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VIROSTOP Fytofontana 50 pastylek do ssania
 

Cena: 44,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 pastyl.

Postać pastyl.

Producent HERB-PHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościVIROSTOP Fytofontana 50 pastylek do ssaniaWyrób medyczny w formie pastylek do ssania o smaku cytrynowym
wspomagający działanie ochronne przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 oraz innym wirusom układu oddechowego, w tym grypy A,
B.przeznaczone do zapobiegania, ochrony oraz łagodzenia objawów grypy i przeziębieniawspierają ochronę organizmu przed wirusami i
bakteriami, w tym przed SARS-CoV-2, grypy A i Btworzą barierę ochronną na błonie śluzowej, zapobiegając przenikaniu bakterii i wirusów
do organizmuBadania kliniczne potwierdziły hamujący wpływ pastylek do ssania fytofontana Virostop na zakażenie koronawirusem
SARS-CoV-2, a także na inne wirusy układu oddechowego w tym grypy A, B.Właściwości pastylek Virostop Fytofontana:Grypa i
przeziębienie to jedne z najczęstszych chorób zakaźnych, przebiegających z zaburzeniami układu oddechowego i poważnymi objawami
ogólnymi. Zaczynają się nagle, dlatego konieczna jest szybka i skuteczna interwencja. Choroby te (w tym nieżyt nosa) są wywoływane
przez wirusy przenoszone drogą kropelkową i dostające się do organizmu drogami oddechowymi, gdzie zaczynają się szybko
namnażać.Naukowcy z Herb-pharma AG Szwajcaria, opracowali unikalną kombinację naturalnych składników pastylek do ssania
VIROSTOP, których właściwości sprawiają, że są one pomagają w zapobieganiu i ochronie przed wirusami i bakteriami.Specjalny
ekstrakt z czystka kreteńskiego zawiera skoncentrowane polifenole, które tworzą film ochronny na błonie śluzowej, zapobiegając w ten
sposób przenikaniu bakterii i wirusów do organizmu. Pozostałe składniki - bioflawonoidy cytrusowe, jeżówka purpurowa (echinacea
purpurea), szałwia lekarska i acerola- wiśnia z Barbadosu wzmacniają przeciwwirusowe działanie neutralizujące.Właściwości
składników: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 do blokowania 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 substancje toksyczne,
działa przeciw pleśniom, ma właściwości przeciwzapalne i dezynfekcyjne, łagodzi ból i stany zapalne. Szczególnie nadaje się do leczenia
kaszlu, grypy i przeziębienia. Roślina wykazuje korzystny wpływ na zapobieganie chorobom zakaźnym i wirusowym, takim jak grypa,
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
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działanie immunostymulujące. 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 i minerały, głównie żelazo, wapń i magnez oraz ponad 150 fitosubstancji. Ma
silne działanie przeciwutleniające. Poprawia odporność organizmu. Chroni przed infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi. 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.Zalecane
spożycieStosowanie pastylek do ssania fytofontana VIROSTOP należy rozpocząć przy pierwszych oznakach przeziębienia (np. drapania
w gardle, kichania), jeszcze przed rozwinięciem się choroby. Zaleca się również stosowanie w przypadku podwyższonego ryzyka
zachorowania.Podczas ssania pastylek, uwalniane są równomiernie substancje czynne, które powlekają błonę śluzową jamy ustnej
filmem ochronnym.Dorośli i dzieci powyżej 3 roku życia: 1 pastylka, co 3-4 godziny w zależności od potrzeb. Nie stosować więcej niż 3
pastylki do ssania w ciągu doby.Nadają się również do długotrwałego stosowania zapobiegawczego. W przypadku zwiększonego ryzyka
infekcji, można stosować 5 pastylek do ssania dziennie.Dla uzyskania lepszego efektu stosować przez kolejne 3 dni po ustąpieniu
objawów.Pastylki przeznaczone są do ssania, aż do rozpuszczenia. Nie należy połykać ich w całości ani rozgryzać.WażneKobiety w
ciąży i karmiące piersią powinny stosować preparat po konsultacji ze specjalistą.SkładnikiWyciąg z czystka kreteńskiego (Cisti creticus
eriocephalus), Wyciąg z jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea), Ekstrakt z Aceroli, Ekstrakt z szałwii lekarskiej (Salvia officinalis),
kompleks bioflawonoidów cytrusowych, sorbitol, ksylitol, kwas cytrynowy, stearynian magnezu, aromat cytrynowy, aromat
limonkiProducentHERB-PHARMA
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