
Pink grape - při chřipce a nachlazení, přírodní antioxidanty 

60 tobolek, ostropestřec mariánský, extrakt z grepu a bylin, selen 

 

Zabíjí 800 druhů virů a bakterií - Chlamydie trachomatis, pneumonike, Borelióza, mykoplazmata / 2-0-2, min. 5 

měsíců/ 

Kompletní specifikace 

 

Čistě přírodní produkt. Vyrobeno pod farmaceutickým dohledem. 

 

Účinky a účel použití 

napomáhá při nachlazení 

pro udržení dobrého zdravotního stavu 

má regenerační účinky v organismu 

má antioxidační účinky (chrání organismus před škodlivými vlivy volných radikálů) 

pomáhá vylučování toxických látek z organismu 

působí jako šetrná přírodní látka 

napomáhá zpomalovat stárnutí buněk 

 

Výrobek je určen pro 

lidi, co jsou často nachlazení 

lidi trpící různými záněty, viry, plísněmi a bakteriemi 

všechny, kteří se chtějí zbavit škodlivin v těle 

lidi trpící žaludeční a střevní infekcí 

 

Charakteristika 

 

Obsahuje extrakt z jader grapefruitu, ten je díky obsahu flavonoidů vhodný jako pomoc při posilování 

obranyschopnosti, napomáhá předcházet nachlazení a vykazuje antioxidační účinky. Výrobek Pink grape je kombinací 

silných antioxidantů, látek, které napomáhají chránit naše buňky před volnými radikály, a tím napomáhá zpomalovat 

stárnutí. Dále je zde extrakt léčivé rostliny ostropestřce mariánského (Silybum marianum). 

 



Ostropestřec mariánský obsahuje jako hlavní účinnou látku sylimarin podporující správnou funkci a regeneraci jater a 

tak je napomáhá chránit před poškozením. Je vhodnou volbou pro celkovou regeneraci. 

 

Extrakt vinné révy obsahuje komplex důležitých antioxidantů a blahodárně působí při chronické žilní 

nedostatečnosti. 

Selen 

 

Selen je stopový minerál nacházející se v organismu ve velmi malém množství, je ale nezbytný pro zdraví. Je také 

znám svými antioxidačními účinky, likviduje volné radikály a napomáhá detoxikaci organismu. Selen je nezbytný pro 

správnou funkci štítné žlázy a podporuje celkovou obranyschopnost organismu. 

Grape seed extract 

 

Extrakt z grapefruitových jadérek je jediným prostředkem, který hubí současně různé druhy škodlivých 

mikroorganismů. Tento výrobek mimo jiné patří mezi významné antioxidanty. Podle provedených klinických studií 

bylo potvrzeno, že extrakt z jadérek grapefruitů, coby významný antioxidant, může být až 50× účinnější než vitamín E 

a 20× účinnější než vitamín C. V současné době je všeobecně známo, že viry a bakterie jsou zodpovědné za velké 

množství onemocnění. Totéž platí o plísních a parazitech. Pink grape je výborný „týmový pracovník“, velmi dobře se 

snáší s ostatními přípravky a léky. 

Ostropestřec mariánský 

 

Je léčivá rostlina, která se už v 16. století těšila zvláštní pozornosti. U nás v přírodě se vyskytuje ojediněle a vzácně. 

Úspěšně se používá při potížích s trávením, onemocněních jater a žlučníku a jako ochrana jater před různými 

toxickými látkami. Působí celkovým protizánětlivým a protibakteriálním účinkem. 

Nejdůležitější je prevence 

 

Než nechat nemoc propuknout a pak léčit její důsledky, je lépe jí předcházet. Pink grape je ideálním pomocníkem – 

pomáhá a neublíží. 

 

Složení v jedné tobolce 

 

Aktivní látky mg/1 tobolku 

Grape seed extract 100,000 

Extrakt ostropestřce mariánského 100,000 

Extrakt vinné révy 50,000 

Selen 0,025 



 

Dávkování 

 

Dvě tobolky denně, ráno nebo večer zapít dostatečným množstvím tekutiny. V období zvýšeného výskytu chřipek a 

nachlazení je možné denní dávku krátkodobě zdvojnásobit. 

 

Skladování 

 

Skladujte v suchu a temnu při teplotě 15–25 °C. Ukládejte mimo dosah dětí. 

 


