
 

 

Našli jsme starý spis, ze kterého v knihovně vypadla tato jedna stránka. Spis byl navíc 
velmi zničen plísní a moly, takže některá slova nebyla vůbec nebo jen zčásti čitelná. Část 
textu – názvy bylin je psána latinsky. Doplňte chybějící slova a pokuste se podle jednoho 
starého předpisu vyrobit Karmelitánské kapky. (Vyráběli ho už v 17.stol. mniši v klášteře 
bosých karmelitánů.) 

 

Aqua melissae komposita   

 
Karmelitské kapky, užívají se po 4—8—11 grm. při neduzích žaludku, čiv, kolice, dávení 

aj. 

 

Karmelitské kapky 1  
50 dílů herba melissa, 20 dílů cortex citrata, 30 dílů semen coriandrum, 10 dílů 

nastrouhaného nux myristica a 10 dílů cortex cinnamomi drobně pokrájíme a louhujeme 

týden v ředěném spiritus vini (200 dílů vody na 100 dílů lihu). Po scezení skladujeme 

kapky v dobře uzavíratelné láhvi a užíváme proti nevolnosti i pro osvěžení. 

 

Karmelitské kapky 2  
Promícháme 100 dílů řezané sušené mellissa herba, 2 díly cortex citrata, 1 díl cinnamum, 

1 díl nux myristica a zalijeme 1200 dílů kvalitního spiritus vini. Necháme několik dnů 

ustát. Po té přecedíme a slijeme do dobře uzavíratelné láhve. Užíváme denně 2-4 lžičky při 

žaludečních a střevních potížích, bolestech hlavy či nervové slabosti.  

 

 

Karmelitské kapky 3  
Promícháme ½ kg řezané sušené mellissa herba, 20 g cortex citrata, 10 g cinnamum, 10 g 

nux myristica a zalijeme 1 litrem spiritus vini. Necháme několik dní stát. Potom přecedíme 

a slijeme do dobře uzavřené láhve. 

 

     



 

 

 Karmelitské kapky 4  
Karmelitské kapky - při přetížení, bolestech hlavy, žaludeční a nervové slabosti, (střevní 

bolesti) 2-4 kávové lžičky denně, lépe jen 1:  

50 dílů sušené herba melissa, 2 díly cortex citrata (omyté v octu), 1 díl cinnamum (po 5 

cm), 1 díl nux myristica (nastrouhat), to vše zalít 1 200 dílů spiritus vini , 5 dnů nechat 

stát, slít do uzavřené lahve. 

 

 

Karmelitské kapky 5  

Do 1 litru 40-50 % spiritus vini se dají tři hrsti suché herba melissa, 1 plátek citronu a 

3 čajové lžičky radix archangelicae. Maceruje se 10 dní, potom se scedí a dále se přidá 

1 polévková lžíce coriandrum, 1/2 polévková lžíce drcené cortex aurantius, 3 kousky 

cinnamum, 3 jambosa caryophyllus, několik úlomků nux myristica a sušená zrna 

z 1 rajského jablka. Po 48 hodinách se znovu zfiltruje a uloží ve tmě, chladu a suchu. 

Užívá se dle potřeby jednorázově 20-25 kapek, nebo dlouhodobě 3x denně 10-15 kapek. 

Kapky se mohou užívat i k masážím. 

 

Karmelitské kapky 6  

         Karmelitské kapky podle autorky Hoffmannové - promícháme 1/2 kg řezané sušené 

herba melissa, 20 g cortex citrata, 10 g cinnamum, 10 g nux myristica a zalijeme 1 litrem 

spiritus vini. Necháme několik dní stát. Potom přecedíme a slijeme do dobře uzavřené 

láhve. Užíváme 2-4 lžičky denně při žaludeční a střevní kolice, bolestech hlavy a nervové 

slabosti. 


