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VIROSTOP Fytofontana krople 25 ml
 

Cena: 29,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 25 ml (but.)

Postać -

Producent HERB-PHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościVIROSTOP Fytofontana krople 25 mlDziałanie:działa jako naturalny przeciwutleniacz, neutralizuje wolne rodnikiwspomaga
naturalną detoksykację organizmupomaga utrzymać naturalną równowagę flory jelitowejkorzystanie wpływa na układ
oddechowywspiera prawidłowe funkcjonowanie górnych dróg oddechowychCharakterystyka 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 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.AcerolaAcerola pomaga w naturalny sposób podnieść odporność organizmu, stymulując układ
immunologiczny do produkcji przeciwciał. Acerola to najbogatsze źródło łatwo przyswajalnej, naturalnej witaminy C. Acerola sprawdzi
się u osób chronicznie przemęczonych i odczuwających osłabienie, a wspomagająco także u pacjentów, którzy borykają się ze skutkami
chorób obniżających sprawność fizyczną i umysłową.Zalecane spożycieZapobiegawczo:2 x dziennie 10 kropliW stanach ostrych:2 x
dziennie 15 kropliWażneNie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.SkładnikiWoda, ekstrakt z jeżówki purpurowej,
acerola, ekstrakt z czystka kreteńskiego, ekstrakt z grejpfruta, olejek z mięty pieprzowej, substancje słodzące: Lazktoza, Acesulfam K,
Aspartam, konserwant: Sorbinian potasuProducentHERB-PHARMA
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