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Úvod 

 

Co nejsrdečněji Vás vítám! 

 

Velmi mě těší Váš zájem o zdraví, a proto jsem právě pro Vás a na základě své desetileté praxe 

celostní výživové poradkyně, sestavila 3 ojedinělé testy k určení případného zamoření těla 

kvasinkami typu Candida Albicans a jako bonus také plísněmi, plus jeden jednoduchý domácí 

test slin. 

 

Přemnožené kvasinky a přítomnost plísní v těle způsobují mnohá, zdánlivě nesourodá 

onemocnění a zdravotní problémy, které se musí řešit komplexně, nikoliv odděleně. 
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Tyto testy Vám pomohou určit případnou míru přemnožení kvasinkami a plísněmi v těle a 

zároveň poskytnout nabídku na smysluplnou, trvalou, funkční, systematickou a 100% přírodní 

léčbu.   

 

Bonusový test na plísně najdete na konci.   

 

Pokud zjistíte, že trpíte přemnoženými kvasinkami a přítomností plísní v těle, nabízím Vám 

jedinou trvalou cestu k vyléčení, kterou je komplexní metoda podrobně popsaná v e-knize „Jak 

vyléčit kvasinkovou infekci přírodně a navždy – holistický systém pozitivní 

proměny života“. 

 

Velkou výhodou této systematické metody je, že Vás uzdraví nejen z kvasinkových infekcí a 

plísní v těle, ale také z mnoha dalších bolavých problémů a diskomfortu civilizačních 

onemocnění, neboť uzdravuje trávení, posiluje imunitu, metabolismus a přirozené ozdravné 

procesy těla. 

 

Díky ní se můžete také rozloučit s těžkými kovy, parazity, nezvladatelným stresem, únavou, 

spánkovými výkyvy, předčasným stárnutím, náladovostí, pomalým metabolismem a dalšími 

nechtěnými projevy unaveného těla. 

 

Než přistoupíme k samotným testům, seznámím Vás nejprve se třemi rizikovými skupinami, 

které jsou kvasinkovými infekcemi ohroženy nejčastěji a proč. 
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Riziková skupina 1: Věk a pohlaví 
 

Kvasinková infekce může mít vliv na muže a ženy všech věkových kategorií. Ženy ve věku mezi 

18 a 45 lety, jsou ke kvasinkové infekci nejnáchylnější. 

 

Jak ženy stárnou, jsou více vystaveny riziku kvasinkové infekce v důsledku neuspořádané 

syntézy cukru z důvodu problémů se slinivkou břišní (pankreas). 

 

Staří lidé jsou obecně více ohroženi rozvinutím kvasinkové infekce kvůli obtížnosti provádění 

pravidelné hygieny v důsledku nižší pohyblivosti. 

 

U těžkých kuřáků a alkoholiků je také vyšší pravděpodobnost přemnožení kvasinek. 

 

 

 

Riziková skupina 2: Zdravotní podmínky, dědičné předpoklady a 

užívání léků 
 

Užívání antikoncepčních pilulek a většina antikoncepčních prostředků, steroidů, 

kortikosteroidů, antibiotik a většina léků na předpis, anestetika a hormony, to vše může 

podpořit přerůstání kandidy do kvasinkové infekce.  

 

Amalgámové plomby s obsahem rtuti (rtuť může cestovat skrze krev do všech částí těla a 

tkání a oslabovat imunitní systém). 

 

Cukrovka a vysoké hladiny cukru v krvi také zvyšuje riziko vzniku kvasinkové infekce. 

 

Diabetes, metabolické poruchy, které mají vliv na bílé krvinky, krevní onemocnění, poruchy 

imunitního systému, obezita nebo chronické hormonální problémy v rodinné anamnéze, 

mohou přispět k rozvoji kvasinkové infekce. 

 

 

 

Riziková skupina 3: Životní styl a strava 
 
Vše, od nošení těsného oblečení nebo oblečení vyrobeného ze syntetických materiálů 

pravidelně, používání parfemované drogerie, používání tampónů na delší dobu, pravidelné  

perličkové koupele, koupání v chlorovaných bazénech, špatná nebo nadměrná hygiena (mytí 

intimních partií mýdlem nebo velmi málo, dlouhodobě jeden zubní kartáček, …), doplněné o 

chudý výběr stravy a nedostatku správné výživy, včetně milování s nakaženým partnerem, to 

vše může pomoci rozvoji kvasinkové infekce. 
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Dotazník symptomů k určení kvasinkové infekce

 

 

Test I. 

U každé kladné odpovědi zakroužkujte počet bodů k ní přidělených a na konci 

obou testů všechny body sečtěte. Na konci porovnejte celkový počet bodů 

s výsledky. 

 

1. Trpěl(a) jste někdy záněty pochvy nebo prostatidou, či jinými problémy spojenými 

s pohlavními orgány? 25 

2. Zhoršuje nebo vyvolává vystavení se silně páchnoucím látkám vaše příznaky? 6 

3. Bral(a) jste někdy antibiotika na akné po dobu 1 měsíce nebo déle? 35 

4. Měl(a) jste někdy „atletickou nohu“ nebo jakékoliv jiné chronické plísňové onemocnění kůže 

nebo nehtů? 20 

5. Zhoršují se vaše příznaky ve vlhkém, plesnivém prostředí? 20 

6. Byla jste těhotná více než jednou? 5 

7. Bral(a) jste někdy steroidní léky jako je Prednison nebo jiné léky Kortizonového typu? 20 

8. Užíval(a) jste někdy ve svém životě antibiotika na dýchací nebo močové cesty po dobu delší 

než 2 měsíce více než třikrát nebo čtyřikrát? 3 

9. Velmi vás obtěžuje tabákový kouř? 10 

10. Užil(a) jste jakákoli antibiotika v posledních 6 měsících? 6 

11. Byla jste jednou těhotná? 3 

 

Celkem za tuto část bodů__________ 

 

 

 

 

http://www.slunecnyzivot.cz/
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Prostatitis_acuta
http://www.giantmicrobes.cz/atleticka-noha
http://www.stefajir.cz/?q=prednison
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kortizon


7 
 

Copyright © 2018 Michaela Weissová, www.slunecnyzivot.cz  eBook „Jak si vytestovat kvasinkovou infekci“ 

 
 

Test II.a 

V bodování této části testu budete postupovat následovně. Když se vás příznak 

vůbec netýká, dáte 0 (nulu). Pokud se vás příznak týká jen mírně nebo 

příležitostně, dáte 3 body. V případě častých nebo těžkých obtíží spojených 

s daným příznakem, dáte 6 bodů. Je-li příznak extrémně těžký a/nebo 

hendikepující, dáte 9 bodů. 

 

Bolest břicha 

Průjem 

Střídající se zácpa a průjem 

Nadýmání 

Znepokojující poševní výtok 

Přetrvávající vaginální pálení nebo svědění 

Prostatida 

Impotence/ Frigidita 

Bolest a/nebo otok kloubů 

Únava nebo letargie 

Zácpa 

Pocit vyčerpanosti 

Špatná paměť 

Pocit „neskutečna nebo neuzeměnosti“ 

Deprese 

Necitlivost, pálení nebo mravenčení v těle 

Bolest svalů 

Svalová slabost 

Ztráta sexuální touhy 

Endometrióza 

Křeče nebo nepravidelná menstruace 
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Premenstruační napětí (PMS) 

Skvrny v přední části očí 

Bludné vize 

 

Celkový výsledek pro tuto část ____________ 

 

 

Test II.b 

V bodování této části testu postupujte následovně. Pokud pro vás příznak neplatí 

vůbec, dejte 0 (nulu). Pokud je příznak mírný nebo příležitostný, dejte 1 bod. 

Pokud je příznak častý nebo závažný, dejte 2 body. Pokud je příznak velmi závažný 

a/nebo hendikepující, dejte 3 body. 

 

Sípání nebo dušnost 

Časté naléhavé močení 

Pálení při močení 

Zhoršující se vize selhání   

Pálení nebo slzení očí 

Opakované infekce nebo tekutiny v uších 

Bolest ucha nebo hluchota 

Tlak nad ušima nebo brnění 

Svědění 

Kožní vyrážky 

Pálení žáhy 

Špatné trávení 

Říhání a střevní plyn 

Hlen ve stolici 

Hemoroidy 

http://www.slunecnyzivot.cz/
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Suchá ústa 

Vyrážka nebo puchýře v ústech 

Zápach z úst 

Otok kloubů nebo artritida 

Ucpaný nos nebo výtok 

Kapání z nosu 

Svědění v nose 

Bolest v krku nebo sucho 

Kašel 

Bolest nebo svírání na hrudi 

Ospalost 

Podrážděnost či nervozita 

Špatná koordinace 

Neschopnost se soustředit 

Časté změny nálad 

 

 

Celkový výsledek pro tuto část ____________ 
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Výsledky testů 

 

Nyní sečtěte celkový součet všech tří testů a porovnejte ho s níže uvedenými 

výsledky. 

 

Výsledek méně než 60 u žen nebo u mužů 40: 

• Problémy s přemnoženými kvasinkami se velmi pravděpodobně nepodílejí na příčinách 

příznaků Vašich zdravotních problémů.  

 

 

Výsledek nad 60 u žen a 40 u mužů: 

• Problémy spojené s přemnoženými kvasinkami jsou možné a začínají se podílet na Vašem 

zdravotním problému.  

             Doporučuji přeléčení systémem „Jak vyléčit kvasinkovou infekci přírodně a 

navždy“. 

 

 

Výsledek přes 120 u žen nebo u mužů 90: 

• Lokalizovaná kandidóza je více než pravděpodobná. 

             Bez celkové systematické léčby se bude vracet a zhoršovat celkové zdraví. Doporučuji 

léčbu systémem „Jak vyléčit kvasinkovou infekci přírodně a navždy“. 

 

 

Výsledek přes 180 u žen nebo 140 u mužů: 

• Zdravotní problémy spojené s přemnoženými kvasinkami jsou u Vás již systémové povahy 

(dostaly se do celého těla) a jsou téměř jistě přítomny. 

             Celková systematická léčba je jediným řešením Vašich obtíží. Doporučuji léčbu 

systémem „Jak vyléčit kvasinkovou infekci přírodně a navždy“. 

 

 

http://www.slunecnyzivot.cz/
https://slunecnyzivot.cz/ebooky/
https://slunecnyzivot.cz/ebooky/
https://slunecnyzivot.cz/objednavka-ebooku/
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Diagnostika vaginální kvasinkové infekce

 

 

Pokud máte většinu z výše uvedených příznaků a/nebo trpíte aktuálně nepříjemnými pocity 

v oblasti vagíny/penisu, je namístě vždy navštívit gynekologa/urologa a prodiskutovat možnosti 

lokální léčby.  

 

Pokud se Vám problémy vracejí nebo/a už nechcete podstupovat léčbu umělou chemií, která 

neřeší příčinu, ale pouze maskuje příznaky, opravdu Vám velmi doporučuji systém, který 

uzdravil z přemnožených kvasinek a jejich negativního dopadu na tělo i psychiku mě a dalších 

více než 1200 lidí v České a Slovenské republice. 

Klikněte na            „Jak vyléčit kvasinkovou infekci přírodně a navždy“. 
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Jednoduchý domácí test ke zjištění závažnosti kvasinkové 

infekce

 
 

Níže je jednoduchý a snadno proveditelný domácí test na zjištění kandidózy: 

První věc, kterou ráno a na lačný žaludek (bez jídla nebo tekutin) uděláte, že si vezmete čistou 

sklenku a nalijete do ní filtrovanou vodu (minerální, reverzní osmóza, Brita filtr, …).  

Uděláte si v ústech dostatečné množství slin a plivnete do sklenice. 

Dejte sklenku vody stranou a počkejte po dobu jedné hodiny. 

 

Máte-li mírný případ kvasinkové infekce, uvidíte 

řetízky slin jako nožky, které se snáší vodou dolů ke 

dnu. 

Zastavující se kalné skvrny slin poukazují na 

zvýšené riziko přemnožených kvasinek. 

Máte-li pokročilou systémovou kvasinkovou 

infekci kandidy, uvidíte, jak vaše sliny klesají na 

dno sklenice. 

 

Obrázek: Domácí test slin - kontrola závažnosti 

kvasinkové infekce kandidy. 

 

 

Poznámka: Výše uvedený test je rychlý a levný způsob, jak zjistit, zda váš trakt obsahuje 

přebytek kvasinek kandidy a je-li kvasinka přeměněna do patogenní formy. Nicméně, domácí 

test sliny není 100% přesný. Důrazně doporučuji sledovat i jiné lékařské testy na přítomnost 

přemnožené kandidy, abyste dosáhli přesnějšího obrazu o svém stavu. 
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Závěr 

 

 
Pokud jste na základě výsledků testů zjistili, že trpíte přemnoženými kvasinkami v jakékoli fázi, 
je třeba s tím něco dělat.  
 
Prosím Vás v zájmu Vašeho zdraví, neodkládejte tento plíživý problém a řešte ho co nejdříve. 
Okamžitě. 
 
Věděli jste, že v každém rakovinovém nádoru byla objevena Candida? 
 
Nabízím Vám kompletní, přehlednou, funkční a zcela přírodní léčbu i závažných systémových 
případů, na jejichž trvalém vyléčení západní medicína dle mých vlastních zkušeností bohužel 
totálně selhává. 
 
 
Ke koupi uzdravujícícho systému „Jak vyléčit kvasinkovou infekci přírodně a navždy“, 
Vám nabízím: 

• svou emailingovou podporou v hodnotě 1.250 Kč 

• doživotní přístup ke všem novým vydáním 

• měsíční garanci vrácení peněz, pokud by Vám systém nezafungoval 

• a krásný dárek v podobě 1 zasazeného stromu na území ČR za každou objednávku, 
s organizací Home for Trees 

 
 

Před nákupem se ještě můžete podívat na to, co opravdu kupujete.  

Klikněte na OBSAH eBooku.  

 

Pokud jste již unavení z neustálých návštěv lékařů, z nepříjemných pocitů, bolestí a únavy, z 

užívání léků s vedlejšími účinky a opravdu jste se rozhodli se uzdravit, POJĎTE DO TOHO 

TEĎ a KLIKNĚTE na            Objednávka uzdravujícícho eBooku 

 

A nyní je čas a vaše přirozené právo, otevřít dveře k životu bez přemnožených kvasinek a užít si 

ho! 

 

S láskou, 

Michaela Weissová 
 
celostní výživová poradkyně, lektorka jógy, ředitelka organizace Home for Trees a autorka 
webu Slunečný život 

http://www.slunecnyzivot.cz/
https://slunecnyzivot.cz/ebooky/
https://homefortrees.com/
https://slunecnyzivot.cz/wp-content/uploads/2019/09/Obsah-eBooku-druhé-vydání.pdf
https://slunecnyzivot.cz/ebooky/
https://homefortrees.com/
http://slunecnyzivot.cz/ebooky/
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BONUS - Symptomy, podle kterých poznáte, že jste byli 

vystaveni plísni 

 

Příznaky, které zde uvádím v souvislosti s vystavením se plísním, jsou velmi podobné těm, které 

můžete pociťovat také při kvasinkové infekci. 

 

• Příznaky nachlazení a chřipky  

• Rýma 

• Ucpaný nos 

• Kašel 

• Horečka 

• Dýchavičnost nebo potíže s dechem 

• Podrážděná nebo svědící kůže 

• Nosní kongesce (zduření sliznice) 

• Podrážděný nebo svědivý krk 

• Červené, krvavé oči 

• Ztráta vlasů 

• Svědivý nos 

• Svědivé uši 

• Svědivé oči 

• Bolest krku 

• Zduření vedlejších nosních dutin 

• Vyrážka 

• Bolesti hlavy 

• Slzící vodnaté oči 

• Alergické kýchání 

• Dýchavičnost 

 

Plísně mohou vést až k astmatickým záchvatům, zvláště u lidí, kteří jsou alergičtí a trpí 

dýchavičností.  

 

http://www.slunecnyzivot.cz/


 
 

 

 

 

 

BUĎTE V OBRAZE A NENECHTE SI UJÍT 

DALŠÍ CENNÉ INFORMACE 

 

Sledujte mou práci na  

webu Slunečný život 

na Facebooku 

na Instagramu 

 

 

 

NUNC FINIBUS 

FRINGILLANAM DAPIBUS  

1. 
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