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A szervezet ellenálló-
képességének 
támogatása, a fertőző 
betegségek megelőzése, 
a fertőzések kezelése 
és a lábadozás 
felgyorsítása cáljából 
válasszuk a természetes 
készítményeket!



influenza – köhögés – nátha – torokgyulladás 
– megelőzés – harc a kórokozókkal – lábadozás

Hogyan 
védekezhetünk 
hatékonyan?

Az immunitás kifejezést orvosok és laikusok egyaránt gyakran 
használják. Immunitásunkat hibáztatjuk, ha fáradtak és kimerültek 
vagyunk, esetleg túlhajtottuk magunkat a munkában, vagy 
éppen fordítva: az előbb említettekkel valóban kárt okozunk az 
immunrendszer működésében és meggyengítjük. Hogyan lehetséges, 
hogy egyesek azonnal megbetegednek, amint beköszönt a rosszabb 
idő, másoknak viszont egy osztálynyi fertőzött gyerek közelében sem 
történik semmi bajuk? A válasz egyszerűnek tűnik ugyan, ám a dolgok 
megértéséhez mélyebbre kell ásnunk.

Dr. Alexandra Vosátková





MI AZ IMMUNITÁS?
Védelmi mechanizmusok rendkívül összetett és 
szövevényes rendszeréről van szó. Ez véd bennünket 
a fertőzésektől, azaz a külső támadásoktól, valamint 
eltávolítja a szervezeten belül működésképtelenné 
vált vagy bármilyen módon sérült szöveteket. 
Az alábbiakban immunrendszerünknek elsősorban 
azzal a részével foglalkozunk, amely a külső 
támadásokkal szembeni védelmet látja el.

HOGYAN MŰKÖDIK?
Mi történik, ha „összefutunk” egy baktériummal, 
vírussal vagy egyéb támadóval?
Először az ún. nem specifikus immunreakció 
lép fel ellenük. Ez az első védelmi vonalunk, 
amelynek feladata, hogy felvegye a harcot 
minden idegen, oda nem tartozó anyaggal. 
Ennek a védekezési folyamatnak rendkívül erős 
kísérőreakciói és viharos jellegű tünetei vannak. 
Rendszerint láz, fáradtság, étvágytalanság kíséri. 
Ilyenkor valóban rosszul érezzük magunkat, 
testünkben villog a vészjelző, minden funkciónk 
készenlétben van, és szervezetünk minden 
módon az élet és az egészség megőrzésén 
fáradozik.

És akkor most képzeljék el, hogy bevesznek egy 
gyógyszert, amely elnyomja a küzdelem tüneteit, 
és azt az érzést kelti, hogy minden rendben van. Ezen 
az úton haladva egészen biztosak lehetünk benne, 
hogy immunitásunkat előbb-utóbb meggyengítjük.
Más lenne persze a helyzet, ha olyasmihez 
folyamodnánk, ami támogatja az első védvonalat 
a harcban. Ennek a szernek a segítségével 
szervezetünk intenzívebben védekezhetne, 
és rövidebb idő alatt győzné le a betolakodót.
Amint lecseng a legviharosabb reakció, testünk 
elkezdi fokozni védekezésének hatékonyságát. 
Igyekszik folyamatosan csökkenteni az erőkifejtését, 
kevesebb energiát fektet be, és eközben jobb 
eredményeket ér el. Ennél a fázisnál lép színre 
a szervezet memóriája, tehát azon képessége, hogy 
gyorsan felismerje, valójában mivel is harcol.
Ezt nevezzük specifikus immunitásnak, amely 
ellenanyagokkal dolgozik. Az ellenanyagok 
(antitestek) feladata, hogy megjelöljék azokat 
a betolakodókat, amelyeket szervezetünk már 
ismer. Testünk pedig ily módon gyorsan elpusztítja 
a támadókat az úgynevezett ölősejtek, vagyis az erre 
a feladatra szakosodott limfociták segítségével.
Ez a mechanizmus rendkívül fontos. Vannak olyan 
betegségek, amelyek hosszú távú, akár egész életen 
át tartó nyomot hagynak maguk után. Ilyenek 
például a gyermekbetegségek, amelyeket életünk 
során csak egyszer kaphatunk el. Ám ezzel szemben 



például az influenzára szervezetünk csak igen rövid ideig 
– napokig, legfeljebb hetekig – „emlékszik”.
Butaság lenne, ha megpróbálnánk kétségbeesetten 
elkerülni a fertőzésekkel való találkozást. Szükségünk van 
rájuk, nekik kell megtanítaniuk immunrendszerünknek, 
hogy ki kicsoda. Ezért is szenvednek a gyerekek az 
óvodában olyan sok fertőzéstől. Szervezetüknek 
„meg kell tanulnia” a leggyakoribb kórokozókat. És most 
egy pillanatra képzeljék el, mi történne, ha a gyerekek 
egyáltalán nem kerülnének kapcsolatba a külső 
támadókkal. Az ilyen gyerekek immunrendszere később 
nem lenne képes arra, hogy rugalmasan és gyorsan 
reagáljon a támadásokra. A megoldás tehát a gyerekek 
segítése úgy, hogy a megjelenő betegség csak rövid ideig 
tartson, és enyhe lefolyású legyen.

Érdemes már most tisztáznunk, hogy az antibiotikum nem 
maga az ördög. Olyan gyógyszerekről van szó, amelyek 
már több ezer életet megmentettek, és segítségükkel 
az orvostudomány rendkívül súlyos betegségeket 
gyógyít. A baj az, hogy túl sokszor használjuk őket. 
Az antibiotikumok a baktériumokat gyengítik vagy 

ölik meg, ezért vírusfertőzés esetén, mint amilyen 
például az influenza, teljesen felesleges a használatuk 
(kivéve a bakteriális felülfertőződés esetét – A szerk.). 
A vágóhídi állatok takarmányának antibiotikumokkal való 
kiegészítését pedig egyenesen be kellene tiltani.

MI MINDEN TÁMOGATJA AZ 
IMMUNRENDSZER MŰKÖDÉSÉT?
A védelmi energia (wei qi) a hagyományos kínai 
orvoslás (hko) szerint annak az „energiacsomagnak” 
a része, amely az ember rendelkezésére áll. 
Szervezetünk az aktuális szükségletei szerint dönt 
arról, mikor, hova, mennyi energiát küldjön. Más szóval: 
ha van elég erőnk, jó a fizikai és a lelki állapotunk, 
akkor képesek vagyunk bárminek ellenállni. Ebből 
következik, hogy ha támogatni szeretnénk az 
immunitásunkat, akkor először a fizikai és szellemi 
kondíciónkon kell dolgoznunk. Másképp fogalmazva: 
változatosan kell étkeznünk, megfelelő egyensúlyt kell 
kialakítanunk a munka és a pihenés között, továbbá 
oda kell figyelnünk a megfelelő mennyiségű mozgásra 
(ha lehet, kint a természetben), alvásra, valamint 
szem előtt kell tartanunk az öröm és az elégedettség 
érzésének fontosságát.

Fontos továbbá az 
immunrendszerünk 
„edzése”.



Az öröm érzését ugyanis ápolni kell. Magától jön 
ugyan, de nem olyan gyakran, mint kellene. Tehát ha az 
embernek örömre van szüksége, összpontosítania kell rá, 
illetve célzottan keresnie kell.

MI MINDEN GYENGÍTI AZ 
IMMUNRENDSZER MŰKÖDÉSÉT?
A (fizikai vagy lelki) túlterhelésen kívül ide tartozik 
minden, ami túlmegy bizonyos határon. Ez a határ minden 
embernél máshol húzódik. Van, aki sokat elbír, más viszont 
kevesebbet. És mindenkinek ismernie kellene magát 
annyira, hogy tudja, mekkora terhelést bír el. 
Szervezetünket az idegen eredetű anyagok támadása, 
baktérium-, vírus-, gomba- vagy parazitafertőzések 
is gyengíthetik. Ha az ellenség túlságosan erős, akkor 
nem tudjuk legyőzni.
További igen fontos tényező az immunrendszerünk 
edzése. Ez a folyamat teljesen természetes is lehet. Elég 
annyi, ha mindennap elmegyünk sétálni, tekintet nélkül 
arra, milyen az idő. Aki szeretné, vegye hozzá a szaunázást, 
a hideg vízben zuhanyozást, a reggeli harmatban való 
mezítláb járást, a gyors gyaloglást vagy a lassú futást, 
esetleg bármilyen formájú mentális higiéniát, a lélek 
ápolását. 

A szervezet az éppen 
aktuális szükségletei 
szerint dönti el, hogy 
hova és mennyi 
energiát küldjön, és 
hogy miként fog vele 
gazdálkodni.



MILYEN KÉSZÍTMÉNYEK 
LEHETNEK A SEGÍTSÉGÜNKRE?
A különböző helyzetekben más-más célzott gyógymódot 
kell alkalmazni. Nézzük ezeket.
a)  Elérkezett a szezonális betegségek támadásának 

időszaka, szeretnék felkészülni rájuk.  
Ilyen esetekben a Vironal használata javasolt. 
Adagolása: naponta 2x1 csepp / 10 testsúlykilogramm, 
ám egyszerre legfeljebb 7 csepp. Javasolt ilyenkor még 
a Flavocel, amely felgyorsítja az immunreakciókat, 
és pótolja a szükséges C-vitamin mennyiséget. 
Adagolása: felnőtteknek naponta 3x1 tabletta, 
gyerekeknek a súlyuk szerint ennek a fele vagy 
harmada.

b)  A körülöttem élő emberek közül egyre többen 
betegednek meg, valósággal körülvesznek 
a kórokozók. 
Ilyenkor is használható a Vironal, amelynek szedését 
kiegészítjük a Grepofit kapszulák megelőző célú 
alkalmazásával, felnőttek esetén napi 2x2 kapszulát 
bevéve. Nagyobb gyerekeknél elegendő a napi 
2x1 kapszula, kisebbeknél (például óvodásoknál) 
pedig a napi 1x1 kapszula.

c)  Kezdem furcsán érezni magam, valószínűleg bujkál 
bennem valami. 
Vironal naponta 5x5 csepp, Grepofit naponta 
5x1 kapszula, Grepofit drops naponta 5x7 csepp. 
Ezek a megnövelt adagok legfeljebb 5 napig szedhetők.



d)  Lázas vagyok, kitört rajtam a betegség. 
Lásd a c) pontot, és napi 5x5 csepp Drags imun. 
Ebben az esetben se szedjük a készítményeket magas 
adagban 5 napnál tovább.

e)  Ha a betegséget fülfájás is kíséri. 
Azonnal vegyül elő az Audiront, és csöpögtessünk 
belőle naponta 3-5x1 cseppet mindkét fülbe. 
Ha torokfájás is nehezíti az életünket, használjuk 
a Grepofit spray-t, és naponta legalább 5-ször fújjunk 
belőle a torkunkba. Ezzel párhuzamosan csökkentsük 
a többi Grepofit (kapszula és cseppek) adagját. 
Ha nagyon erős a váladékképződés, és sehogy sem 
enyhül, hívjuk segítségül a Cytosant. Adagolása 
felnőtteknek napi 3x1 kapszula, 1 órával étkezés 
után, gyermekeknek – a testsúlynak megfelelően 
– alacsonyabb.

f)  Jó alaposan megfáztam, rendes kis náthám lett.  
A Grepofit kapszulával vagy akár a cseppekkel 
kombinálva bármilyen stádiumú náthánál azonnali 
segítséget hoz az orrnak a Grepofit nosol aqua, 
amely gyorsan szabaddá teszi a légutakat. Adagolása 
felnőttnél napi akár 5x fújás, gyereknél napi 3x fújás.

g)  Még mindig gyenge vagyok, semmi nem segít. 
Vegyük elő a Cistus incanus fortét (naponta 
3x7 csepp), a Vironalt (naponta 3x7 csepp) 
és a Drags imunt (naponta 3x7 csepp). Gyerekeknél 
a testsúly szerint határozzuk meg az adagolást: 
1 csepp/10 testsúlykilogramm (pl. ha a gyermek 
testsúlya 16 kg, a napi adag 1 csepp).

h)  Lábadozás: Az akut problémák lecsengtek, 
de a betegségtől még fáradt vagyok.  
Vironal naponta 3-szor – testsúly szerinti adagban, 
Grepofit naponta 3x1 kapszula, Imunosan naponta 
3x1 kapszula.

g)  Ha a fáradtság sokáig megmarad (a láz elmúlásától 
számított 1 hét után is fennáll). 
Érdemes a lábadozást a Stimaral szedésével lezárni. 
Adagolása: reggel és délben 5 csepp.



MI MINDENRE JÓ  
A VIRONAL ÉS TÁRSAI?

VIRONAL
Olyan eszköz, amely hatékonyan fokozza a tüdő erejét, 
valamint a szervezet védekezőképességét a nyálkahártyák 
területén és a szervezet belsejében egyaránt. A hagyományos 
kínai orvoslás szerint erősíti a védelmi energiákat, továbbá 
a vastagbél energiáját, valamint a bőr feszességét és ellenálló-
képességét. Mivel megnöveli a szervezet védelmi erejét, 
sokkal hatékonyabban tudunk megküzdeni a kórokozókkal, 
legyen szó akár baktériumokról, akár vírusokról vagy 
gombákról. Emellett antioxidáns hatású, lerövidíti a fertőző 
betegségek lefolyását az arc-, homlok-, száj- és orrüregi 
gyulladásoktól, az orrgarat-gyulladástól kezdve a különböző 
vírusfertőzéseken, influenzán, tüdőgyulladáson át egészen 
a hasmenéssel kísért állapotokig. Erősíti a nyirokrendszert, 
valamint az emésztőszervek működését. Használata 
antibiotikummal is kombinálható.
Tartalma:
»  illóolajok
»  gyógynövények, mint például: 

– hársfavirág 
– kakukkfű 
– kerti torma 
– nagy sarkantyúka 
– keskenylevelű ökörfarkkóró 
– grépfrútmag 
– kínakéreg és sok egyéb.

FLAVOCEL
Szudáni hibiszkuszból származó C-vitamint tartalmaz, 
és antioxidánsként hat. A készítményben található 
bioflavonoidok javítják a szív és az érrendszer 
működését. Tartalmaz még illóolajokat, amelyek erősítik 
a szervezet védekezőképességét, valamint javítják 
a nyálkahártyák állapotát, elsősorban a hörgőkben 
és a tüdőben.

GREPOFIT
Rendelkezésünkre állnak kapszulák (amelyek 
a beszedésüket követően kb. egy óra múlva hatnak, ám 
hatásuk hosszan tartó: 3-4 óra), cseppek (gyakorlatilag 
azonnal hatnak, ám hatásuk nem olyan hosszan tartó) 
valamint spray (helyi alkalmazáshoz).
Mindegyik GREPOFIT készítmény tartalmaz:
»  grépfrútmag-olajat – természetes antibiotikus, 

vírusellenes és gombaölő hatás
»  Echinaceát – erősíti a nem specifikus immunitást, azaz az 

első védelmi vonalat
»  szudáni hibiszkuszt – C-vitamin-forrás, 

gyulladáscsillapító és fertőtlenítő hatás
»  orvosi zsályát – gyulladáscsökkentő, antibiotikum jellegű 

és összehúzó hatású.

CISTUS INCANUS FORTE
A Cistus incanus (bodorrózsa) rendkívül erős hatású 
növény, amely képes minden gyulladást okozó 
kórokozót elpusztítani az emberi szervezetben. 



A Cistus nem antibiotikum! 
Az antibiotikumok ugyanis 
elpusztítják a baktériumokat vagy 
megakadályozzák a szaporodásukat.
Az immunrendszerrel együttműködve 
a Cistus legyengíti azt a kórokozót, 
amely a gyulladást okozta – akár 
baktérium, akár gomba vagy vírus. 
Ezért az életveszélyes állapotokon 
kívül mindig eredményesen 
alkalmazható, amikor a betegnek 
egymás után több antibiotikum-
kúrára van szüksége. Ám ha a beteg 
élete veszélyben van, az antibiotikum 
használata elkerülhetetlen. A Cistus 
incanus forte hatása erősebb, mint 
a Grepofité – magas koncentrációban 
tartalmazza a gyógynövény 
kivonatát, és ez hatásaiban is 
megmutatkozik.

DRAGS IMUN
A perui őserdőkben élő Croton 
lechleri fából származó gyanta 
gyulladáscsökkentő, vírusölő, 
baktériumellenes és gombaölő 
hatású. Mindenütt kifejti a hatását, 
ahol „nagy a láng”, valamint csillapítja 
a hasmenést.



IMUNOSAN
Erősíti az immunitást a különböző betegségek esetén, 
támogatja a szervek immunreakcióit. Antioxidáns és az 
immunitásra ható gyógynövényeken kívül tartalmaz 
még Ganoderma lucidum gombát, amely véd az 
allergiával szemben, és daganatellenes tulajdonságú, 
továbbá Agaricus blazei Murill gombát, amely 
támogatja az immunrendszer működését, és ugyancsak 
daganatellenes hatású.

AUDIRON
Gyógynövény alapú, erős fertőtlenítő hatású 
készítmény, amely elsősorban fülfájás csillapítására 
javasolt. Emellett fertőtlenítésre a test bármely területén 
alkalmazható. Bőrpírra, kisebb fekélyekre kifejezetten 
jótékony hatású. A gyógynövényeken kívül tartalmaz 
mirha olajat (rendkívül hatékony gyulladáscsökkentő, 
amely a fájdalmat is csillapítja), máriatövismag-olajat 
(sebgyógyító hatású), továbbá ricinusolajat.

STIMARAL
Gyógynövény alapú készítmény. Egyrészt erősíti 
a szervezet működését, méghozzá az emésztés 
támogatásával, másrészt segíti az alkalmazkodást 
a megváltozott körülményekhez. Az immunitással 
összefüggésben rendszerint az antibiotikumok szedése 
után alkalmazzuk, hogy rendbe hozza az emésztést, 
illetve akkor, ha a fáradtság ledönt minket a lábunkról.

CYTOSAN
A humátok (tőzegkivonatok) csoportjába tartozik. Képes 
magához kötni a legkülönbözőbb anyagokat. A humátok 
a testen belül úgy működnek, hogy magukhoz kötik 
a váladékokat, a baktériumokat, a gyulladásos reakciók 
termékeit, a vírusokat, a gombákat stb. Nekünk tehát 
már nem kell ezeket feldolgoznunk, mert a humátok 
segítségével megszabadulunk tőlük.

PROBIOSAN ÉS PROBIOSAN INOVUM
A probiotikumok csoportjába tartozó készítmények. 
Olyan „jótékony” baktériumokat tartalmaznak, 
amelyekre feltétlenül szükségünk van a megfelelő 
élethez. A Probiosan inovumban ráadásul az immunitás 
szempontjából felettébb fontos kolosztrum is 
megtalálható, azaz olyan előtej, amellyel az emlősöket 
születésük után édesanyjuk táplálja, és amely szó szerint 
tele van ellenanyagokkal. A készítményekben levő 
jótékony bélbaktériumokra minden antibiotikum-kúra 
után szükségünk van, illetve minden olyan esetben, 
ha felmerül a bélmikroflóra egyensúlyi állapotának 
felborulása. Immunprobléma esetén erre is gondolnunk 
kell.
Általános érvénnyel elmondható, hogy a bélrendszer 
immuntevékenysége (igen, a beleknek is nagyon fontos 
szerepük van) a bennük található baktériumoktól 
függ. Éppen ezért immunprobléma esetén erre az 
összefüggésre is gondolnunk kell.



VIRONAL

Jellemzése:
bioinformációs gyógynövény-
koncentrátum
Tartalom: 30 ml

Alkalmazása: Betegségmegelőzésre 
is hasznos, emellett főleg a következő 
tünetek fellépésekor: légzési 
nehézségek, köhögés, légszomj, 
torokfájás stb. Növeli a szervezet 
ellenálló-képességét, kivételesen 
hatékony lehet vírusfertőzések 
kezdeti szakaszában. Kiválóan 
alkalmazható a szaglás elvesztésekor. 
Előnyös lehet gyomor- és 
nyombélfekély, az emésztőrendszer 
különféle gyulladásai, fekélyes 
vastagbélgyulladás, valamint 
Crohn-betegség esetén. Támogatja 
a lép működését, harmonizálja az 
immunrendszer és a nyirokrendszer 
működését, segíti a verejtékezést. 
Vírus- és baktériumölő hatású, 
antibiotikumokkal együtt is 
alkalmazható, sőt hatásuk szinergikus. 
Remek kiegészítő készítmény lehet 
gyermekbetegségek (kanyaró, skarlát 
stb.) gyógyításában. 

DRAGS  
IMUN
Jellemzése:
amazóniai kaucsuktejből készült, 
bioinformációs készítmény
Tartalom: 30 ml

Alkalmazása: A Croton lechleri 
növényből származó, tiszta 
kaucsuktejet tartalmaz (ismertebb 
nevén Sangre de drago, 
„sárkányvér”). Baktérium-, vírus- 
és gombaellenes, antioxidáns és 
a homeosztázist helyreállító hatású, 
felgyorsítja a sebek, a szövetek, a bőr, 
az afták, a fekélyek, a különböző 
gyulladások gyógyulását. Támogatja 
a szervezet regenerálódását, erősíti 
védekezőképességét, támogatja 
az immunrendszert. Jótékonyan 
hat légúti megbetegedésekben, 
influenzában, lázzal kísért 
megbetegedésekben, valamint 
egyéb gyulladásos betegségekben, 
urológiai vagy nőgyógyászati 
problémák esetén. Utazások során 
jelentkező és fertőző hasmenések 
kezelésére ugyancsak javasolt. 
Belsőleg és külsőleg egyaránt 
alkalmazható, pl. herpeszre vagy 
szemölcsre.

AUDIRON

Jellemzése:
külső használatra szolgáló, 
gyógynövény tartalmú, 
bioinformációs készítmény
Tartalom: 30 ml

Alkalmazása: Hétféle 
növény kivonatát, E-vitamint, 
bioinformációkat és illóolajokat 
tartalmaz. Gyulladáscsökkentő, 
baktériumölő és vírusellenes hatású. 
Elsősorban középfülgyulladás, 
fülzúgás, fülcsengés, füldugulás és 
hallásproblémák esetén használatos. 
Felgyorsítja a herpesz vírus okozta 
betegségek gyógyulását. Külsőleg 
bizonyos típusú szemölcsök, kisebb 
fekélyek, gombás bőrbetegségek 
(főleg a lábon), bőrgyulladások és 
egyéb vérbetegségek kezelésére 
is használható. Segítséget nyújt 
fogfájáskor és foggyulladásban, 
szájüregi gyulladásban, afták, nátha, 
duzzadt nyálkahártyák, aranyér, 
hüvelyi folyások gyógyításában. 
Külsőleg hatékony segítséget nyújt 
a nyakra, a tarkóra, az alsó állkapocs 
alatt és a nyakon megjelenő 
duzzanatokra, továbbá fájó 
vállizmokra vagy a felső karokra kenve.

STIMARAL

Jellemzése:
bioinformációs gyógynövény-
koncentrátum
Tartalom: 30 ml

Alkalmazása: Ez a tonizáló és 
adaptogén hatású készítmény 
élénkíti, harmonizálja és kíméli 
a testet. Nyugtató hatású, 
javítja az összpontosítást és az 
agyműködést. Enyhíti az öregedéssel 
kapcsolatos problémákat, 
mérsékli a vele járó tüneteket, 
mint a neurózis, a szorongás, 
a neuraszténia, a depresszió 
vagy az álmatlanság. Segítséget 
nyújt kimerültség, krónikus 
fáradtság tünetegyüttes (CFS), 
megnövekedett szellemi és fizikai 
igénybevétel esetén. Támogatja 
a szervezet alkalmazkodóképességét 
(adaptációját) a megváltozott 
életkörülményekhez és 
feltételekhez, enyhíti a stresszt. 
Enyhe vágyserkentő lelki eredetű 
potenciazavar esetén. Kiválóan 
alkalmazható energiahiányban vagy 
akkor, ha késő éjszakáig fittnek kell 
maradnunk.
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CISTUS 
INCANUS FORTE
Jellemzése:
bioinformációs gyógynövény-
koncentrátum
Tartalom: 30 ml

Alkalmazása: A Cistus incanus 
(bodorrózsa) leveleiből származó, 
koncentrált növényi kivonatot 
és a Cistus ladanifer (balzsamos 
szuhar) tiszta esszenciáját 
tartalmazza. Elsősorban vírusok 
okozta fertőzésekkel szemben 
hatékony, emellett felveszi a harcot 
a gombákkal és a Chlamydiával is. 
Kiválóan alkalmazható bármilyen 
típusú felső légúti gyulladás 
kezelésére. Segítséget nyújt 
elhúzódó, szövődményekkel 
vagy gyakori visszaesésekkel járó, 
illetve a gyógykezelésre rezisztens 
fertőzésekben. Növeli a szervezet 
ellenálló-képességét. Fertőzés 
esetén természetes antioxidánsként 
(semlegesíti a szabad gyököket) 
védi a szöveteket a gyulladások és 
toxinok által okozott károsodásoktól.

IMUNOSAN

Jellemzése:
egyedülálló immunmoduláló 
természetes hatóanyagokat 
tartalmazó, bioinformációs 
készítmény
Tartalom: 90 kapszula

Alkalmazása: A leghatékonyabb 
természetes anyagok egyedülálló 
kombinációját tartalmazza, 
megerősíti a szervezet nem 
specifikus és specifikus ellenálló-
képességét. Segít megelőzni 
a fertőző betegségek kialakulását, 
támogatja gyógyulásukat, 
felgyorsítja a betegségek utáni 
lábadozást, és gátolja a fertőzés 
kiújulását. Antibiotikumokkal együtt 
is szedhető. Betegségmegelőző és 
gyógyító hatásait számos civilizációs 
betegség esetén kihasználhatjuk, 
pl. érelmeszesedés, magas 
koleszterin-, illetve vércukorszint 
vagy stressz. Segítséget nyújthat 
a daganatok elleni küzdelemben. 
Támogatja a vérképzést, óvja a bőrt 
a sugárzásoktól, semlegesíti a vegyi 
anyagok hatásait. Összetevői erősítik 
a stresszel szembeni ellenálló-
képességet, segítik a sérülések vagy 
műtétek utáni lábadozást.

FLAVOCEL

Jellemzése:
flavonoidokat és C-vitamint 
tartalmazó, bioinformációs 
készítmény
Tartalom: 150 tabletta

Alkalmazása: A koncentrált 
hibiszkuszkivonatot tartalmazó, 
C-vitaminnal és speciális illóolaj-
keverékkel gazdagított készítmény 
hatékonyan óvja a sejteket. Több 
olyan enzim működését is támogatja, 
amelyek részt vesznek a különböző 
antioxidáns folyamatokban. A benne 
lévő illóolajok baktérium- és 
vírusellenes hatásúak. Kiegészítő 
készítményként segítségünkre 
lehet influenza, torokgyulladás, 
orrgarat-gyulladás, hörghurut 
és tüdőgyulladás kezelésében. 
Jótékonyan hat különböző fertőzéses 
betegségekben, vese- vagy 
húgykövekben. Javítja a kötőszövetek 
állapotát (izmok, szalagok, porcok, 
fogak, csontok). Vérszegénységre 
és különböző eredetű vérzésekre 
kifejezetten ajánlott. Csökkenti az 
érelmeszesedés, az infarktus és az 
agyvérzés kialakulásának kockázatát. 
Cukorbetegek is használhatják.

GREPOFIT

Jellemzése:
grépfrút, Echinacea purpura, 
szudáni hibiszkusz és orvosi zsálya 
kivonatot tartalmazó, bioinformációs 
készítmény
Tartalom: 135 kapszula

Alkalmazása: A természetes 
hatóanyagok kombinációja 
segítséget nyújt heveny vírusos vagy 
bakteriális eredetű fertőzésekben, 
serkenti az immunrendszer 
működését és lerövidíti a betegségek 
lefolyását. Légzőszervi betegségek, 
megfázás, köhögés kezelésére 
és lázcsillapításra használatos. 
Jótékonyan hat nőgyógyászati és 
urológiai gyulladásokra, valamint 
gyomor- és bélgyulladásokra. 
Felveszi a harcot a gombákkal 
kívül-belül. Javítja az érfalak 
állapotát, jótékonyan hat 
a visszerekre, az érgyulladásra és 
az aranyérre. Csillapítja a vérzést. 
Kiegészítő készítményként kiválóan 
alkalmazható allergia, asztma 
és ekcéma kezelésében. Előnyös 
sebgyógyuláskor és fekélyeknél. Az 
antibiotikumoktól eltérően nincs 
mellékhatása.
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CYTOSAN

Jellemzése:
Humátokat, borostyánkősavat 
és szilimarint tartalmazó, 
bioinformációs készítmény
Tartalom: 90 kapszula

Alkalmazása: A máriatövis 
terméséből nyert szilimarint és 
borostyánkősavat is tartalmazó 
kálium-humát (tőzeg) koncentrátum 
kivételes méregtelenítő 
képességével a legerősebb 
immunstimuláns készítmények 
sorába tartozik. A tőzeg védi 
a sejteket, javítja oxigénellátásukat, 
képes elpusztítani többféle gombát 
és vírust (főleg a herpesz vírust).  
A Cytosan segít megelőzni az 
infarktust és az agyvérzést, óvja 
a bélrendszer és a máj működését. 
Előnyösen hat mozgásszervi 
megbetegedésekben, a csontok 
és az ízületek elváltozásai esetén. 
Intenzív és mélyreható méregtelenítő 
képességének köszönhetően 
segít megelőzni egyes daganatok 
kialakulását, főleg a vastagbélben és 
a végbélben.

PROBIOSAN

Jellemzése:
Chlorellát és probiotikus kultúrát, 
valamint inulint tartalmazó, 
bioinformációs készítmény
Tartalom: 90 kapszula

Alkalmazása: Az édesvízi alga, 
az inulin és a probiotikumok 
páratlan kombinációja elsősorban 
az emésztésre, valamint a bél 
mikroflórájának regenerálódására 
gyakorol rendkívüli hatást 
antibiotikum-kezelés vagy 
hormontartalmú fogamzásgátló 
szedése után is. Korlátozza 
a bélgyulladást, székrekedést 
vagy hasmenést okozó patogén 
baktériumok szaporodását. 
Támogatja a bélmozgást. Segít 
megelőzni a rákos sejtburjánzást 
a belekben. Erős antioxidáns hatású, 
javítja az immunrendszer működését. 
Használata allergia és fáradtság 
esetén is javasolt. Fogyókúra alatt, 
serdülőkorban, megnövekedett 
fizikai terhelés esetén kifejezetten 
ajánlott az alkalmazása.

PROBIOSAN 
INOVUM
Jellemzése:
probiotikus kultúrák elegyét, 
béta-glükánokat, kolosztrumot és 
inulint tartalmazó, bioinformációs 
készítmény
Tartalom: 3x4 g

Alkalmazása: Segíti az emésztést 
és a bélműködést, továbbá 
előnyösen hat a bélmikroflórára. 
Alkalmazása elsősorban hasmenés, 
székrekedés és bélgyulladások 
esetén javasolt. Antibiotikumokkal 
együtt is szedhető, és az 
antibiotikum-kúra után is 
javasolt az adagolása. Hozzájárul 
a vastagbéldaganatok kialakulásának 
megelőzéséhez. Hatékonyan erősíti 
az immunrendszert. Segítséget 
nyújt mind légúti, mind bőr- vagy 
élelmiszer-allergiában, jótékonyan 
hat húgyhólyaggyulladás és 
nőgyógyászati fertőzések 
kezelésében. Csökkenti 
a koleszterinszintet.

PROBIOSAN 
INOVUM CAPS
Jellemzése:
probiotikus kultúrák elegyét, 
béta-glükánokat, kolosztrumot és 
inulint tartalmazó, bioinformációs 
készítmény
Tartalom: 60 kapszula

Alkalmazása: Segíti az emésztést és 
a bélműködést, továbbá előnyösen 
hat a bélmikroflórára. Alkalmazása 
elsősorban hasmenés, székrekedés 
és bélgyulladások esetén javasolt. 
Antibiotikumokkal együtt is 
szedhető, és az antibiotikum-kúra 
után is javasolt az adagolása. 
Hozzájárul a vastagbéldaganatok 
kialakulásának megelőzéséhez. 
Hatékonyan erősíti az 
immunrendszert. Segítséget 
nyújt mind légúti, mind bőr- vagy 
élelmiszer-allergiában, jótékonyan 
hat húgyhólyaggyulladás és 
nőgyógyászati fertőzések 
kezelésében. Csökkenti 
a koleszterinszintet.
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Hogyan védekezhetünk 
hatékonyan?
influenza – köhögés – nátha – torokgyulladás 
– megelőzés – harc a kórokozókkal – lábadozás

MEGELŐZÉS
»  Évszak, beteg emberrel való találkozás lehetősége, 

óvoda-, iskolakezdés...

Fokozott kockázat idején szedje,  
max. 3 hónapig. Három hét használat  
után tartson egy hét szünetet!

Vironal

Flavocel

felnőtt 7–0–7 csepp
gyermek 2–0–2 csepp

felnőtt 1–1–1 tabletta
gyermek naponta 1x1 tabletta

A KÓROKOZÓKKAL VALÓ TALÁLKOZÁST KÖVETŐEN
»  Betegség a munkahelyi, iskolai közösségekben, ha 

valaki ránk tüsszent az autóbuszon, beteg gyerek… 

Három hétig szedhető.

Vironal

Flavocel

Grepofit

felnőtt 7–0–7 csepp
gyermek 2–0–2 csepp

felnőtt 1–0–1 tabletta
gyermek naponta 1x1 tabletta

felnőtt 2–0–2 kapszula
kisgyermek naponta 1x1 kapszula
nagyobb gyermek 1–0–1 kapszula

KEZDETI TÜNETEK
»  Hidegrázás, ízületi fájdalom, izomfájdalom, fejfájás, 

gyakori vizelési inger, kezdődő nátha, fáradtság

Adagolása: naponta 5x, legfeljebb 5 napon át, majd 
naponta 3x a tünetek megszűnéséig.

» Fülfájás

Vironal

Grepofit

Grepofit drops

Audiron

felnőtt naponta 5x5 csepp
gyermek naponta 5x2 csepp

felnőtt naponta 5x1 kapszula
gyermek naponta 2x1 kapszula

felnőtt naponta 5x7 csepp
gyermek naponta 5x3 csepp

naponta 5x1 csepp a fülbe

http://www.energy.sk/hu/


KIALAKULT BETEGSÉG
» Láz, nátha, köhögés

»  Hidegrázás, ízületi fájdalom, izomfájdalom, fejfájás, 
gyakori vizelési inger, fáradtság

Adagolása: naponta 5x, legfeljebb 5 napon át, majd 
naponta 3x a tünetek megszűnéséig.

» Fülfájás

» Szűnni nem akaró hurut, nyákosodás

» Torokfájás

» Nátha, megnagyobbodott orrmandula

Vironal

Grepofit

Grepofit drops

Drags Imun

Audiron

Cytosan

Grepofit spray

Grepofit nosol 
aqua

felnőtt naponta 5x5 csepp
gyermek naponta 5x2 csepp

felnőtt naponta 5x1 kapszula
gyermek naponta 2x1 kapszula

felnőtt naponta 5x7 csepp
gyermek naponta 5x3 csepp

felnőtt naponta 5x5 csepp
gyermek naponta 5x2 csepp

naponta 5x1 csepp mindkét fülbe

felnőtt naponta 3x1 kapszula
gyermek naponta 1x1 kapszula

naponta 5x fújás a szájba

felnőtt akár naponta 5x
gyermek naponta 3x

LEGYENGÜLÉS, CSEKÉLY ELLENÁLLÓ-KÉPESSÉG 
»  Kialakult fertőzés okozta legyengülés vagy gyengeség 

már a fertőzés kirobbanása előtt, ismételt antibiotikum-
használat, gombás vagy erős vírusos fertőzés 

Maximum 14 napig szedhető.

Cistus incanus 
forte 

Vironal

Drags Imun

felnőtt naponta 3x7 csepp
gyermek naponta 2–3x1 csepp 
10 testsúlykilogrammonként

felnőtt naponta 3x7 csepp
gyermek naponta 3x1 csepp  
10 testsúlykilogrammonként

felnőtt naponta 3x7 csepp 
gyermek naponta 3x1 csepp  
10 testsúlykilogrammonként

LÁBADOZÁS
» Fáradtság, étvágytalanság, hidegtől való irtózás

Három hétig kell szedni.

» Szűnni nem akaró fáradtság

Vironal

Grepofit

Imunosan

Stimaral

felnőtt naponta 3x5 csepp
gyermek naponta 3x2 csepp

felnőtt naponta 3x1 kapszula
gyermek naponta 1x1 kapszula

felnőtt naponta 3x1 kapszula
gyermek naponta 1x1 kapszula

felnőtt 5–5–0 csepp
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