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PhytoC® je unikátní přípravek, který obsahuje 
vitamín C, pocházející výhradně z přírodních 
surovin. Díky tomu účinně pomáha posilovat 
odolnost organismu a hraje zásadní roli v 
prevenci infarktu myokardu a mozkové mrtvice.
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CITRÓN

Vlastnosti:Vlastnosti: Pomáhá stimulovat metabolismus, 
posilovat imunitní systém, působit proti nemocem, 
jako jsou - revmatismus, kurděje, zánět žil, hyper-
tenze. Pomáhá odstranit toxiny z těla. Blahodárně 
může působit na cévy, zabraňovat kornatění tepen, 
může mít antiseptické a antibakteriální vlastnosti, 
regulovat chuť k jídlu a posilovat slinivku. Pomáhá 
podporovatpodporovat trávení, zmírňovat bolesti v krku a her-
petiformní stavy. Je užitečný při léčbě aftů, bradavic 
a ztrátě pigmentu.

Doplněk stravy

ČERNY BEZ

Vlastnosti:Vlastnosti: Může působit močopudně, protizánětlivě. 
Může posilovat cévy, podporovat léčbu onemocnění, 
jako jsou - zánět žaludku a střev, neuralgie a ischias. Má 
detoxikační a projímavou funkci. Díky obsahu beta-karo-
tenu (provitamín A) může mít dopad na metabolismus a 
zároveň pomáhá posilovat imunitní systém člověka. 
Pomáhá chránit pokožku před spálením a oddalovat 
proces stárnutí.proces stárnutí.

PLANÁ RŮŽE

Vlastnosti:Vlastnosti: Může působit proti nadměrné 
cévní křehkosti a krvácení, pomáhá upravovat 
poruchy trávení tím, že může stimulovat 
vylučování žluči. Doporučuje se na regeneraci 
organismu po těžkých nemocech, pro lidi 
vysokého věku nebo ve stavech celkového 
oslabení organismu. Může zpomalovat postup 
aterosklerózyaterosklerózy i některých poruch trávení. Má 
příznivý vliv na srdce. Pomáhá podporovat 
léčbu onemocnění paradentózou, kožních 
onemocnění se sklonem k tvorbě modřin a 
krvácení. Může zlepšovat metabolismus a 
rovněž stimulovat přirozené procesy 
regenerace lidského organismu.
 

ACEROLA

Vlastnosti:Vlastnosti: Působí protizánětlivě, antia-
terogenně a pomáhá posilovat imunitní 
systém. Díky vyskému obsahu přírodního vi-
tamínu C (100 g aceroly obsahuje 1400 - 
2500 mg vitamínu C), může podporovat en-
zymatické a metabolické procesy. Pomáha 
zabraňovat škodlivým účinkům volných 
radikálů. Vzhledem k antioxidačním vlast-
nostem může působit detoxikačně, toni-
začně, močopudně a proti nadměrnému 
pocení. Pomáhá posilovat cévy, umožňovat 
udržení a zlepšení pevnosti pokožky a 
usnadňovat hojení ran.


