ZAJÍMAVOSTI
TEPEZCOHUITE - ,,strom kůže“
Veškeré výrobky, které nabízíme, obsahují přísady ze stromu Tepezcohuite.
Tento strom patřící do rodiny Mimosaceas, lze se setkat s názvy jako Mimosa
tenuiflora, syn. Mimosa Hostilis. Díky svým léčivým schopnostem zejména v oblasti
kosmetiky a regenerace je označován jako ,,Strom kůže“. Ve starověké kultuře Mayů
byl považován za posvátny a vysloužil si přezdívku ,,černý zázrak“ .
Jedná se o stále zelený trnitý keř, pocházející ze severovýchodní Brazílie a severního
a jižního Mexika, kde se mu říká ,,Jurema Preta“ – černá jurema. Má 3-5cm dlouhé
zpeřené listy a bílé vonné květy vyrůstající ve válcovitých klasech. Plodem je lusk 23cm dlouhý, který se po dozrání rozpadá na 4-6částí. Strom se vyskytuje v nadmořské
výšce 50-600 m.n.m. Dorůstá do výšky až 8 metrů a dožívá se 4-6 let bez hnojení.
Kůra a olej z tohoto stromů je používán především k výrobě masti –
TEPEZCOHUITE POMADE ARBOL DE VIDA, která je v dnešní době také
označována jako,,černý zázrak“.

www.tepezcohuite.cz

www.stromkuze.cz

MIMOSA TENUIFLORA neboli citlivka stydlivá
S touto rostlinou se v České republice lze setkat v podobě pokojové rostliny, která je
známa pro svou nevšední reakci na dotyk. Tato dřevina 30 – 60 cm vysoká má dlanité
zpeřené listy, které se skládají při dotyku a také s večerním usínáním. Ráno s prvními
slunečními paprsky rostlina opět listy rozloží. S listy se také svěšuje stonek, který je
ostnitý. Tuto podívanou však citlivka poskytne, pokud není na chladném stanovišti
nebo je přelita. Citlivost je také ovlivněna stářím rostliny. S jejím stářím se citlivost
na dotyk snižuje. Jakmile citlivka přestane cítit podráždění, rozevře doširoka své listy
opět na obdiv. Pokud je o rostlinu řádně postaráno od jara do podzimu se na konci
větviček objevují nafialovělé květy připomínající střapce, z kterých se později vytvoří
semena.
Citlivka vyžaduje světlé stanoviště bez přímého slunce a zvýšenou vlhkost vzduchu.

Květ citlivky
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HISTORIE
Mayové se vždy zabývali výzkumem rostlin, které se vyskytovaly v oblastech Mexika.
Tyto rostliny využívaly k výrobě potravin, léků a také kosmetickým přípravků. Jednou
z takových rostlin, byl právě strom Tepezcohuite, jehož léčebné účinky považovali za
zázrak. Používali ho především k léčbě kožních onemocnění. Jeho kůru kladli na rány,
vředy a popáleniny, čímž předcházeli bolestem a tvorbě jizev. Výtažky z kořene
citlivky hrály důležitou roli v rituálech starobylého kultu boha Juremy v Brazílii.
Umožňovala prý příslušníkům kmene nahlédnout do světa zemřelých. Používala se
především v obřadech, které předcházely válečným tažením kmene. Jurema
umožňovala, aby příslušníci kmene vydrželi celou noc před bojem vzhůru a přitom
měli halucinace. Dnes však užívání citlivky jako halucinogenní látky, až na pár kmenů
v oblasti Pernambuco v jižní Brazílii téměř vymizelo.
Díky lidovým tradicím nebylo na léčivé účinky zapomenuto a můžeme sílu tohoto
zázračného stromu využívat do dnes.
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LÉĆIVÉ ÚĆINKY
Produkty z tohoto stromu slouží především k péči o pokožku v případě výskytu vrásek,
oparů, akné, jizev, ekzémů i atopických, popálenin, strií, celulitidy, řezných ran…
Prášek z kůry obsahuje 16% tříslovin, které působí svíravě, čímž dochází k zastavení
krvácení kůže. Tento proces pomáhá chránit tělo před infekcí, zatímco kůže buduje
novou ochrannou tkáň. V současné době je Tepezcohuite využíván k výrobě vlasových
a kožních produktů, které slouží k omlazení pleti.
Na základě výzkumů provedených v laboratořích v Mexiku, Kanadě a Spojeném
království bylo zjištěno, že přípravek je netoxický, antibakteriální a silně fungicidní
(ničící parazitní houby a plísně).
Zajímavost: V roce 1984 došlo k výbuchu v továrně v Mexiku, při němž bylo těžce popáleno 500 osob.
Dr. Leon Roque použil k léčbě těchto těžkých popálenin prášek z kůry stromu Tepezcohuite. Za pomocí
tohoto testů prokázal, že prášek je netoxický antibakteriální a silně fungicidní.
19. září roku 1985 došlo k silnému zemětřesení v Mexiku, během něhož bylo zraněno mnoho obyvatel
metropolí, opět byly použity masti a přípravky ze stromu Tepezcohuite.

TECNOBOTÁNICA DE MÉXICO

SOLEDAD No.92 2do PISO, COL. MERCED
BALBUENA, DEL. VENUSTIANO CARRANZA,

DF. CP. 15810

Tecnobotanica de Mexico - se nachází ve
státě San Luis Potosi ve středním Mexiku
v městečku Soledad. Továrna vyrábí již řadu
let produkty ze stromu Tepezcohuite, které
slouží především k péči o pleť.
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