Antiseptické prípravky

Grepofit drops
• INFEKCIE SPÔSOBENÉ VÍRUSMI,
BAKTÉRIAMI A PLESŇAMI

• OCHORENIA DÝCHACÍCH CIEST

(NÁDCHA, CHRÍPKA, ANGÍNA, ATĎ.)

• POSILNENIE IMUNITY

Tento výrobok je schválený ako výživový doplnok. Nie je to liek, nemožno ho zamieňať za predpísané lieky a jeho účinky nie sú
schválené ako liečivé.

Grepofit drops je bioinformačný prípravok s vyváženou kombináciou najúčinnejších prírodných
látok s antimikrobiálnym pôsobením. Obsahuje extrakt z grapefruitu, echinacey, ibišteka sudánskeho
a šalvie lekárskej.
Grepofit drops pôsobí antivírusovo, antibakteriálne a antimykoticky.
Bioinformácie sú frekvencie, ktoré napodobňujú riadiace frekvencie podkôrových centier mozgu, regulujúcich vegetatívnu nervovú
sústavu a činnosť vnútorných orgánov. Ich pôsobením sa rušia negatívne informácie a vyvolá sa spätný regeneračný proces.

Účinky a použitie Grepofitu drops
• pôsobí proti širokému spektru vírusov, baktérií a plesní

• účinkuje rýchlo a pri včasnom podaní môže pomôcť zvrátiť a skrátiť priebeh ochorenia

• pomáha pri liečbe chorôb dýchacej sústavy – nádcha, katar horných dýchacích ciest, chrípka, viróza, angína, zápaly nosohltana,
kašeľ, chrapot, zápaly dutín, mandlí a stredoušia

• posilňuje celkovú odolnosť a detoxikuje organizmus

Energetické pôsobenie Grepofitu drops podľa princípov tradičnej čínskej medicíny (TČM)
Grepofit drops ovplyvňuje predovšetkým energetické dráhy sleziny, pľúc, pečene, osrdcovníka a troch ohnísk.

Zloženie Grepofitu drops
Extrakt z grapefruitových plodov: V roku 1980 objavil nemecký lekár Jacob Harich v jadierkach grapefruitu látku s antibiotickým
efektom. Táto základná substancia extraktu vykazuje silné účinky, zabraňujúce rozmnožovaniu baktérií, vírusov a plesní. Spolu
s touto látkou je základom úspechu aj vysoký obsah bioflavonoidov v plodoch. Prírodné flavonoidy uľahčujú trávenie, čistia

organizmus, posilňujú celkovú odolnosť, pomáhajú predchádzať nachladnutiu, infekciám a zápalom, zlepšujú krvný obeh a zvyšujú
obranyschopnosť slizníc. Vyznačujú sa antioxidačnými vlastnosťami, vychytávajú voľné kyslíkové radikály, zvyšujú kvalitu steny
ciev a predchádzajú ich zvýšenej krehkosti, najmä krehkosti kapilár. Zabraňujú zhlukovaniu krvných doštičiek a vzniku krvných
zrazenín, čím efektívne pôsobia pri prevencii vzniku trombóz a infarktu myokardu. Mechanizmus pôsobenia je teda dvojaký,
pričom obidve zložky sa dopĺňajú a pôsobia blahodárne na organizmus.

Echinacea purpurea: Pri vonkajšej aplikácii hojí rôzne poranenia. Oveľa významnejšia je však pri vnútornom užívaní na

zvyšovanie nešpecifickej imunity organizmu. Spôsobuje aktiváciu makrofágov, ktoré sú schopné pohltiť pôvodcov infekcie priamo
v organizme. Ďalej podporuje produkciu interferónu, látky, ktorá okrem iného zabraňuje rozmnožovaniu vírusov v bunkách.

Ibištek sudánsky: Celkové pôsobenie byliny je protizápalové a dezinfekčné, najmä v oblasti tráviaceho a močového traktu.

Výťažky z ibišteka dezinfikujú močové cesty a obličky, prispievajú k rozpúšťaniu niektorých typov močových kamienkov, pôsobia
diureticky a zmierňujú opuchy. Dezinfekčné antibiotické pôsobenie sa prejavuje voči všetkým bežne rozšíreným patogénnym
bakteriálnym kmeňom a vo vyšších dávkach účinkuje aj proti parazitom. Rastlinné farbivá antokyany a flavonoidy spolu

s vitamínom C vychytávajú voľné radikály, a tým brzdia starnutie a poškodzovanie buniek. Extrakt celkovo osviežuje organizmus,
bez vedľajších účinkov znižuje vysoký krvný tlak a účinne znižuje horúčku.

Šalvia lekárska: Šalvia vykazuje antivírusové, protizápalové, sťahujúce, baktericídne a dezinfekčné účinky. Uplatňuje sa

v gynekológii, a to najmä pri ťažkostiach na začiatku menštruácie alebo v prechode. Antibiotické účinky sa využívajú pri liečbe
zápalov močových ciest, bolestí v krku, pri angíne, gynekologických zápaloch alebo zápaloch zažívacieho ústrojenstva.

Odporúčané dávkovanie
9–15 kvapiek 1–3x denne (15 kvapiek = 0,5 ml)

Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie! Po 3 týždňoch užívania nasleduje 1 týždeň prestávka.
Počas užívania prípravku je vhodné zvýšiť príjem tekutín.

Kontraindikácie
V prípade užívania imunosupresív (lieky, ktoré cielene znižujú imunitu), liekov na vysoký krvný tlak, antibiotík a benzodiazepínov
(lieky predpisované na nespavosť, úzkostné stavy, kŕče a epilepsiu) odporúčame užívať Grepofit drops v odstupe viac ako päť

hodín. Extrakt z grapefruitových plodov posilňuje imunitný systém a selektívnym pôsobením nenarúša bakteriálnu flóru, prospešnú
pre zdravie. Oproti liečbe syntetickými antibiotikami sa neobjavujú problematické nežiadúce účinky. Za osobitnú pozornosť stojí
spomínaný účinok grapefruitového extraktu proti plesniam – ich rozmnožovaniu zabraňujú bioflavonoidy a kyselina askorbová
z tohto extraktu.

Upozornenie: Výrobok obsahuje min. 25% alkoholu. Nie je určený pre deti a na užívanie v čase tehotenstva a dojčenia. Výživové
doplnky nie sú určené na používanie ako náhrada pestrej stravy.

Spôsob skladovania: Ukladajte mimo dosahu detí! Uschovávajte uzatvorené, v suchu, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia,
pri teplote 10–25 °C. Chráňte pred mrazom.
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