Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

VIROSTOP SPRAY DO GARDŁA 30ml
Cena: 32,53 PLN

Opis produktu

Virostop - naturalna ochrona przed wirusami i bakteriami
Virostop w postaci sprayu do gardła to unikalna receptura składająca się głównie z ekstraktu z czystka kreteńskiego (cistus creticus
extract). Czystek kreteński zawiera duże ilości polifenoli, które tworzą tarczę ochronną, stanowiącą barierę przeciwwirusową i
przeciwbakteryjną. Zapobiega ona wnikaniu wirusów i bakterii do organizmu poprzez śluzówkę górnych dróg oddechowych.
Ekstrakty roślinne z czystka kreteńskiego stosuje się w medycynie ludowej od setek lat. Czystek działa bezpośrednio na wnikające
wirusy i bakterie. Zapobiega oraz łagodzi objawy grypy i przeziębienia.
W składzie preparatu Virostop znajdują się także: jeżówka purpurowa (Echinacea Purpurea), acerola (Malphigia glabra), szałwia (Salcia
oficinalis) oraz bioflawonoidy cytrusowe. Składniki te zwiększają odporność, działają przeciwzapalnie, chronią przed infekcjami
wirusowymi i bakteryjnymi.
Dzięki naturalnym składnikom, preparat jest bezpieczny, nadaje się do długotrwałego stosowania. Można również go łączyć z innymi
lekami lub suplementami.

Zaplecze naukowe Virostop
Zespół wirusologów z Budapesztu, pod kierownictwem dr. Istvana Jankovicsa wykazał, że opatentowana mieszanka ziołowa
zastosowana w preparacie Virostop znacząco obniża ryzyko zakażenia SARS-CoV-2.
Naukowcy potwierdził swoją hipotezę w badaniu in-vitro na komórkach nerkowych małpy z rodziny koczkodanowatych – kotawca
jasnonogiego. Komórki kotawca jasnonogiego są powszechnie stosowane do badań grypy. Wyniki badań zespołu dr Jankovicsa są
niezwykle obiecujące. W rzeczy samej, gdy zmieszano wirus SARS-CoV-2 z komórkami małpy pokrytymi preparatem Virostop, wirus nie
mógł wniknąć do komórek i został zneutralizowany. Takie same rezultaty uzyskano w przypadku wirusów grypy typu A i B.
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Naturalny skład sprayu Virostop:
Aqua, Echinacea purpurea, Acerola dried extract, Extractum Cisti creticus eriocephalus (2800 mg z 60% zawartością polifenoli), Salvia
officinalis extract, Citrus bioflavonoid complex, Oleum menthae piperitae, Suprasweet, Kalium sorbat.

Dawkowanie:
Zapobiegawczo: 2 razy dziennie 5 dawek doustnie, dzieci: 2 razy dziennie 2 dawki.
W stanach ostrych: 3 razy dziennie 5 dawek doustnie, dzieci: 3 razy dziennie 2 dawki.
Preparat można stosować u dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia.
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