
NOVÝ PRODUKT

Nyní dostupný ve formě kapslí

30 a 90 

Právenka latnatá

ANTIMIKROBIÁLNÍ

ANTIVIROVÁ

PROTIZÁNĚTLIVÁ ROSTLINA

Díky ní se při světové epidemii chřipky v roce 1918 

podařilo v Indii zastavit šíření smrtícího viru.

Andrographis paniculata –

NOVÝ PRODUKT

Nyní dostupný ve formě kapslí

30 a 90 

Účinné složky:
Andrographolid: Posílení aktivity imunitního systému, zlepšení odolnosti vůči stresu.

Zvýšení koncentrace T lymfocytů, bojujících proti bujení rakovinných buněk.
(Bioorg Med Chem. 2007 Jun 15;15(12):4247-55)

Andrograpanin:  Protizánětlivé účinky. Zmírnění otoků a bolesti, vylučování kyseliny močové (dna).
(Am J Chin Med. 2007;35 (2): 317-28)

Silymarin:          Ochranné účinky na játra, hořké látky stimulují tok žluči. 
Účinky obdobné jako u Ostropestřce mariánského (žloutenka, cirhóza jater).
(J Ethnopharmacol. 2007 Apr 20;111(1):13-21)

Terapeutické účinky:

• protizánětlivé (mírní otoky)

• antibakteriální

• antipyretické (snižuje horečku)

• antivirové (zabraňuje aktivitě virů)

• podporuje vylučování hlenu z dýchacího systému 

• antitrombotické

• hypoglykemické

• kardioprotektivní

• protiparazitární

• detoxikační (čistí krev)

• při trávicích obtížích (průjem, zácpa, nadýmání, salmonela)

Neužívat současně s léky na ředění krve – oba prostředky snižují srážlivost krve. 
Není určeno pro těhotné a kojící ženy.

Mírní akutní infekce horních cest dýchacích (nachlazení, chřipka,
kašel, bolest v krku, průchodnost nosu, bolest v uších).

Její užívání se doporučuje jako doplněk konvenční lékařské péče, ne jako náhrada lékařské pomoci nebo diagnostiky. Pokud 

jste v péči lékaře, je důležité, abyste nepřestali užívat nebo nesnížili užívání předepsaných léků bez předchozí porady s lékařem. 

Funguje obdobným způsobem jako aspirin, 
ale bez vedlejších účinků. (Eur J Pharmacol. 2006, 28;553(1-3):39-45)
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Doporučené dávkování: 6 – 12 kapslí denně.
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