
Faon 41 - Bylinná mast  
 
mimo řádně účinná s vysokým obsahem peruánského balzámu (20%)  , který 
• značně podporuje hojení při vážnějších žilních potížích 
• velmi příznivě působí zejména při revmatických  onemocn ěních  

- drobných kloub ů (jako zábal) a 
- ucpaných karpálních tunelech  (omezení hybnosti a zvětšení kloubů ruky od zápěstí ke 

konečkům prstů)  
• urychluje hojení 

- bércových vředů (i jako prevnece při opakovaném výskytu) 
- plísňových onemocnění 
- lupénky 
- ekzémů 

• výrazně pomáhá hojit omrzliny, opary, opuchliny, opruzeniny, proleženiny, popáleniny 
• odstraňuje drobné jizvy, vyrážky, zanícení pleti, podráždění pleti 
• rychle chrání organismus po bodnutí hmyzem (i klíštětem) 
 
použití:  
- aplikovat na postižená místa (nepoužívat do otevřené rány) několikrát denně 
- běžně užívána jako univerzální hojivá mast  
 
složení:   
vysoký obsah sm ěsi peruánského balzámu (20% !) , extraktu měsíčku lékařského, 
přírodních salicylátů a zinku, voda, slunečnicový olej, včelí vosk, glycerin. 
 
balení:  
tuba 75 ml (jako běžné balení zubní pasty)  
 
 
Podrobnosti k Bylinné masti FAON 41 
 
Co to je PERUÁNSKÝ BALZÁM ? Vzhledem k častým dotazům, neznalosti a tudíž 
k podcenění tohoto prostředku - a to jak laickou tak i odbornou veřejností - dovolte mi 
samostatnou kapitolu na toto téma: PERUÁNSKÝ BALZÁM je přírodní pryskyřice, která se 
získává z věčně zeleného stromu rostoucího ve střední části Ameriky – v Hondurasu, 
Guatemale, Peru a okolních státech, s názvem Myroxylon balsamum HAROMS var. Pereirae 
– česky Vonodřev balzámový, odrůda Pereirův patřící mezi Papilionaceae (Viniaceae). 
Balzám je vlastně vytékající tuhnoucí míza tvořící se pod novou kůrou stromu po násilném 
narušení – naříznutí (asi jako u prasklé či nařízlé kůry borovice). Domorodci ji vždy jednou 
ročně (v listopadu a prosinci) sbírají do hadrů, které se pak lisují a vyvářejí). Peruánský 
balzám je používán již n ěkolik set let  původně indiánskými lé čiteli , a to jak vnitřně tak 
vně. Je rovněž využíván i k balzamování zesnulých.  
 
V moderní medicín ě je používán teprve v několika posledních letech.  Pro svojí širokou 
účinnost je sou částí řady  lékopis ů. Interně při chorobách močového měchýře a plic, 
v přípravcích pro vnější využití jako účinný prostředek proti vnějším parazitům.  Má značné 
dezinfek ční účinky, p ůsobí jako mírné anestetikum (zmírňuje bolest). Uváděn je také jako 
přísada sirupů proti kašli.  
 
V dermatologii  je užíván jako protizán ětlivý prost ředek a podporující granulaci  (utváření 
– zpevnění) kožních bun ěk, zejména u nehojících se ran, bércových v ředů, lupénky a 
některých druh ů křečových žil.  Právě pro tyto účinky je ve spojení s některými dalšími 
přírodními látkami často používán v mastech proti lupénce, bércovým v ředům, plís ňovým 
onemocn ěním pokožky a  ekzémům, je také obsažen ve vyráběných hojivých univerzálních 
krémech na rozpraskanou a citlivou pokožku  pro její zklidnění a výše zmíněnou granulaci. 



 
Ne každý se však do jeho zpracování pustí. K získání PERUÁNSKÉHO BALZÁMU je nutný 
spolehlivý zdroj , neboť je často falšován. Je také náročný na zpracování , protože se 
těžko spojuje s masťovým základem (olej, voda) a usazuje se na plnících zařízeních (nerez). 
V našich podmínkách s ním pracují jen 2 – 3 výrobci, kteří jsou schopni se s jeho vlastnostmi 
vyrovnat, avšak v tak vysoké koncentraci je pouze v p řípravku FAON 41 . Výsledky při 
jeho použití stojí zato. 
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