětí i dospě-

lých. Mezi další chladivé emulze patří i zelená, která má 
v sobě mentol, kaštan, mandarinku a MSM, takže je  ideální 

při regeneraci namožených svalů a kloubů – ti, které trápí 
tenisový loket či karpální tunel, by měli rozhodně zbystřit. Kaš-
tan totiž působí protizánětlivě a má vynikající účinek na zlepše-
ní prostupnosti látek do kůže, v níž působí i jako žilní tonikum. 
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EFFFI info
Kombinují v sobě jak „východní“ 
principy – léčba za pomocí účin-
ků bylin a metod známých po ti-
síciletí, tak ty „západní“ – použití 
konopného oleje jako efektivního 
„nosiče“, který hojivé látky dosta-
ne hluboko pod kůži. Proto mají 
EFFFI – název vychází z anglic-
kého slova effective, tedy účin-
ný – ve svém jméně hned tři „F“ 
symbolizující tři účinné přírodní 
látky obsažené v emulzi. 


