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I.  Co je Cistus Incanus?

Historie této rostliny začíná již ve 4. století př. n. l. Na Blízkém východě, v severní  
Africe a evropské části oblasti Středomoří se stal Cistus Incanus brzy oblíbeným  
čajem s blahodárnými účinky. Poznatky o blahodárném a posilujícím účinku  
tohoto nálevu se předávaly až do pozdního středověku.

II.  Kterou část této rostliny využíváme?

Zpracovávají se pouze nakrájené listy. Permanentní kontrola jakosti během procesu zpracování 
zajišťuje jejich vysokou čistotu a kvalitu.

III.  Jakou surovinu používáme v našem produktu?
V našem produktu používáme Cistus Incanus ssp. tauricus. Tato rostlina roste divoce v přírodě, 
nikoli na plantážích.

IV.  Jak se surovina zpracovává?

Listy rostliny se sbírají, suší, čistí a řežou, načež se u renomovaných výrobců  
extraktů zpracují ve vodnatý odvar. Tento výtažek se suší a poté plní do kapslí.  
Popsaný postup odpovídá standardní technologii výroby extraktu.

V.  Jaký typ produktu je Cistus Incanus?

Cistus Incanus je potravinový doplněk, nejedná se o lék. Úkolem potravinového  
doplňku je dodat tělu určité látky, které se mu v dostatečném množství nedostávají  
z běžné stravy. Úkolem potravinového doplňku není zahájit nebo ovlivnit určité  
procesy v těle – to je úkolem léků a potravinové doplňky je nemají nahrazovat.

VI.  Co je zvláštního na Cistu Incanu?

Cistus Incanus je jednou z jedlých rostlin s nejvyšším obsahem polyphenolu.  
Polyphenoly jsou známé svými antioxidačními účinky.
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VII.  Všude se používá čaj nebo odvar. 
 A co kapsle: jsou snad horší?

Naše kapsle obsahují výtažek z Cistu Incanu. Ten vzniká z vodnatého nálevu,  
který se zahustí na odvar a poté projde šetrným procesem schnutí. Proto je obsah  
polyphenolu ve výtažku značně vyšší než v odvaru nebo nálevu. Výtažek se plní  
do kapslí. Také jiné potravinové doplňky s polyphenoly se nabízí ve formě kapslí.

VIII.  Kolik mg výtažku z Cistu Incanu obsahuje jedna kapsle? 

Jedna kapsle obsahuje 100 mg polyphenolů z výtažku Cistu Incanu plus 40 mg  
vitamínu C a 1,0 mg zinku. Doporučujeme užívat dvě kapsle denně.

IX.  Ústní spray Cistus Incanus

– sprej do krku s tekutým výtažkem z Cistu Incanu
– ideální na cesty
– mentol pro svěží chuť a chladivé lokální působení při prvních příznacích škrábání v krku
– s vitaminem C a E
– použití: 3x denně 3 vstřiky (1 ml denní dávka)


