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# RE: Tribulus terrestris — SERGIO 2010-09-22 15:27  

Nazdárek siláci.Cvičím 4.5roku mám 98kg/191cm a moje rozměry partií jsou 
hrudník(124cm),Paže(42.5cm),stehna(68cm).Co napsat k Tribulusu začínám ho užívat beru 10tablet denně spolu s 
Gainerem po ránu+kreatin(5g),večer beru proteiny+5g kretinu.Ráno a večer Tribulus Terestris (po 5 
tabletách).Zkouším nabrat co nejvíc jak se dá.Sílu mám celkem sloušnou(145Kg bench,210Kg mrtvý tah,orientačne 
dřep moc ho necvičím,ale dám 180Kg).Po kreatinu jsem vždy moc,moc zesílil mám s ním velmi dobré 
skušenosti.Počkám co udělá Tribulus a podělím se s vámi o mou skušenost.Zatím čau a držím vše palce. 

    

  

  

# RE: RE: Tribulus terrestris — Josef 2016-09-14 12:11  

Asi cvičíš špatně, já to, co dáš ty na bench dám taky a na mrtvý tah víc a dřepoval jsem se 170kg, ale nejel jsem jednu, 

ale 6 opakování a cvičím čvrt roku a dřepy jezdím teprve 4 měsíce...Neumíš cvičit nejspíš, v tom to bude.  

    

  

  

# RE: RE: RE: Tribulus terrestris — Josef 2016-09-14 12:21  

Cvičím celkem třičtvrtě roku, dřepy teprve 4. měsíc. Vážím 94kg a měřím jen 178cm. Tribulus jsem zkoušel, ale moc 
to na mě neučinkuje... 

    

  

  

# Podvod!?! — Jindra 2010-09-22 15:29  

Na trhu se objevil novy pripravek Tribulus Terrestris. Hledal jsem na netu dostupne informace a tohle jsem nasel, 
posudtte sami. Vice na: www.geocities.com/.../diosgtt.htm. Zdravi JINDRA 

    

  

  

# RE: Tribulus terrestris — VELMEN 2010-09-22 15:29  
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Nazdar vsichni kulturisti!!! Rec je o tribulu,diosgeninu apod a tak vam napisu svuj podlozeny nazor.Je to podvod na 
druhou.U tribulu zvlast- funguje zde pouze tzv "placebo" efekt tzn jen si to namlouvate,ze to zabyra,jelikoz vam 
testosteron vubec nesepne a proto se tim vubec nezamezilo uzivani steroidu ba naopak jejich popularita stoupa!! 
Napr diosgenin na letacich bezne pisi,ze plne nahrazuje anabolicke streroidy coz samo o sobe cloveka napadne ze za 
400kc to az zas takovy zazrak ani byt nemuze!!!Tribulus jsem vyzkousel osobne a vym o cem mluvim a jedine co to 
podpori je sexualni aktivita a s ni spojeny placebo efekt.Nyni k jistemu Sergiovi ktery jak nize uvedl bere 10 tablet 
toho smejdu denne.Chlape jsou to vyhozeny penize,ale kreatin muzu jen doporucit.Dik za prostor na muj nazor a 
mejte se CUs musculus!! 

    

  

  

# Hlupáku — Tom 2014-03-04 23:38  

Doporučuji místo testování látek na růst svalů, vyzkoušet látky na vylepšení funkčnosti mozku. Podle tvojí gramatiky 
jsi totiž úplnej idiot. 
 
S pozdravem 
Tom 

    

  

  

# Tleskám — X 2014-04-05 19:27  

@Tom .... Dobře ty  

    

  

  

# RE: Hlupáku — hlupak a tom 2015-03-30 21:05  

pohlad si ego demente 

    

  

  

# RE: RE: Tribulus terrestris — filuta 2014-10-09 19:05  

Souhlasím, tribulus je pouze tahák na peníze. Žádná studie neprokázala jeho vliv na zvýšení produkce testosteronu. 
Osobně bych peníze investoval jinam. 
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# RE: RE: RE: Tribulus terrestris — Odpověď 2014-11-05 06:45  

Ale prokázala. Stačí pořádně hledat na internetu s ověřených důveryhodných zdrojů. 
is.muni.cz/.../komplet_nsnttrfo.pdf Určitě doporučují přečíst. V této práci je tribulus testován na lidech + přesný 
rozpis o jaké změny se jednalo. 

    

  

  

# vyhozený prachy — EAZY 2010-09-22 15:30  

No musim se připojit a konstatovat taktéž že tribulus je pěkný sméčko, jo ale svaly sou asi v módě a co všechno 
výrobci nevymyslej aby lidi oblbli a nahrabali si. Jen mě sere že sem na to taky naletěl. Docela zajímavej článek i když 
z jinýho úhlu pohledu ( ne v souvislosti s kulturistikou) o tribulu psal JiriXDolezal v reflexu. Nevim jestli ste to někdo 
čet a zminoval se tam o i tom že to sypali naký snad bulharský válečníci aby měli větší sílu, každopádně že se tam 
používal a používá pro zvýšení libida. No nevim svaly ani sílu sem díky němu nepřibral a myslim, že ani to libido. 
Možná že eště nemám věk a u staršich chlápků jež zastihne nedostatek testosteronu to funguje, fakt nevim, studie 
typu co sem čet netu že tribulus aktivuje nakej hormon co pak zas aktivuje testo. nebo co, no nevim, vyhozený 
prachy 

    

  

  

# RE: Tribulus terrestris — PulpF 2010-09-22 15:30  

Tribulus sem si taky poridil, zn. Weider. Nejak na sobe nic moc nepozoruju a to ho beru dle navodu, ani to rychlej 
neroste, tuky nespaluje a pokud jde o sexualni chute tak tech mam asi dost i sam od sebe, neb zadny zvyseni 
nepocituju, coz je dobre jinak bych uz ani do prace nemohl chodit :-). Ale ty uzasny rustovy ucinky jsem furt nenasel 
kdeze se schovavaji. Asi mi nezbyva nez konstatovat "Zdravi, silu najdes v syru" a ja dodavam, nezapominat na 
maso!!! Mejte se PulpF 

    

  

  

# :D — Cigan 2013-06-01 21:43  

Tribulus nemá podporovat svalový růst v takovém množství jako proteiny apod. Tribulus by Ti měl přidat na síle či 
výdrži a možná tak ti postavit penachina. Svalový růst je tam až na druhém místě a v ne takovém množstí proto se 
užívá spíše pro objemový trénink, kvůli větším váhám. A pokud nezačneš pořádně žrát jak máš a cvičit tak že už ani 1 
opakování neudělšá tak můžeš tribulus sypat kolik chceš 
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# yes — petrsvetr 2016-04-11 12:14  

Pouzivam pred zapasem abych mel vetsi vykon na pesti do obliceju urcite to funguje,jen clovek musi vedet na co oni 
by nejradsi ruce jako Swarciik. 

    

  

  

# varovanie — J.S.Powers 2010-09-22 15:31  

Neberte tribulus - rozvracia hormonálnu rovnováhu, a zvyšuje estrogén o 60%. 

    

  

  

# učinkuje — Jakub 2010-09-22 15:31  

Tribulus terrestris učinkuje!!! Já nevím co proti němu máte ? Jo, když si někdo dá 10 tablet za den, tak se pak nesmí 
divit, že tonto suplement neučinkuje... Maximalně 3x denně 2 tabletky !!! Pak by to mělo učinkovat. 

    

  

  

# RE: učinkuje — Bruno 2010-09-22 15:32  

Ahoj Jakub,po akom case si to zacal po?Ja davam rano dve a vecer po cviceni dve,beriem to slabe dva tyzdne.Viem ze 
sa nemam cudovat ze nic necitim,len chcem vediet po akom case si to zacal po ty.Snazim sa byt co najviac natural, 
nandrolon a podobne veci ma nelakaju.Mimochodom Tribulus mi doporucil kamarat, juniorsky majster sveta v 
kulturistike.Skusal to dokonca aj on.Vravel ze to ide.(ale urcite mu to islo hlavne z nieco ineho :o) 

    

  

  

# RE: učinkuje — misisko 2010-09-22 15:33  

jakub nie si nahodou od Weiderovcov. Celosvetovy obrat s tribulusom a podobnymi placebo reklamnymi podvodmi 
cini okolo 200 mil USD rocne. To tusim hovori za vsetko. 

    

  

  

# je vcelku o nicem — holbas 2010-09-22 15:33  

zkoušel sem ho dost dlouho (od Weidera) a bez vyraznějšich výsledků. určitě mi nijak neprospěl. 
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# Ne o tabletách, ale o TT — venca 2010-09-22 15:36  

Nejsem kulturista, cvičím skutečně jen relaxačně, ale zajimám se o byliny a pěstuji je. Nedokážu si dost dobře 
představit, jak výrobci tablet obsahujících TT, vtěsnají do požadované dávky (3 tablety) běžnou doporučovanou 
dávku, což je jedna vrchovatá polévková lžíce sušené nati (sestřih z několika rostlin!!!). Ale pokud to technicky 
zvládnou, potom je obdivuji, protože prodávaji tuto bylinu těžce pod cenou, 10g sušené nati TT totiž stojí 500 Kč. Tak 
že jednoduchým výpočtem vychází, že by mělo 50 tablet stát něco kolem 5000,-Kč! Podle vašich reakcí se ovšem 
domnívám že tablety požadované množství TT neobsahují. Sám totiž užívám sušenou nat a veškeré učinky jsou 
zřetelné, od nárustu síly až po zvyšení libida. Domnívám se dokonce, že obdobná situace je u vetšiny preparátů na 
přírodní bázi v tabletách. Jelikož ani kontroly nejsou schopny zjistit skutečný obsah byliny, ale jenom jejich 
jednotlivých složek - stopových prvků atd. a na to se výrobci spoléhají. Netrvrdím, že bylina v tabletě není, ale je jí 
tam zanedbantelné množství. Tak že, pokud do sebe mimo chemie budete chtit dostat i něco SKUTEČNĚ přírodního a 
vyzkoušet si TT, aby jste o něm mohli hovořit, máte asi pouze dvě možnosti, bud draze nakoupit sušenou nat nebo 
semínka a pěstovat. Ale zaručuji vám, je to skutečně síla. Konečně i výše zminovaný článek v Reflexu nebyl o žádných 
pilulkách, ale o sušené nati. Venca 

    

  

  

# byliny versus skutecny obsah v tabletach — zepp 2010-09-22 15:37  

Do tablet se zpracovava koren rostliny, ne listy, tudiz by to melo byt v poradku. Na druhou stranu je pravda, ze pokud 
se testuji vyrobky firem, ktere vyrabeji vyzivove doplnky, zjisti se, ze mezi obsahem ucinnych latek deklarovanych na 
obale a skutecnym obsahem v tablete jsou vyrazne rozdily. A tady plati, ze je treba u takovych specializovanych 
vyrobku nejdriv hledet kdo to vyrabi - nejlepe farmaceuticka firma, nebo aspon renomovana firma, ktera ruci svym 
jmenem a neni to jen umela image firmy, ktera jinak nakupuje kde co, aby to prodala pod svou nalepkou. Takze 
shrnuto: TT ucinkuje, ucinky jsou prokazane. Obsah v tabletach se muze lisit, je terba kupovat vyrobky od 
farmaceutickych firem, nebo renomovanych vyrobcu - ze vyrobek od jednoho vyrobce neucinkuje, neznamena ze TT 
v jinem vyrobku ucinkovat nebude. Uziti TT se doporucuje az po 30. veku muze, kdy vekem dochazi k hormonalnim 
zmenam a TT muze byt velice ucinny. U muzu mladsich 30 let TT temer neucinkuje, hormonalni system je 
pravdepodobne natolik silny, ze samoreguluje vykyvy zpusobene TT a TT nema temer zadny ucinek. JE TADY TEDA 
NEJEKY CHLAP PO TRICITCE, NEBO PRED TRICITKOU, KTERY MA ZKUSENOST S UZIVANIM TT V TABLETACH + OD 
KTERE FIRMY? (+ VEK ) 

    

  

  

# TT ve farmaceuticke kvalite — verr 2010-09-22 15:38  

na strankach Bulgarian Pharmaceutical Group Ltd, www.bpg.bg/tribestan/ se prodava TT v pripravku, kde vyrobce 
garantuje proklamovane vlastnosti, ucinnost a obsah ucinne latky. Nejde mi ale na pocitaci otevrit JAVA script, tak 
nevim, za kolik to prodavaji 
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# je odlisnost mezi bulharskym TT a cinskym, resp. indickym — verr 2010-09-22 15:39  

Bulkharsky TT se zpracovava jinym zpusobem a lisi s obsahem ucinnych latek, zejmena markantne obsahem 
steroidnich saponinu. Z toho duvodu ma TT z Bulharska jiny ucinek nez TT vyrobeny z cinske nebo indicke substance - 
bulharsky by mel byt ucinejsi 

    

  

  

# byliny versus skutecny obsah v tabletach//odpoved — Stano 2012-02-29 23:08  

Zdravim.Mam 29 rokov a uzivam Tribulus treti tyzden a mozem povedat ze ucinkuje,nie ako to strasne opisuju v 
reklamach firmy ale ucinkuje,ja ho kombinujem spolu s kreatinom Ethyl Ester rano na lacno a vecer pred spanim po 
4tab.Tribulusu(1tab.-500mg)+pred a po cviceni po 4 tab.creatinu.Za tento cas som pribral 3,2kg a som spokojny a to 
aj napriek tomu ze necvicim moc aktivne,len tak kazdy den trosku doma.Vrobca Tribulusu co uzivam je Aminostar a 
obsahuje len 40 percent saponinov.Po skonceni tretieho tyzdna az douzivam Tribulus od tohto vyrobcu mam kupeny 
Tribulus od nemeckej firmy Testoplex.Jedna sa o 680mg tablety s obsahom 90percent saponinov.Potom napisem aky 
efekt to malo.Majte sa 

    

  

  

# funguje ! — Hanz74 2012-07-12 08:01  

Kupuji jen ty nejsilnější ( 80% )..kůru dělám 3x ročně 8-9týdnů a musím říci, že se mi při užívání rapidně zvedá síla! 
Libido je také větší...Nárůst síly umožní větší váhy a tím je podpořen růst..tak to funguje na mě. Placebo efekt? 
Ne..nyní jsem zkusil super drahý mix chemicko bylinného preparátu ( legálního ) a výsledek 0..ani síla, ani libido..spíš 
naopak :-( Takže kdyby tribu fungovalo jako placebo, pak by musel fungovat i ten drahý MIX. Takže tribu doporučuji ! 

    

  

  

# Kde sehnat — Petr 2016-02-17 23:43  

Zdravím, koupil jsem si Tribulus bulharský a začal jsem po letech zas cvičit dávkuju 1-1-1 nechtěl jsem to ze začátku 
pokoušet protože jsem měl před lety srdeční příhodu,moje první poznatky po pár dnech, cvičím každý den, plus v 
práci sem furt v pohybu,.: sem klidnější jak v práci tak doma,chodím častěji na toaletu (močit) když se někde odřu 
krev teče ve větším množství, mám častěji sucho v puse, co se týká svalového růstu je to viditelně znát, chtěl jsem 
poprosit o radu kde by se dal koupit 80% Tribulus jelikož ten co užívám je jen 60% prosím spíše o kamenné prodejny 
jelikož e-shop moc nevěřím, a prosím o další poznatky a rady ohledně Tribulus. Předem děkuji. S pozdravem Petr 
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# poradíš s pěstěním???TT — Jan 2013-05-07 19:11  

Zdravím a prosím o pomoc při pěstování TT 
S úctou Jan 

    

  

  

# realne poznatky — JohnBlbec 2010-09-22 15:41  

Uzival jsem Tribulus (od Twinlabu) neco malo pres mesic a musim rict, ze prvnich 10 dni jsem mel rozporuplne 
dojmy. Pak jsem zvysil davkovani na 4,8g ucinne latky denne, coz delalo nejakych 8 tablet. Rozdelil jsem to na 4 
denni davky - 8:00, 12:00, 16:00 (hodnu pred treninkem) a 20:00. Od zacatku jsem necekal zazraky, ale pri tehle 
davce jsem byl vazne nabuzenej na cviceni vic nez kdy jindy a pridalo to mimo jine takovou zdravou agresivitu, ktera 
neni nikdy na skodu. Nebyl to jediny suplement, ktery jsem v te dobe bral - samozrejmosti je creatin a glutamin. 
Nicmene uznavam, ze na kazdeho to muze pusobit jinak a predepsane davky 2 tbl. denne jsou v mem pripade 
opravdu vyhozene penize... 

    

  

  

# RE: realne poznatky — koudy 2010-09-22 15:43  

Presne tak!!!! Ja jsem bral Diosgenin od ATP v navodu je 3 tablety tydne!! ale kdyz to budete takle brat nema to 
vubec zadny ucinek! takze bych doporucoval 1mg na 1kg vahy! Jedna tableta ma 20mg tedy kdyz vazite 100 kg = 5 
tablet!! Dale jsem bral TT od Weidru a doporucil bych tak 8tablet pred trenikem, zkousel jsem i 4 ale to je nic moc 
protoze weider dela TT jen 250mg v jedne tablete u ostatnich vyrobcu to je bezne 500mg. Dale se chci vyjadrit k 
ucinkum!! Urcite nebudete s TT nabudseni jak hovada, ale funguje v tom smyslu ze dodava agresivitu ke cviceni, kdyz 
toto nepocitujete tak bud berete malo nebo od spatneho vyrobce!!! Doporucil bych brat s HMB + protein idealni 
kolem 75%!! Idealni je (sam jsem odzkousel): pred treninkem: 1g HMB 2gTT (kdo bere kreatin) + kreatin po treniku 
1g HMB + protein (kreatin) vecer 1g HMB + protein Kdyz jsem bral tyto prostredky pribral jsem za mesic a pul 4kg a 
na bench-press jsem sel nahoru o 15kg!! 

    

  

  

# RE: RE: realne poznatky — paavo 2010-09-22 15:44  

Jenom by mě zajímalo kolik je ti let?Píšou,že je nejvhodnější až pro chlapy po 30.roku věku.Díky za odpověď. 
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# tribulus — electra 2010-09-22 15:46  

Můj přítel ho občas užívá a chválí si ho.Je přesvědčenej, že opravdu funguje a já si na efekt účinku s partnerem v 
posteli taky nestěžuju. Tak má asi pravdu. 

    

  

  

# nic moc... — Michal Chmelar 2010-09-22 15:47  

Ja som ho uzival 2 tyzdne (ten shit od Weidera) presne podla navodu a nic, tak som zvysil davku na 4-nasobok, a 
jedine co z toho bolo, ze som nemohol zaspat (ale stacil mi 4hodinovy spanok) a ze som bol z toho DESNE nadrzany. 

    

  

  

# tribulus fakta — Flyn 2010-09-22 15:47  

zdravím, po přečtení některých komentářů bych rád přispěl trochou faktů do mlýna a rád upozornil na fundovaný 
článek o této bilině na: www.albert-sd.cz/.../ . Třeba se některým rozsvítí a ti další se dle novýách faktů zařídí:-)) Flyn 
PS: jinak já ho užívám a jsem s ním navísost spokojený, at se jedná o svaly,libido,energii a nebo celkovou pohodu, 

    

  

  

# skutečně funguje — bolek 2010-09-22 15:53  

Ani se nedivím že tablety nefungují protože se nedá zjistit kolik tam výrobci skutečně dávají učinné látky.Já užívám 
sušenou rostlinu kterou si sám pěstuji.Užívám 1 gram denně a nemůžu si stěžovat jak po stránce růstu svalů a síly tak 
po zlepšení celkové regenerace a vitality. 

    

  

  

# RE: skutečně funguje — georgito 2011-08-27 22:31  

Citace bolek: 

Ani se nedivím že tablety nefungují protože se nedá zjistit kolik tam výrobci skutečně dávají učinné látky.Já užívám 
[quote name="bolek"]Ani se nedivím že tablety nefungují protože se nedá zjistit kolik tam výrobci skutečně dávají 
učinné látky.Já užívám sušenou rostlinu kterou si sám pěstuji.Užívám 1 gram denně a nemůžu si stěžovat jak po 
stránce růstu svalů a síly tak po zlepšení celkové regenerace a vitality. 
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Tak to bude asi trava ked jeden gram denne a sam si to pestujes  

    

  

  

# tri — mira 2010-09-22 15:56  

no nevim beru tri po 6-8tab.nevim jak ucikuje samostatne ale ja ho nasazuju po stereoidech na obnovu testosteronu 
a zabira vyborne tak hodne stesti 

    

  

  

# Trocha soudnosti rozhodně neuškodí — Jirka 2010-09-22 15:57  

Je dobré porovnat si zejména doporučené dávkování. Zpravidla se zásadně liší od výrobce k výrobci a myslím, že není 
důležité jen kolik, ale také kdy a jak s přihlédnutím k účelu použití. Např. ATP doporučuje jednu tobolku před jídlem a 
to je vše. Více z letáčku nevydolujete, pokud jde o dávkování. Někdy méně může být skutečně více. Nezbývá než najít 
individuelně optimální způsob použití. Nemá smysl se tím bezmyšlenkovitě futrovat. Je mi 51 mám 181 cm při 83 kg, 
to jen pro představu. Používám třetí týden 1 tobolku 30 minut jen před cvičením na lačno a přiměřeně zapiji. To 
pociťuji jako optimální, aby se účinek projevil v době tréningu. Přidám jednu tobolku HMB před a jednu po cvičení. 
Dříve jsem nic takového nepoužíval. Mohu potvrdit významnou změnu výkonnosti. V druhém týdnu jsem mohl zvýšit 
citelně zátěž a daří se docvičit plný počet sérií a opakování oproti minulosti. Tribulus terrestris není všemocný, ale při 
rozumném použití má jistě co říci. Nebojte se experimentu. Vždy mějte na paměti, že kulturistika, i ta kondiční, je tak 
trochu věda. 

    

  

  

# Tribulus nanic — lacko 2010-09-22 15:57  

Tak já se podělím také o své zkušenosti. Tribulus jsem měl od Nutrendu a nic to se mnou v posilce teda nedělalo. Pak 
jsem zvýšil dávky a jediný projev jsem pocítil v nadrženosti. Takže teď sháním arginin, mám ho doporučený, že 
funguje líp , jen ho nikde nemaj. Nevíte, kde se dá sehnat? 

    

  

  

# RE: Tribulus nanic — Petr 2012-02-17 09:13  

www.4fitness.cz 
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# 1. tableta — viktor 2010-09-22 15:58  

na noc som si vzal prvu tabletu. som pred 30 r. a pocitujem znizenie sexuality a presaditelnosti, pravidelne posilujem. 
V noci som sa casto budil co u mna nie je normalne a rano som sa citil fajn co u mna nie je bezne po 28 r. Ze som 
nemohol spat mi dava tusit ze si nejaku tu svoju pracu tableta robila. Myslim ze som cielova skupina a ze mierne 
ucinky pre vydrz a dotiahnutie serie, citit budem. Uvidim. Stal 650 Sk 

    

  

  

# pro zeny po menopauze a muze po tricitce — zep 2010-09-22 15:58  

Přípravek není terapeuticky efektivní u osob mladších 30 let, s výjimkou osob s diagnostikovanou endokrinní 
poruchou nebo s výjimkou zvláštní aplikace u sportovců z profese. Při podávání pro tradiční indikace - restituci 
neurohormonální rovnováhy (u žen i mužů), posílení vitality a sexuality a zlepšení jaterních funkcí – je nejlepším 
vodítkem dávkování tělesná hmotnost uživatele. Na přibližně 18-22 kg váhy užít jednu kapsli denně, což znamená 3 
kapsle denně (ráno, v poledne a večer) pro osoby do 70 kg a 4 kapsle denně (2-1-1) pro osoby vážící 70-90 kg, atd. 
Organismus přípravek resorbuje prakticky stejně dobře před jídlem, jako po jídle.Vstřebání lze však napomoci 
zapitím kapsle větším množstvím tekutiny. Kontraindikace a interakce s dalšími potravinami nebo léky nebyly dosud 
objeveny. Samozřejmě že osoby s diagnostikovanou hormonální poruchou, na níž užívají nějaká léčiva, se musí o 
případném užívání výtažku z kotvičníku poradit s odborným lékařem. V České republice je přípravek užíván nejen 
ženami po menopauze, které jsou nuceny užívat náhradní hormonální terapii suplementárním podáváním 
syntetického estrogenu. Ten je u nich zpravidla zcela vysazen a nahrazen výtažkem z kotvičníku. Opakované krevní 
testy nevykazují po užívání přípravku žádné změny ve srovnání s účinky syntetického estrogenu,avšak četné vedlejší 
účinky dlouhodobého užívání estrogenu na jejich psychiku i chování po záměně estrogenu za kotvičník zcela zmizely. 
Mezi muži staršími 50 ti let, kteří nemají zjevné problémy andropauzou a kteří chtěli účinky kotvičníku dobrovolně 
vyzkoušet, se zatím nenašel jediný, který by po měsíčním užívání přípravku pochyboval o jeho zdravotní prospěšnosti 
a celkově pozitivním účinku na mentální i tělesnou svěžest. Dr. Alexis Chvorinoff 

    

  

  

# TT v praxi a fakta — Michael Moder 2010-09-22 15:59  

Tak jsem nad bylinou Tribulus Terrestris strávil hodně času jejím zkoumáním u sebe i svých klientů (věkové rozmezí 
30-40 let) a nakonec jsem se rozhodl na toto téma napsat pár řádků. Vzhledem k jeho rozsahu ho ale raději 
uveřejním jako samostatný článek v sekci Výživa a doplňky. 

    

  

  

# Tribulus — martin 2010-09-22 17:15  
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Ahoj, moje osobni zkusenost s tribulus terrestris je dobra. Nejlepsi vysledky jsem dosahl v kombinaci s kreatinem a 
glutaminem. Zvyseni sexualni aktivity jsem nepozoroval treba jeko u DHEA ale znam mnoho lidi, ktery si chvalej jak 
jim po tom stale stoji.... Myslim, ze kazdy musi vyzkouset sam.. S pozdravem Martin 

    

  

  

# ahojte — Palec 2010-09-22 17:16  

Chystam sa si ho aj kupit. som mohutnejsej postavy a poznam kamosa co to berie. je mladsi o rok / mne je 20/ a 
celkom je pekne siroky po tom. nic ine nebral to viem s urcitostou.Chystam sa to kupit. povedali mi aj som cital ze to 
aj zabera, a je to oblubene u kulturistov a kondicnych cvicencov. nemusim mat z toho ruky ako Coleman ale staci mi 
aj maly narast hmoty. bral som kedysi creatin a super blast 4000 a nic som nezaznamenal okrem toho ze som 
schudol za obdobie ked som to bral zo 110 na 84 kg. neviem ako je to mozne ale je. cital som dost clankov a neivem. 
viac je tu tých co si to chvália. tak napiste mi nazor ci to mam brat. ale ja som uz aj tak rozhodnuty to vyskusat. s 
pozdravom palec 

    

  

  

# funguje... — Zed 2010-09-22 17:17  

beru jej kratsi dobu. o zvysenem sexualnim apetitu se u me mluvit neda,asi je to individualni. kazdopadne svalova 
hmota narostla a pozoruju,ze sem vitalnejsi, tedy kazdopadne mene spim... tak zdar 

    

  

  

# tribulus — Viktor 2010-09-22 17:20  

Tribulus funguje...určitě je důležité vybrat dobrého výrobce.Vhodný je ve věku po třicítce.Sám om sobě ale spasitelný 
není a nebude.Hladinu testosteronu dokáže zvýšit skutečně až na proklamovanou hodnotu 40%,avšak je to potřeba 
spojit s kvalitní výživou,tréninkem,regenerací.Je vhodné určitě omezit,ještě lépe vyřadit cigarety a hlavně 
alkohol.Dostatek spánku zvyšuje účinnost.Spousta lidí si myslí,že začne polykat tribulus a čekají zázraky,aniž by se 
zamysleli nad způsobem života,který vedou.Už slyším,jak se ozývají hlasy,že co bychom pak z toho života měli...Pak si 
ale musíme vybrat,buď se zřeknout slastí a očekávat lepší výsledky v posilovně,anebo ne,ale pak se moc valných 
výsledků nedočkají.Oni totiž i ti,co berou steroidy musí dodržovat striktní režim,aby dosáhli co nejlepších 
výsledků,jinak jsou to prachy vyhozené oknem nazdařbůh. 

    

  

  

# TRIBULUS shit — znalec 2010-09-22 17:21  
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Tribulus je podvod - placebo. Bral jsem to od Weidera, vůbec to nefungovalo, měl jsem 2 balení, různě jsem i 
zvyšoval dávky. Je mi přes 30. Nenechte se zmást těma co tady o tom píšou pozitivní pohádky. Píšou to 2 skupiny lidí, 
jedni co tyhle podvody prodávaj a na těch ostatních zafungovala psychika. tak čau a vyserte se na svaly a la Coleman, 
Weiderovci z Vás chtěj vytáhnout jenom prachy. 

    

  

  

# Nekupovat — reno 2010-09-22 17:22  

Souhlasim stim že jeto nanic jak v posilovně tak v posteli koupil jsem to od Weidera a nebo asi jsem to měl sežrat 
všechno najednou třeba by to fungovalo aleasi těžko je to podvod nato že to stojí 900 takto jsou sráči 

    

  

  

# Tribulus a ženy..??? — Aqua 2010-09-22 17:23  

Čau, chci se zeptat, jestli někdo nevíte, jak jde dohromady užívání tribulusu a ženské tělo. Někteří tady píšete, že je to 
jen placebo efekt, jiní že to funguje, tak jestli to teda funguje, tak by mě zajímalo, jestli to není pro ženskou blbý - 
zvýšení testosteronu, aby mi pak nezačaly růst chlupy po těle a knírek a podobně :-D Předem dík za názory. Čus Aqua 

    

  

  

# kontakt na dodavatele byliny — sir_george 2010-09-22 17:24  

Najedˇte si na : www.bylinymikes.cz , kde prodávají sušenou nať - drť asi 0,5cm, to potom semelte na prášek a může 
te zkoušet gramáž. Cena je do 1kg 336,-Kč+DPH, přes 1 kg cena velkoobchodní - 262,-Kč+DPH (pošli kopii živnosťáku). 
Nejlevnější, co se vůbec dá sehnat, tak nekupujte drahý tablety a experimentujte s individuálním dávkováním - za pár 
kaček. Zdraví sir_ george 

    

  

  

# RE: kontakt na dodavatele byliny — Karel 2010-09-22 17:25  

Do tý sušený natě jsem někde slyšel že přidávají i trávu apod. Já ho koupil na aukru.cz za 490,- od chlápka co to 
pěstuje na šumavě a jsem dooost spokojenej. 

    

  

  

http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/tribulus-terrestris#comment-177
http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/tribulus-terrestris#comment-178
http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/tribulus-terrestris#comment-179
http://www.bylinymikes.cz/
http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/tribulus-terrestris#comment-180


# Čaj je super, tabletky na prd. — Vlčák 2010-09-22 17:26  

Ahoj, zkoušel jsem tribulus hodně dlouho od různých výrobců v tabletkách apod. Nic moc. Nakonec jsem skončil u 

"čajíčků", což by mi nikdy nenapadlo. Neni to tak rychlý jako nasypat do sebe pár tablet,myslim přípravu ale 
účinky jsou opravdu bomba, mohu vřele doporučit! Navíc máte jistotu, že to je 100 % přírodní. Cítim se naprosto 
bombově. Koupil jsem ho na aukru.cz za 490,- a vystačí to tak na 2 měsíce. Normálně by mělo 3 měsíce, ale dávam 

radši lžičku a půl. Stojí to za vyzkoušení! Zeptejte se mimochodem mojí přítelkyně. Vaše debaty mi fakt nudí, 
proč to nevyzkoušíte a pak napíšete. Někdo prostě ale potřebuje furt prudit a hlavně brát něco kde je aspoň 5 
americkejch nálepek. Kolikrát je lepší dát si kolu a hamburger. Zdar a kulturistice zvlášť. 

    

  

  

# Přítelkyně — Woflík 2015-05-27 08:46  

Prosím o kontakt na přítelkyni. 

    

  

  

# TT — Gris 2010-09-22 17:28  

Ahoj, přečetl jsem si všechny komentáře a shledávám, že co člověk to jiný názor. Protože jsem nakloněn 
experimentům, TT jsem si pořídil a dnes jsem začal. Je mi 41 let, do posilovny chodím pravidelně, stravuji se striktně 
bez tuků, měřím 195cm a vážím 95kg. O svých poznatcích Vás budu informovat. Ahoj 

    

  

  

# návos — Hans 2010-09-22 17:29  

Ahoj, mylsím, že pravda je někde uprostřed všech nazorů tady. Používam výrobek od Aminostáru v množství 
3až4g/den + 3g HMB, BCAA po treninku, 8 tab. crealkalynu a vysledky jsem rozhodně zaznamenal. Rád bych však 
poznamenal, že je nutné hodně dobře jíst a spát. Cvičím již více jak 10 let a za tu dobu jsem kolem sebe viděl celou 
řadu borcu - sypačů,kteří jak rychle narostli tak stejně rychle i s cvičením přestali. Pokud však půjdete cestou rozumu 
můžete cvičit dlouho a vaší odměnou bude, že ve 40 ti bude vypadat na 30. Hans 

    

  

  

# Kde sehnat caj? — Asskicker 2010-09-22 17:30  
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Ahoj vsem! Cetl sem si dukladne vase komentare a nejvic me zaujala varianta Tribulus terrestris v caji. Nekdo koukal 
sem se na akuro.cz ale vyrobek sem nenasel... Nevite nekdo, kde by se dal sehnat? Pripadne jesli, je k prodeji v 
nejakych obchodech s caji? Diky! 

    

  

  

# RE: Kde sehnat caj? — mirek 2010-09-22 17:31  

Na serveru www.prodejbylin.cz , hledejte "kotvičník - nať" 

    

  

  

# Tribulus — John 2010-09-22 17:32  

Tribulus Terestrs (český název Kotvičník pozemní) je jednoletá rostlina z čeledi kocibovitých vysoká 10 až 50 cm. 
Roste na stepích, v blízkosti polopouští, na pasvinách atd. Většinou roste v Azii, Stšedozemí,...U mužů zvyšuje tvorbu 
testosteronu až o 30%,a u žen zvyšuje tvorbu estrogenů. Radím nekupovat chemické přípravky, dopručuji si tuto 
rostlinu vypěstovat. Pěstuji ji s ůspěchem už několik let. Myslím že 30 kč za semena není moc,nař u jikl.cz. Tablety se 
dají sehnat od 600kč a více. 

    

  

  

# re: — PETER 2013-09-28 16:44  

ja sem dneska sklizel tribulus tk sem hodne zvedav :)kazdopadne kdyz si to vypestujete mate vetsi obsah ucinnych 
latek :) 

    

  

  

# TT — MiCM 2010-09-22 17:33  

Doporucuju vyrobek Tribumax od aminostaru. Je to klasicky Tribulus Terestris s dvojnasobnym obsahem steroidnich 
saponinu (tedy 90 %). Pri davkach 2 tablety denne (ekvivalentni 8 tabletam od weidera) je to velmi znat. TT ma smysl 
brat od 20 let. zvysena hladina testosteroinu ma za naslede natazeni vetsiho mnostvi vody do svalu a ve vysledku 
jsou svaly vice napumpovane a maji lepsi tvar a definici. Pri davkach 4 tmax denne (rozdelenych do 4 davek - to je 
nesmirne dulezite) a navic 4 disogeniny denne se dostanete temer na stejnou hladinu testosteronu jako pri uzivani 
anabolickych steroidu. (samozrejme za takovych okolnosti je nutne pit takovych 6 - 7 litru ciste vody denne, ten 
metabolismus musi fungovat uplne jinym zpusobem, jinak to ma pouze negativni ucinky)! 
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# RE: TT — John 2010-09-22 17:33  

Já na tabletky moc nejsem. Vypěstuji ročně víc jak tisíc těchto rostlin. Myslím si,že nejlepší je kombinovat výtažek z 
alkoholu,s čajem z této rostliny. 

    

  

  

# Kokot — kokot 2014-06-30 16:22  

Tak ty si dobry kokot... za ako pri steroidoch... A hlavne vyrobky od aminostar pri ktorych nezabera dadam ani 
vitamin c :))) 

    

  

  

# Kotvicnik zemni — Frantisek Lostak 2010-09-22 17:34  

Cau vsichni BB,posiluju asi rok a nedavno jsem mel 200gr kotvicniku nate-citil jsem zlepseni nalady,vic energie,lepsi 
silovy vykony(asi tak 5kg),zvyseni imunity.proste skoro vse co prodejci suseny nate slibujou az na narust svalovy 
hmoty,spis jsem spalil tuk ale nejaky zazrak to teda neni.Jake mate zkusenosti s tribulusem v kapslich od prodejcu 
suplementu vy?A co rikate na vyrobky testosterol a biosterol?,,nahrazky steroidu",narust 4-9kg svalovy hmoty za 
mesic asi neni mozny 

    

  

  

# Tribulus — Milan 2010-09-22 17:35  

Ahoj, pokud se podíváte na www.rapatyka.cz a ceny výrobků tak budete mile překvapeni. Tribulus 200 tablet se 
prodává za 220kč bez DPH. Kotvyčník a jiné preparáty ve vysoké kvalitě, které se vyrábějí u nás. Doporučuji 

    

  

  

# Originalni Bulharsky tribulus — Trybest 2011-02-08 20:49  

Jestli to potrebujete tak napiste 
www.trybest.info 
 
Dik! 
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# nefunguje — Radek 2011-03-28 08:04  

Ahoj právě jsem dobral 200tbl. Tribulusu a musím říct, že NIC. Zkoušel jsem brát i víc než píšou na obalu, ale žádná 

změna, spíš bych řekl, že naopak a to hlavně v sexu... je mi 36. 

    

  

  

# blbost — ahojtribulusaci 2011-08-22 09:52  

Lidi, proboha, zamyslete se, tělo si hlídá hladiny hormonů, a nedovolí jejich zvýšení nad určitou hranici. Množství 
testosteronu řídi v těle luteinizační hormon, tribulus by měl způsobit jeho zvýšení a tím docílit vylučování 
testosteronu, velmi jednoduše řečeno. Ale nikdy to nedovolí nad svojí přirozenou hladinu, možná tak o 10%, jestli 
vůbec. Kdo tomu nevěří, ať si najde nějaké relevantní studie použití tribulusu. A lidi co píšou, jak to strašně funguje, 
jsou buď prodejci nebo výrobci tribulusu.  
O placebo efektu ani nemluvě, kdybych jim dal 100tablet vitamínu C, a věřili by, že jsou to anabolika, tak by se do 
krve hádali, jak to fungovalo, a jak přibrali. 

    

  

  

# Nevedomost neni omluva — Fox 2011-10-06 07:09  

Kazdy a to bez vyjimky, by si mel nastudovat co mozna nejdukladneji informace o pripravku, ktery se chysta uzivat. 
Internet je primo zahlcen informacemi a kdo umi hledat, najde ty spravne.Napriklad Tribulus od znacky 
Nutrend(uziti-1kap) ma zcela jine slozeni nez Trib. od Aminostar (uziti-1-2kap). Temer ve vsech (99%) clancich,ktere 
stalo za to si je precist byly pozitivni ohlasy na uzivani Tribulu. Ovsem a ted velky pozor- Tribulu s obsahen 45-60 % 
protodioscinu- tedy Tribulus bulharsky a takove co jsem zatim videla jsou na trhu jen od dvou vyrobcu- Reflex a 
VemoHerb(uziti 4-6kap). 
Takze vsichni nadsenci i odpurci- hlavne hodne ctete, urcite se vam to nejen v tomhle pripade osvedci!!! 
A jako zena jsem pro Tribulus! 

    

  

  

# Pravda — cau 2014-07-01 14:02  

Uplna pravda, par rokov dozadu som skusil tribulus od weidera ten 80% sila isla hore, aj rychlejsia regeneracia, ale 
nebol to zas nejaky zazrak. Neskor som ho chcel znovu kupit no nechal som sa zlakat na Aminostar tribulus akcia 1+1 
zdarma :))) a to bola chyba... dobral som dve balenia a ucinok ziadny a to som potom daval dokonca 3-4 nasobne 
davky a nic. Potom so zacal zhanat informacie na nete okolo tribulu a zistil som ze naozaj najdolezitejsi udaj je obsah 
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cisteho protodioscinu. Pokial to vyrobca neuvadza jeho obsah je minimalny cca. 0,5 - 6,5% a to dokonca aj v 80% 
extrakte. Takze pozor! Nenechajte sa zlakat na obsah balenia mnozstvo saponinov, a silu extraktu to su len reklamne 
tahy a takyto tribulus bude neucinny. Seriozny vyrobcovia sa radi pochvalia obsahom cisteho protodioscinu a ten je 
najvyssi v bulharskej odrode tribulu. V bulharsku su len dvaja vyrobcovia ktory robia kvalitny tribulus. Teraz uzivam 
tribulus od vermoherb s obsahom cisteho protodioscinu 60% a tam uz je ucinok naozaj citit uz po asi 4 dnoch. 
Dokonca som uz aj znizil davkovanie na 4tbl. Denne a aj tak to slape. Narast sily asi o 20% rychlejsia regeneracia, 
rano vstavate nabudeny a plny sily a nadrzany ako byk... :)))) preto so aj znizil davkovanie lebo by som uz asi 
partnerku zodral :))) 

    

  

  

# musite vybirat — Iceman 2012-01-19 21:53  

Nazdar sportovci,čtu tady že tribulus vůbec nezabíra,nebo že je to šmečko.Pokud kupujete s obsahem saponinu 30% 
tak se nedivim,že blazni berou 10 tablet deně a nic.Ja beru pouze dvě tablety s obsahem saponinu 80% ! a na 
vysledky si nemůžu stěžovat.Takže místo těch blbých keců a rozčílení si uvědomte co kupujete a od jaké firmy.Jestli 
jde o břečky,tak tam rozhodně patří kreatin,mno ale ať si každý soudí sám ne?:) 

    

  

  

# co je duležité — petr 2012-01-22 17:12  

Bohužel saponiny tady nehrajou žádnou roli. Já ho bral čistě drcenej 3700 mg denně a sila šla nahoru cca 30%. Hlavni 
učinou látkou je Protodioscin. Dalši věcí je zda jeužíván s nějakym NOčkem. Samozřejmně pokud člověk neví jak si 
správně načasovat příjem živin, pak může stěží očekávat přírustky i kdyby bral steroidy. 

    

  

  

# Protodioscin — Wampair 2012-01-23 12:52  

Na trhu sou levné produkty tribulusu s nízkým obsahem účiného Protodioscinu.. 
Není divu že si kde kdo myslí že to nic nedělá. 
Jeden z nejúčinějších by měl být VemoHerb Tribulus. 
Já ho určitě testnu a napíšu. 
Ale četl sem pouze pozitivní komenty na tuto adresu. 
Sic dražší ale účinější. 

    

  

  

# Protodioscin — kartenxx 2012-01-23 18:37  
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Naprosto souhlasím s Wampairem. Záleží na účinné látce Protodioscinu. Na trhu jsou jen asi 3 výrobci co garantují 
obsah větší jak 40% této látky (druh saponinu).Výše jsou tito výrobci uvedeni. Sám jsem osobně zkoušel TT od 
renomované firmy ( né od těch co jsem uvedl) a bohužel nic. Až poté jsem se o TT začal blíže zajímat. Teď jsem začal 
užívat TT od VemoHerb - zatím jsou to pouhé tři dny. Kdyžtak pak napíšu jak to se mnou zamávalo anebo ne. Jo a je 
mi 47 let, takže bych měl relativně něco pociťovat. 

    

  

  

# Tribulus — Sivi 2012-01-30 16:57  

Zdravím všechny kulturisty.Cvičím už asi rok a zatím bez všech možných doplňujících výrobků.Tribulus jsem si koupil 
od kamaráda a ještě ho ani nezačal používat.To co tady čtu mě pěkně odrazuje a vůbec nevím jestli ho mám vůbec 
začít brát.Ale proč sem vůbec píšu.Tribulus který mám je rok prošlí a nevím jestli to vadí nebo ne. 

    

  

  

# protodioscin — Petr 2013-01-16 07:33  

Kolega má pravdu, nejde o Sapinony ale o Protodiscin(!). Všechny 90% jsou šméčka. Kupte si Vermaherb, berte 3x2 
tablety denně a třetí den to rozhodně poznáte na erekci a sexuální stamině. Ti více všímaví i na tom že budou mít víc 
v piči a budou cítit víc dominance. Evidentně zvedá hladinu tesťáku a funguje. Ale záleží na výrobci. 

    

  

  

# ... — sparatko 2013-06-04 10:38  

Ja len dodam ze pri prekroceni dennej davky z toho ludom celkom dobre j bka na rozum agresia , provokacie , 

clovek si zacina myslie ze je majster sveta ... Takze opatrne s davkovanim Ale rast svalov to urcite podporuje , nie 
sice ako pri anabolikach , ale fungovat to funguje ... 

    

  

  

# Kotvicnikova nat — Huhu 2014-11-06 16:24  

Ahojte ludia, 
dlhsie sa tu neobjavil prispevok... Nemate niekto vysledky kolko protodioscinu obsahuje nat ponukana v shopoch a 
na ceskych strankach? 
Dik 
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# vemoherb — tribulus 2015-04-02 18:05  

ahoj, ten Vemoherb, myslíte tento - fitnessprotebe.cz/.../... ? 
 
Našel jsem ještě jeden jinej. Tak nevím, kterej přesně koupit, ale tento se mi zdá lepší. díky 

    

  

  

# RE: vemoherb — petr 2015-04-03 00:16  

To sou hovna tady,tak když už se člověk kouká po něčem takovým,znamená to že není spokojen s výsledky.cca 70% 
uspěchu je strava,pak suplementy jako protein,gainer,bca.Creatin je taky podvod. Pokud chcete pořádný svaly tak 
bez steroidu,inzulinu a stravy to nejde. 

    

  

  

# Debilove — Michal 2015-09-25 17:06  

Debilove je třeba brát vatsi dávky jak se doporučuje, nekouřit, nechlastať a v posilce tvrdě makat ...jen takhle to 
funguje a kvalitní strava pokud tohle nedodrzujetě pak jste debilove že to vůbec kupujete,protože jinak tribulus 
nefunguje 

    

  

  

# Dodatek — Michal 2015-09-25 17:53  

Jo ten od WemoHerb funguje teď jsem začal testovat od Weidra 

    

  

  

# Hovna — Petr 2015-09-26 10:41  

S čím to porovnáváte? Zkuste třeba methandienon( kvalitní )ne nějakej Genesis. 
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# Beru ho cca dva tydny — Lukas 2015-11-19 20:09  

cca pred tremi tydny jsem zakoupil pilule od ceskeho vyrobce tribulus s argininem a je to celkem v pohode, sice jsem 

ze zacatku nez jsem si drobek navyknul tak mi stalo pero snad i v praci jako by mi zase bylo 15 let beru pouze 
jednu denne a v posilovne se to projevilo vetsi vydrzi, energii a cca po dvou tydnech i zvysenim vah a to na bench o 
10kg na drep 20kg a tah o 15kg. Je mi 29 let a nic jineho neberu jen normalni stravu. 

    

  

  

# sráči — tom 2017-04-30 14:00  

vseci ste tu sraci...twl 10 tablet tribulusu najednou?vseci vymastenci..staci jist kupu masa a zeleniny a treba kureci 
rizoto a budete mit vse prirodne...jen chtit a nechtit vse hned..rychle nabil rychle pozbyl...vse to sou jen reklamy a vy 
ste testeri..v 50ti z vas budou trosky hnusnejsi jak nynejsi babicky ;) 

    

  

  

# RE: Tribulus terrestris — kolta 2017-06-06 08:51  

Sorry jako, ale doporučovat tribulus v bezsteroidní kulturistice je blbost....tribulus obsahuje steroidní látky!!! 

    

  

  

# RE: RE: Tribulus terrestris — Musculus 2017-06-06 09:15  

Ano, Tribulus obsahuje "steroidní látky". Ale jedná se o rostlinné steroidní látky - fytosteroly. To nemá moc 
společného s tím, co si pod pojmem steroidní látky nejspíš představuješ. Kvůli fytosterolům nebudeš mít pozitivní 
dopingový test (ověřeno klinickou studií) a můžeš zapomenout na cokoli srovnatelného s účinky anabolických 
steroidů. Většina studií Tribulu zaznamenala nulový, nebo jen minimální vliv na sílu, složení tělesné hmoty, růst 
svalové hmoty či potenci. 
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