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VIROSTOP ORAL spray do ust 30 ml Fytofontana
 

Cena: 26,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent HERB-PHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisVIROSTOP spray do ust 30ml FytofontanaWskazania i działanie:

Chroni organizm przed wirusami i bakteriami, w tym przed SARS-CoV-2, grypą A i B

Tworzy filtr ochronny na błonie śluzowej jamy ustnej

Zapobiega infekcjom wirusowym i bakteryjnym

Ma silne działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne oraz dezynfekcyjne

Hamuje rozwój i pomaga łagodzić ostre objawy infekcji wirusowych w tym SARS-CoV-2 oraz grypy A i B

Wzmacnia układ odpornościowy organizmu

Hamuje enzymy neuraminidazy na powierzchni wirusów, wirus nie może dostać się do komórki namnażać sięBadania kliniczne
potwierdziły hamujące działanie fytofontana Virostop spray do ust względem koronawirusa SARS-CoV-2, oraz innych infekcji
wirusowych górnych dróg oddechowych np. grypy typu A i B.Wyrób medyczny przeznaczony jest dla osób dorosłych i dzieci powyżej 3
roku życia.

Cistus creticus - czystek kreteński:Ta wyjątkowa roślina charakteryzuje się wysoką zawartością polifenoli i dlatego jest również
nazywana „królową polifenoli”. Polifenole zapewniają ochronę chemiczno-fizykalną, która zapobiega przenikaniu bakterii i wirusów do
komórek. Szczególnie ważna jest zdolność doblokowania działania wirusowego enzymu neuraminidazy, która jest również poparta
badaniami klinicznymi producenta. Oprócz działania przeciwwirusowego i przeciwbakteryjnego polifenoli, czystek wykazuje także
pozytywny wpływ na układ odpornościowy - ma silne właściwości antyoksydacyjne, usuwa z organizmu substancjetoksyczne, działa
przeciw pleśniom, ma właściwości przeciwzapalne i dezynfekcyjne, łagodzi ból i stany zapalne. Szczególnie nadaje się do leczenia
kaszlu, grypy i przeziębienia. Roślinawykazuje korzystny wpływ na zapobieganie chorobom zakaźnym i wirusowym, takim jak grypa,
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przeziębienie, choroby górnych dróg oddechowych.Bioflawonoidy cytrusowe:Wysoce skuteczny koncentrat zawierający bioflawonoidy,
które wykazują silne działanie zapobiegające rozwojowi bakterii, wirusów i pleśni. Naturalny flawonoid oczyszcza organizm, wzmacnia
odporność, zapobiega infekcjom i stanom zapalnym, ułatwia trawienie,poprawia krążenie krwi i zwiększa odporność błon śluzowych.
Charakteryzuje się właściwościami przeciwutleniającymi.Echinacea purpurea - Jeżówka purpurowa:Zawiera wiele cennych substancji:
flawonoidy, olejki eteryczne, alkaloidy, inulinę, echinaceinę polisacharydową. Polisacharydy są w dużej mierze odpowiedzialne za
działanieimmunostymulujące. Wszystkie te substancje zwiększają siły obronne organizmu, tzw. odporność niespecyficzna, a zatem
echinacea należy do immunostymulatorów roślin.Wyciągi z jeżówki stosuje się w profilaktyce i leczeniu chorób wirusowych, zakaźnych i
zapalnych, grypy i przeziębienia.Salvia officinalis  - Szaławia lekarska: Zawiera olejki eteryczne, saponiny, goryczki i garbniki.
Charakteryzuje się silnym działaniem przeciwbakteryjnym i przeciwzapalnym, które jest szczególnie skutecznie w leczeniu anginy,w
stanach zapalnych jamy ustnej i gardła. Roślina wykorzystywana jest także w leczeniu zapalenia układu moczowego i trawiennego, a
także w przypadku stanów zapalnych w ginekologii.Acerola – Wiśnia z Barbados - Malpighia glabra:Jest bardzo bogatym źródłem
witaminy C. Zawiera również witaminy A, B6, bioflawonoidy iminerały, głównie żelazo, wapń i magnez oraz ponad 150 fitosubstancji. Ma
silne działanie przeciwutleniające. Poprawia odporność organizmu. Chroni przed infekcjami wirusowymi ibakteryjnymi. Zmniejsza
poczucie zmęczenia. Acerola nadaje się do stosowania zwłaszcza przy przeziębieniach i grypie, w okresach zwiększonego stresu
fizycznego lub psychicznego,po urazach, operacjach i rekonwalescencji. Wspiera funkcję układu odpornościowego. W dziennej dawce
sprayu ViroStop jest 250 mg aceroli.Sposób użyciaDawkowanie i sposób podawania:zapobiegawczo: dorośli - 2 razy dziennie po 5
dawek doustnie (5 psiknięć), dziecipowyżej 3 roku życia - 2 razy dziennie po 2 dawki doustnie

w stanach ostrych: dorośli - 3 razy dziennie 5 dawek (psiknięć) doustnie, dziecipowyżej 3 roku życia - 2 razy dziennie po 3 dawki dziennie.

podczas stosowania sprayu ViroStop może się pojawić drętwienie języka. Takieuczucie jest tymczasowe i naturalne. Ewentualne
niewielkie osady spowodowane sąprzez składniki roślinne zawarte w produkcie i w żaden sposób nie wpływają najakość
produktu.Sposób użycia sprayu:

wstrząsnąć przed użyciem,

przed pierwszym użyciem należy zdjąć ochronną przezroczystą nasadkę z aplikatora, chwycić butelkę z sprayem i nacisnąć kilkakrotnie
aplikator rozpylający, aż dopierwszego rozpylenia, włożyć aplikator do ust i rozpylić potrzebną ilość,

nie zaleca się używania produktu jednocześnie kilku osobom - ryzyko przeniesienia infekcji.

SkładAqua, Extractum Cisti creticus eriocephalus (2800 mg z 60% zawartością polifenoli), Extractum Echinacea purpurea, Salvia
officinalis, wyciąg suszony Acerola, kompleks bioflawonoidów cytrusowych, Acesulfame K, Oleum menthae piperitae aroma,
Kaliumsorbat.SkładHerb Pharma, ul. Bielska 47, 43-430 Skoczów, Poland, NIP 9372267454Wg receptury Herb-pharma AG Schweiz,
Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich,Switzerland
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