
 

PHYTOVIRON 
Értékes növényi összetevők egyedülálló koncentrátuma a szervezet védekezésének 

fokozására. A készítményben található 21 növényi hatóanyag támogatja az immunrendszert, 

és aktív védelmet nyújt a vírusok és baktériumok ellen. 

 

A legendás B-Luron alkotójának új receptje az immunrendszer erősítésére! 

 

A PhytoViron a világ minden tájáról származó növények felhasználásával készül, amelyek 

kivonatait különleges technológiával állítják elő közvetlenül a gyártás során. 

 

A Phytoviron természetes összetételének sokszínűsége megalapozza a termék széleskörű 

alkalmazhatóságát: 

- aktiválja a test védekező képességét; 

- elősegíti a nem-specifikus (veleszületett) és a specifikus (szerzett) immunitás erősítését; 

- segít enyhíteni a tüneteket, lerövidíti a betegség időtartamát és a szövődmények 

kialakulásának valószínűségét; 

- javítja a test alkalmazkodóképességét; 

- felgyorsítja a regenerálódási folyamatokat. 

 

Az összetevők kombinációja és aránya a készítményben olyan szinergiát alkot, ami a növényi 

koncentrátum magas hatékonyságát eredményezi. 

 

Az Aloe levél, Édesgyökér, Kínai csüdfű, Vörösgyökerű zsálya, Bajkáli csucsóka és a Mezei 

zsurlófű növényi kivonata a specifikus (szerzett) és a nem specifikus (veleszületett) 

immunitás egyes láncait befolyásolja, javítva a szervezet ellenálló képességét. 

 

A Nyírfalevél, Rozmaringlevél, Kis ezerjófű, Borókabogyó, Angyalgyökér növényi kivonata 

(illékony) illóolajakat tartalmaz - illékony biológiailag aktív anyagokat, amelyek elpusztítják 

vagy gátolják a patogén mikroorganizmusok növekedését és fejlődését. 

 

A Chaga gomba, Aranygyökér, Szibériai ginzeng és a Bíbor kasvirág növényi kivonatok a 

legjobb adaptogén tulajdonságokkal rendelkeznek. Növelik a test nem specifikus ellenálló 

képességét a különféle eredetű káros hatásokkal szemben, javítják a szervezet anyagcseréjét 

és az oxigén szállítását, növelik a stresszel szembeni ellenállást.  

 

A Kislevelű hárs virágzat, a Bíbor kasvirág, a Körömvirág, a Nagy csalán levél, a 

Csipkebogyó és a Homoktövis növényi kivonatait meglehetősen magas természetes C-

tartalom jellemzi, amelyek heszperidinnel, rutinnal, kvercetinnel és karotinoidokkal együtt 

fontos szerepet játszanak az immunrendszerben: aktiválják a szervezetben az interferonok 

előállítását, elősegítik az antitestek szintézisét, részt vesznek a vírusok és baktériumok 

eltávolításáért felelős sejtek termelésének stimulálásában. 



 
 

PhytoViron - természetes összetevők kombinációja, ami extra védelmet nyújt az 

immunrendszer számára a vírusok és megfázás idején. 

Kiszerelés: 500 ml 

Alkalmazás: Egy mérőkupaknyi (15 ml) 1dl vízben elkeverve napi egy alkalommal, étkezés 

után.  

5,6 v/v % alkoholt tartalmaz. 

Terhesség vagy szoptatási időszak alatt a termék fogyasztása nem ajánlott. 

Száraz, közvetlen napsugárzástól védett helyen, gyermekektől elzárva, + 25 ° C-nál nem 

magasabb hőmérsékleten tartandó. Felbontás után hűtőben tárolandó! 

Minőségét megőrzi: A gyártás időpontjától számított 3 év.  

Származási ország: Németország 

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges 

életmódot. 

 

Pontértéke: 40 pont 

Klubtag ára: 29 700 HUF 

Kereskedelmi ára: 37 125 HUF 

 


