fin Antipa-rasitis
(doplněk stravy)

Extrakt z ořešáku černého

bez
alkoholu

s alkoholem

Doplněk stravy Antipa-rasitis obsahující extrakt z ořešáku je k dispozici ve dvou formách - s alkoholem i bez alkoholu. Bezalkoholová forma je vhodnější pro mladší generaci, pro řidiče nebo osoby,
u kterých by alkohol mohl působit dráždivě.
Extrakt z ořešáku byl v minulosti používán indiánskými kmeny
při očistě střevního traktu od usídlených parazitů. Mnohdy jsou to
totiž právě paraziti, kteří snižují účinnost obranyschopnosti, narušují rovnováhu a vitalitu organismu.
Parazit je organismus žijící na úkor svého hostitele, získává z něho
živiny a poškozuje ho. Do těla se dostává nejčastěji běžnou stravou
a vodou. Postupné osidlování těla parazity v sobě skrývá mnohá
nebezpečí, která se mohou projevit až za několik let.
Antipa-rasitis (s alkoholem): 50 ml
Obsah účinných látek v 60 kapkách: 340 mg ořešáku černého. 30 % alkoholu. Výrobek není určen dětem.
Antipa-rasitis (bez alkoholu = alcohol free): 100 ml
Obsah účinných látek v 60 kapkách: 340 mg ořešáku černého. Sladidlo:
glycerol. Výrobek není určen dětem do 3 let.
Dávkování (pro obě formy stejné): 20 kapek 3x denně, smíchat s vodou
nebo džusem (nekapat do horkých nápojů). Vhodné je užívat ráno a v poledne nalačno (cca 20 minut před jídlem), večer 1 hodinu po jídle.
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Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování.
Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

Parazit je organismus žijící na úkor jiného organismu - svého hostitele.
Na rozdíl od obecných představ parazité nejsou vázáni jen na tlusté
střevo, vyskytují se i v plicích, játrech, ve svalech, kloubech, krvi, kůži.
Poškozují tkáně a buňky člověka, připravují ho o výživné látky, produkují toxiny. Často přetrvávají v organismu nepozorovaně, chorobné
příznaky nejsou vždy jednoznačné. Podle Světové zdravotní organizace tvoří paraziti jednu ze šesti nejnebezpečnějších příčin onemocnění.
(z článku MUDr. Márie Butkovičové)

