
Red - pro ženy, regenerace organismu, hubnutí, péče o tělo 

harmonický život žen, napomáhá regeneraci organismu, zlepšovat sexuální aktivitu 

Kompletní specifikace 

 

Čistě přírodní produkt. Vyrobeno pod farmaceutickým dohledem. 

 

Účinky a účel použití 

napomáhá regeneraci organismu ženy 

vhodný pro regulaci tělesné hmotnosti 

navozuje pocit plnosti a je tak vhodný pro osoby, které potřebují snížit příjem potravy 

má příznivé účinky na trávicí a vylučovací systém 

přispívá k ochraně před škodlivými volnými radikály 

pomáhá zlepšovat sexuální aktivitu 

 

Výrobek je určen pro 

aktivní ženy, které rády pečují o své tělo 

ženy, které chtějí vypadat a cítit se lépe 

ženy, které chtějí prožívat harmonický život 

 

Charakteristika 

 

Výrobek Euniké red obsahuje vlákninu ActiStar, která je bohatá na obsah rezistentního škrobu. Podporuje trávení, 

má nízký glykemický index a v porovnání s jinými druhy vláknin tvoří ve střevě vyšší obsah butyrátu, který se 

považuje za látku příznivě působící na činnost tlustého střeva. 

 

Přípravek je doplněn o chlorelu, která je bohatým zdrojem minerálních látek a vitamínů a obsahuje chlorofyl, který 

pomáhá neutralizovat škodlivé volné radikály, zlepšuje přenos kyslíku v tkáních a je důležitý pro aktivitu enzymů a 

správnou činnost srdce. Chlorela obsahuje navíc vysoké procento tzv. Chlorella růstového faktoru, kterému se 

připisují významné regenerační účinky v organismu. Výrobek obsahuje i extrakt z Tribullus terestris, který napomáhá 

zlepšovat metabolismus organismu a celkově udržovat tělo v dobré kondici a zároveň podporuje sexuální aktivitu. 

Proč jsou butyráty tak důležité pro lidské zdraví? 

 



Současnými výzkumy bylo zjištěno, že tlusté střevo hraje významnou roli v našem imunitním systému. Výzkumy 

potvrdily, že snížené zásobování butyrátů do buněk tlustého střeva může navodit střevní atrofii a další funkční 

poškození, včetně oslabení imunitních odpovědí. Naopak zvýšený přívod butyrátů do kolonocytů podporuje růst 

střevního epitelu, růst střevních buněk a zlepšuje imunitní systém. Vláknina ActiStar je bohatá na obsah rezistentního 

škrobu. Rezistentní škrob je velmi zajímavý, protože ve srovnání s obyčejnou vlákninou nabízí mnohem větší 

produkované množství butyrátu (4–5×). 

Tribulus terrestris – kotvičník zemní (kotvičník pozemní) 

 

Je jednoletá, 10 až 50 cm dlouhá bylina. V poslední době je kotvičník populární zejména jako afrodiziakum. U žen 

zvyšuje hladinu estrogenů, což se projevuje významným vzrůstem sexuálního libida. Dalšími důsledky tohoto 

působení by mohlo být u žen zmírnění klimakterických obtíží a snížení množství tělesného tuku. 

 

Složení v jedné tobolce 

 

Aktivní látky mg/1 tobolku 

Chlorella sp. 200,00 

Tribullus terestris extrakt 65,00 

ActiStar rezistentní maltodextrin (50 % rezistentního škrobu) 50,00 

 

Dávkování 

 

Tři tobolky denně. 

 

Skladování 

 

Při pokojové teplotě 15–25 °C, na suchém a tmavém místě. 

 

Ukládejte mimo dosah dětí. Výrobek není určen pro děti do 3 let. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. 

Přípravek není určen jako náhrada pestré stravy. Hmotnost obsahu (90 tobolek) 28,3 g. 


