Perla středomoří...
Doplněk stravy s vitaminem E s obsahem zinku a vitaminem C.
Historie této rostliny začíná již ve 4. století před Kristem.
Až v roce 1999 je vyhodnocena z lékařského hlediska „ Rostlinou roku „!
Na Blízkém Východě, v severní Africe a v evropském středomořském prostoru byla
velmi oblíbena ve formě čaje s blahodárnými účinky.
Vědomosti o kladných a posilujících účincích tohoto nálevu se předávaly až do
pozdního středověku.
Cistus Incanus - cist šedý neboli Divoká růže – ve formě keře je nejbohatším
zdrojem polyfenolů v Evropě se silnými antioxidačními účinky, významně podporuje činnost
imunitního systému.
Polyfenoly
Význam polyfenolů je v jejich antioxidačním působení.
Znemožňují účinné pronikání viru do buňky!
Jsou schopné zneškodňovat kyslíkové radikály i zmenšit pravděpodobnost výskytu
Alzheimerovy choroby.
Ovlivňují i počáteční fázi karcinogenního procesu.
Zabraňují zhoubnému množení buněk.
Dále blokují enzym urokinázu, která má značný význam pro tvorbu metastáz.
Zabraňují vzniku nových cév, které zajišťují výživu nádorů.
Pozitivní účinky:














na chronické kašle, záněty horních cest dýchacích, záněty průdušek, zápaly plic
usnadňuje vykašlávání vlhkého kašle
zvyšuje obranyschopnost, stimuluje imunitu
působí proti virům, bakteriím a plísním
působí protizánětlivě a dezinfekčně
prevence před virovou infekcí
detoxikuje - zbavuje lidský organismus jedovatých látek
ochraňuje před volnými radikály, má antioxidační účinky
vhodný na alergie
na ekzémy
snižuje projevy migrén, na chudokrevnost i poruchy krevního oběhu
blahodárný účinek po operacích, kdy je člověk zesláblý a plný medikamentů
obsažená látka Amenorea- vyvolává vynechávající menstruaci

Optimální kombinace ze zvlášť účinných přírodních substancí tohoto aromatického extraktu, dělají
z této růže speciální K.O.- kapky pro všechny virové skupiny. Ani vysoce agresivní viry, které byly s
tímto extraktem konfrontovány, neprokázaly skoro žádný infekční potenciál.
Centrum pro molekulární virologii university v Muensteru spolu s Friedrich-Loefler
Institutem podrobili rostlinu testům, které prokazují: Látky obsažené v cistu mají schopnost
omezovat působení virů na minimum. Výjimkou nejsou ani agresivní viry – jejich aktivita se
po kontaktu s polyfenoly cistu blíží nule.
Přirozené antioxidanty nalezneme také v zeleném čaji, červeném víně nebo citronu. Podle
odborníků je však velmi zajímavé právě srovnání s cistem, jehož antioxidační účinky jsou
přibližně čtyřikrát silnější než u výše uvedených potravin.
Kapsle
Doporučené dávkování: 2 x denně 1 kapsli zapít tekutinou od 12ti let věku.

Čaj
Cenné přírodní látky rostliny Cistus Incanus v kombinaci se sušenými listy máty.
Prevence: 1-2 šálky denně pro každodenní užívání ( obsah balení = 100 konvic á/ 1l )

Spray
Ideální při prvních příznacích škrábání v krku
Na záněty mandlí, anginy, čepy na mandlích
Obsahuje mentol pro svěží chuť a chladivé lokální působení
Dávkování: 3 x denně

