
CZ 2
Moxa
SK 4
Moxa

1



Kontakt
tel.:+420 737 02 03 04
Email: info@medimas.cz

Tomáš Palka
Nová Tovární 1746
737 01 Český Těšín
IČO: 76233847  DIČ: CZ682088089

Moxa

Typy moxy

M1C M1G M3A M3B M2

Délka 20 cm 20 cm 12 cm 12 cm X

Průměr 1,7 cm 1,7 cm 0.8 cm 1.2 cm X

Doba hoření 100-120 min. 100-120 min. 50-60 min. 100-120 min. X

Hmotnost 24 g 26 g 4,5 g 14 g X

Počet kusů 10 ks 10 ks 30 ks 10 ks 225 ks

Doba zrání pelyňku 2-3 roky 5 let 3-4 roky 3-4 roky 3 roky

Kouřivá ano ano ne ne ne

I. Jak funguje moxa

Moxování je tradiční čínská léčebná metoda, využívá teplo hořícího pelyňku, které prostupuje tělem do hloubky,
vstupuje do akupunkturních drah, doplňuje energii, podporuje oběh Qi a krve, rozhání chlad a to následně vede k
prevenci nemocí, posilování organismu a léčbě.

Typy moxy:

Nejčastěji se používá pelyněk formovaný do doutníků, které umožňují snadnou aplikaci. Vytváří aromatický kouř.
Nekouřivá moxa (karbonizovaná) - je vhodná pro použití v uzavřených prostorách a pro ty, kteří pracují s moxou
celý den.

Způsoby moxování:

● vzdalování a přibližování nad bodem (5-15min)
● držení 1 –2 cm nad kůží (bodem), až místo zrůžoví, zčervená (3-5min)
● rovnoměrný pomalý pohyb 2 cm nad kůží - u větších ploch kůže (hlavně záda) - (5 – 15 min)
● kroužení okolo prohřívaného místa, což je vhodné u prohřívání kloubů, zejména kolen (5- 15 min)

Výše uvedené postupy je možné během jedné aplikace mezi sebou volně kombinovat.
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II Při moxování mějte na paměti:

● Je důležitá znalost akupunkturních bodů a základních principů TCM.
● Po moxování se objeví různé stupně zčervenání kůže, které během krátké doby vymizí. Pokud v důsledku

nepřiměřeného moxování vzniknou malé puchýřky, neměly by se strhávat, je dobré je nechat, aby se
zahojily samy. Větší puchýře je třeba odborně ošetřit.

● Nedoporučuje se moxovat před spaním.
● Během chladných a přechodných ročních období a u výrazně oslabeného organismu je třeba moxovat

výrazně déle, než například během jara či léta.

III. Indikace moxování:

● obtíže, u kterých ulevuje teplo, tedy při onemocněních způsobených chladem, průvanem
● pocity chladu v těle
● prevence nemocí a udržení zdraví
● stavy vyčerpanosti
● dodání energie a vitality
● chronické bolesti zad a kloubů
● menstruační poruchy
● zažívací potíže  (ustupující teplem)
● onemocnění dýchacích cest
● podpora regenerace organismu

IV. Kontraindikace:

● horečka
● návaly horkosti
● obličej
● malé děti
● těhotenství - podbřišek, spodní část zad a kříže
● během silné menstruace
● otevřené rány
● přeplněný žaludek, požití alkoholu
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Kontakt
tel.:+421 949 64 43 48
Email: info@medimas.sk

Handels s.r.o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 46085602 IČ DPH: SK2023271932

Moxa

Typy moxy

M1C M1G M3A M3B M2

Dĺžka 20 cm 20 cm 12 cm 12 cm X

Priemer 1,7 cm 1,7 cm 0.8 cm 1.2 cm X

Doba horenia 100-120 min. 100-120 min. 50-60 min. 100-120 min. X

Hmotnosť 24 g 26 g 4,5 g 14 g X

Počet kusov 10 ks 10 ks 30 ks 10 ks 225 ks

Doba zrenia paliny 2-3 roky 5 let 3-4 roky 3-4 roky 3 roky

Dymivá áno áno nie nie nie

I. Ako funguje moxa

Moxovanie je tradičná čínska liečebná metóda, využíva teplo horiacej paliny, ktorá prestupuje telom do hĺbky,
vstupuje do akupunktúrnych dráh, dopĺňa energiu, podporuje obeh Qi a krvi, rozháňa chlad a to následne vedie k
prevencii chorrôb, posilňovaniu organizmu a liečbe.

Typy moxy:

Najčastejšie sa používa palina formovaná do dútnikov, ktoré umožňujú ľahkú aplikáciu. Vytvára aromatický dym.
Nedymivá moxa (karbonizovaná) - je vhodná na použitie v uzavretých priestoroch a pre tých, ktorí pracujú s moxou
celý deň.

Spôsoby moxovania:

● vzďaľovanie a približovanie nad bodom (5-15min)
● držanie 1 –2 cm nad kožou (bodom), až miesto zružovie, zčervená (3-5min)
● rovnomerný pomalý pohyb 2 cm nad kožou - u väčších plôch kože (hlavne chrbát) - (5 – 15 min)
● krúženie okolo prehrievaného miesta, čo je vhodné pri prehrievaní kĺbov, hlavne kolien (5- 15 min)

Vyššie uvedené postupy je možné počas jednej aplikácie medzi sebou voľne kombinovať.
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II Pri moxovaní majte na pamäti:

● Je dôležitá znalosť akupunktúrnych bodov a základných princípov TCM.
● Po moxovaní sa objavia rôzne stupne sčervenania kože, ktoré počas krátkej doby zmiznú. Pokiaľ v

dôsledku neprimeraného moxovania vzniknú malé pľuzgieriky, nemali by sa strhávať, je dobré je nechať,
aby sa zahojili samy. Väčšie pľuzgieriky je potrebné odborne ošetríť.

● Neodporúča sa moxovať pred spaním.
● Počas chladných a prechodných ročných období a pri výrazne oslabenom organizme je potrebné moxovať

výrazne dlhšie, než napríklad počas jari či leta.

III. Indikácie moxovania:

● ťažkosti, pri ktorých sa uvoľňuje teplo, teda pri ochoreniach spôsobených chladom, prievanom
● pocity chladu v tele
● prevencia chorôb a udržanie zdravia
● stavy vyčerpanosti
● dodanie energie a vitality
● chronické bolesti chrbta a kĺbov
● menštruačné poruchy
● zažívacie ťažkosti (ustupujúce teplom)
● ochorenie dýchacích ciest
● podpora regenerácie organizmu

IV. Kontraindikácie:

● horúčka
● návaly tepla
● tvár
● malé deti
● tehotenstvo - podbruško, spodná časť chrbta a kríže
● počas silnej menštruácie
● otvorené rany
● preplnený žalúdok, požitie alkoholu
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