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VIROSTOP SPRAY DO NOSA 20ml
 

Cena: 33,12 PLN

Opis produktu
 

Virostop - naturalna ochrona przed infekcjami wirusowymi

Virostop w postaci sprayu do nosa to niepowtarzalna receptura składająca się głównie z ekstraktu z czystka kreteńskiego (cistus
creticus extract). Czystek kreteński jest przebogaty w związki z grupy polifenoli, które tworzą tarczę ochronną i stanowią barierę
przeciwwirusową i przeciwbakteryjną. Fizycznie zapobiega ona wnikaniu wirusów i bakterii do organizmu przez śluzówkę górnych dróg
oddechowych.
Ekstrakty roślinne z czystka kreteńskiego znane są w medycynie ludowej od setek lat. Czystek działa bezpośrednio na wnikające wirusy i
bakterie. Zapobiega oraz łagodzi objawy grypy i przeziębienia oraz stosowany jest w leczeniu wspomagającym w gorączce, przy
alergicznym nieżycie nosa. Ponadto oczyszcza i nawilża suchą błonę śluzową nosa.

Dzięki naturalnym składnikom, preparat jest bezpieczny, nadaje się do długotrwałego stosowania. Można również go łączyć z innymi
lekami lub suplementami.

 Virostop naukowo:

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.
Zespół naukowców węgierskich 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 Virostop:

Aqua, Dead sea salt, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Polysorbat 20, Panthenol, Sodium Hyaluronate, Aloe vera extract, Oleum
menthae piperitae, Cistus creticus extract.

Dawkowanie:
Zapobiegawczo: 1-2 razy dziennie 1 dawka do każdego nozdrza.
W stanach ostrych: 3 razy dziennie 1 dawka do każdego nozdrza.
Preparat można stosować u dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia.
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