
PHYTOVIRON 
SZINTLÉPÉS A VÉDELEMBEN 



Folyamatosan mikroorganizmusok 

vesznek minket körül.  

Mindenhol ott vannak:  

a levegőben, a talajban, a vízben, 
emberekben és állatokban, minden 

felületen és tárgyon, melyekkel 

érintkezünk. 

LÁTHATATLAN VILÁG 
VESZ KÖRBE MINKET 

baktériumok 

gombák 

vírusok 



• a bél mikroflórájának hasznos 
alkotóeleme 

• javítja az emésztést  

• támogatja az immunrendszer 
működését 

• a szervezet számára szükséges 
vitaminokat megtermeli 

Okozhat torokfájást, bélfertőzéseket, 
fertőző bőrgyulladást (orbánc), 
vastagbél fertőzést (vérhas), 
szalmonella fertőzést, tuberkulózist 
(tbc), torokgyíkot (diftéria), 

szamárköhögést (pertussis), 

merevgörcsöt (tetanusz), különféle 

gyulladásokat és elindíthat gennyes 

folyamatokat. 

A legkisebb egysejtű 
organizmusok, melyek 
életképesek az emberi testen 
belül is, és akár tovább is 
adhatók.  
Lehet káros is, hasznos is.  

Baktériumok 
Előnyös 
baktériumok 

Kártékony 
baktériumok 



A WHO szerint a Föld minden 

ötödik lakosa gombás 

bőrbetegségektől szenved. 

Független élő szervezetek. 
Bonyolultabb felépítésűek, és 
a világ egyik legrezisztensebb 
mikroorganizmusai - a 
növekedéshez és fejlődéshez 
csak nedvességre van 
szükségük. 

Gombák 

Gyengíti a mikroflórát, csökkentve 

ezzel a test ellenálló-képességét a 

káros baktériumokkal és 

vírusokkal szemben. 

Mérgezőek, illetve egyes gombák 
rák-keltően hatnak a szervezetre. 



Vírusok 

Sejten belüli paraziták, 
amelyek csak élő sejtekben 
képesek szaporodni. 

SARS 
Súlyos Akut 
Légzőszervi  

probléma 

Influenza 

Kanyaró 

Bárányhimlő 

Hepatitisz 
Májgyulladás 

Rubeola  
Rózsahimlő 

Herpesz 

A vírusok számos fertőzést hordoznak: 



A 
vírusfertőzések 
számokban 

Első helyezés a világon 
az előforduló vírusos 
fertőzések száma alapján az 
influenza és SARS vírus. 

Minden 10. felnőtt 
évente elkapja az 
influenzát. 

Évente kb. 650 ezer ember 
hal meg influenza vírus 
fertőzés miatt. 

1 

10 

650  



Az immunrendszer megvéd 
minden kórokozótól 
Immunitás (latin immunitás szóból - felszabadulás, 
megszabadulás) - a test azon képessége, ami felismeri 
és leküzdi a kórokozókat. immunitás 

gombák 
baktériumok 

vírus 
elemi 

részecskék 



Az immunrendszer első  
védelmi szintje 

A bőrön és a nyálkahártyán található 
antitestek megvédenek a bejutó 

baktériumoktól és vírusoktól. 

Mechanikai védelem 

baktériumok 
férgek 
vírusok 



Az immunrendszer második  
védelmi szintje 
 

Az immunrendszer sejtjei (T-limfociták és makrofágok) 

megakadályozzák a kórokozók szaporodását, interferont 

bocsátanak ki – a fegyvert, mellyel képes ellenállni a kórokozó 

baktériumoknak, parazitáknak, vírusoknak. 

Az interferonok a megbetegedés első óráiban lépnek 
működésbe. Miközben harcolnak a fertőzéssel, az 
antitestek nem kapcsolódnak az immunrendszerhez, 
hanem aktiválják, működésbe hozzák azt. 

Helyi immunitás 

T-limfociták 

interferonok 

baktériumok 
férgek 
vírusok 



Az immunrendszer harmadik  
védelemi szintje 

"Nehéz tüzérség„ B-limfocitákból. 

A test antitesteket termel - 

immunoglobulinokat, melyek 

semlegesítik azokat a kórokozókat 

(patogéneket), melyekkel a helyi 

immunitás nem tudott megbirkózni. 

Antitest-termelés 

B-limfociták 

immunglobulin* 

baktériumok 
férgek 
vírusok 



Ha az immunitásunk legyengült, 
akkor a szervezetünk nem tud megbirkózni 

a kórokozók támadásával, ezért megbetegszünk. 



Valódi tápanyagok 
hiánya 

Káros szenvedélyek Stressz Alváshiány 

Kor Balesetek, 
sérülések 

Krónikus 
betegségek 

Allergia 

Immunrendszert gyengítő  
Tényezők 



33% -a  
TÚLSÚLYOS  

(WHO szerint) 

86% -a 
TÁPANYAGHIÁNYOS 

80%-a 
rendszeres/állandósult 

STRESSZHELYZETBEN ÉL 

Ezen tényezők 
szerint a világ teljes 
népességének 



Növekszik a betegség 
kockázata 

Tömegközlekedési 
eszközök használatával 

Fertőzött emberrel vagy 
állattal való 

érintkezéssel 

Bőr és nyálkahártya 
károsodása esetén 

Higiénia hiánya esetén 



Különösen a megfázásos 
időszakban növekszik a kockázat 

A száraz levegő kiszárítja a bőrt 
és a nyálkahártyákat,  

tompítva ezzel annak védelmi 
funkcióját 

Az alacsony napsütéses órák 
száma miatti D-vitamin hiány  

szintén gyengíti az 
immunrendszert 

Alacsony páratartalom mellett a 
vírusok nem telepednek meg, 

hanem a levegőben maradnak, akár 
a végtelenségig 

Télen, illetve a hideg-meleg évszak közötti átmeneti időszakban a legaktívabbak a vírusok, ezért 
ilyenkor az immunitás kiegészítő támogatásra szorul. 



Értékes növényi hatóanyagok 
koncentrált keveréke, a szervezet 
védekezésének megerősítésére 

P H Y T O V I R O N  



A Phytoviron aktiválja  
az immunrendszer mindhárom szintjét 

Felgyorsítja a bőr 
regenerálódását, támogatva 

annak védőgát-funkcióját 

Aktiválja az antitest 
szintézist 

Megakadályozza a kórokozók 
behatolását és elősegíti az 

interferon képződését 



Phytoviron — immunfokozó 

● Aktiválja a test védekező képességét 
● Segít a nem-specifikus (veleszületett) és a specifikus 

(szerzett) immunitás erősítésében 

● Segít enyhíteni a tüneteket, csökkenteni a betegség 
fennállásának időtartamát és csökkenteni a szövődmények 
kialakulásának valószínűségét. 

● Növeli a test alkalmazkodóképességét 

● Felgyorsítja a regenerálódási folyamatokat 



Termék  
Dr. Dusektól  
Nils Dushek - a legendás ízület-támogató 
komplex termék, a B-Luron alkotója. 
 

15 év kutatási eredménye tette lehetővé a 
hatékony recept megszületését az immunitás 
erősítésére. 



A természet alkotta — 
a technológia formába öntötte 

Minden kivonat közvetlenül 
Németországban a gyárban készül. 

Minden kivonatot speciális 
technológiával készítenek. 

Az összetevők megfelelő kombinációja 
és aránya nagy hatékonyságú 
fitokoncentrátumot eredményez. 

saját 
kivonat 
előállítása 

egyedi  
technológia 

szinergia a 
komponensek 
között 



Kutatási módszer  
Tökéletes formula 

1. lépés 

A megfelelő gyógynövényi 
összetevők kiválasztása a világ 
minden tájáról. 



21 aktív kivonat: 
a természet ereje az immunitás fokozására 

Makedónia  
Mezei zsúrló 
(Equisetum arvense herb) 

 

Németország/Oroszország 
Bajkáli csucsóka 
(Scutellaria baicalensis gyökér)  

Románia   
Homoktövis   
(Hippophaë rhamnoides gyümölcs)  

Bulgária  

Csalán 

(Urtica diolica levél) 

 

Borókabogyó  

(Juniperus communis gyümölcs)  

Lengyelország 
Bíbor kasvirág 

(Echinacea purpurea herb)  

Angyalgyökér 
(Angelica officinalis root) 

Oroszország  

Chaga gomba  

(Inonotus obliquus) 

 

Szibériai ginzeng  

(Eleutherococcus senticosus gyökér) 

 

Bajkáli csucsóka  
(Scutellaria baicalensis gyökér)  

Finnország  
Nyírfa levél 
(Betula alba levél) 

Ukrajna  
Kislevelű hárs  

(Tilia cordata virágzat)  



Mongólia 
Кínai csüdfű 
(Astragalus chinensis gyökér) 

Кína  
Édesgyökér   

(Glycyrrhiza glabra gyökér) 

Aranygyökér 

Rhodiola rosea gyökér)  

Zsálya  

(Salvia miltiorrhiza gyökér) 

Dél-Afrika 
Aloe levél  
(Aloe arborescens)  

USA 
Vizikender 
(Eupatorium perfoliatum herb)  

Marokkó 
Rozmaringlevél 

(Rosmarinus officinalis leaf)  

 

Kis ezerjófű 

(Centaurium erythraea herb)  

Еgyiptom  
Körömvirág 
(Calendula officinalis virágzat)  

Argentina  
Csipkebogyó 
(Rosa canina gyümölcs) 

21 aktív kivonat: 
a természet ereje a vírusok elleni küzdelemben 



2. lépés 

Saját technológiánk 
segítségével víz-alkohol 
oldószeres kivonatok 
készítése az egyes 
alkotóelemekből. 



Kutatási módszer  
Tökéletes formula 

3. lépés 

Ellenőrizni az összetevők 
kompatibilitását, és elkerülni 

az ellentétes hatásokat. 



Kutatási módszer  
Tökéletes formula 

4. lépés 

Megtalálni az összetevők 
megfelelő kombinációját, és 
megválasztani az ideális 

arányokat az elérni kívánt teljes 

szinergiához, a 

fitokoncentrátum nagy 

hatékonysága érdekében.  



21 érv az 
immunrendszer 
védelmében 



• vitaminok 
• makró és mikroelemek 
• illóolajok (illékony) 
• flavonoidok 
• szerves savak 
• szaponinok 
• szterinek 
• tanninok 
• keserűség 

PHYTOVIRON — a vírusok, baktériumok és  
gombák ellen ható vegyületek forrása 



Édesgyökér 
Glycyrrhiza glabra gyökér  

Kínai csüdfű 
Astragalus chinensis gyökér 

Mezei zsúrló 
Equisetum arvense herb 

Zsálya 
Salvia miltiorrhiza gyökér 

Bajkáli csucsóka 
Scutellaria baicalensis gyökér 

Aloe levél 
Aloe arborescens levél 

Javítják a szervezet ellenálló 

képességét és kedvezően hatnak 
az egyedi (szerzett) és nem 

specifikus (veleszületett) 

immunitásra. 

Kivonatok  



Nyírfalevél  
Betula alba levél 

Rozmaringlevél 
Rosmarinus officinalis levél 

Angyalgyökér 
Angelica officinalis gyökér 

Vizikender  
Eupatorium perfoliatum herb 

Borókabogyó  
Juniperus communis gyümölcs 

A fitoncidok elpusztítják, illetve 

gátolják a kórokozók fejlődését és 
növekedését. 

Kivonatok 



Chaga gomba 
Inonotus obliquus 

Aranygyökér 
Rhodiola rosea gyökér 

 Szibériai ginzeng 
Eleutherococcus senticosus gyökér 

Bíbor kasvirág 
Echinacea purpurea herb 

Adaptogének, melyek növelik a test 

nem-specifikus ellenállását. 

Javítják az anyagcserét és az oxigén 

szállítását, ugyanakkor segítenek 

megbirkózni a stressz és túlterheltség 

következményeivel. 

Kivonatok 



Kis ezerjófű 
Centaurium erythraea herb 

Körömvirág 
Calendula officinalis virágzat 

Homoktövis 
Hippophaë rhamnoides 

gyümölcs 

Csalán 
Urtica diolica levél 

Csipkebogyó 
Rosa canina gyümölcs 

Kislevelű hárs 
Tilia cordata virág 

Aktiválják az interferon 

termelését, hozzájárulnak az 

antitestek szintéziséhez, részt 

vesznek a vírusok és 

baktériumok megsemmisítéséért 

felelős sejtek termelésének 
stimulálásában. 

Kivonatok 



21 bioaktív kivonat 
a világ minden tájáról gyűjtött növényekből. 
Az egyedi természetes összetétel biztosítja 

a széles spektrumú hatásmechanizmust. 

 

A természet alkotta — a technológia 
formába öntötte   
Minden kivonatot speciális technológiával készítenek 

közvetlenül a Németországban a gyárban. 

 

 

Komponensek szinergiája 
Az összetevők és arányuk hiteles kombinációja 
biztosítja a fitokoncentrátum nagy hatékonyságát. 

 

 

Immunfokozó 
Extra erő a test védekezésének aktiválására. 

21 



Alkalmazása, adagolása 

1 adagoló kupak (15 ml) 
+ 1 dl vízhez adagolva, étkezés 

után. 
 

Fogyassza a fito-koncentrátumot 
naponta 1x, 30 napos 

kúraszerűen. 

1 adagoló kupak (15 ml) 
+ 1 dl vízhez adagolva,  

étkezés után. 
 

Napi 3-5 alkalommal a tünetek és 
a szövődmények kockázatának 

csökkentése érdekében. 

Megelőzésként Immunvédelem 
támogatásaként  

+ + 



PHYTOVIRON:  
szintlépés a védelemben 

Bónusz pont:            40  

Klubtag ár:                           99 f.е. 

Kiskereskedelmi ár:            118,8 f.е. 




