
VITAMÍN C ZINOK
Zmierňuje alergiami spôsobe- 
né príznaky horných dýchacích 
ciest. Nízka hladina vitamínu  
C je u ľudí s alergiami bežná.

Minerál potrebný pre správne 
fungovanie takmer každej bunky. 
Silný antioxidant a protizápalová látka. 
Moduluje reakcie imunitného systému  
pri alergickej nádche.

PIPERÍN (BioPerine®)
Extrakt z čierneho korenia podporuje  
vstrebateľnosť a účinnosť zložiek HERB ALERG. 
Aktívne pôsobí proti mikróbom a parazitom,  
čím podporuje celkovú imunitu organizmu  
a zdravie horných a dolných dýchacích ciest.

2 kapsuly 2x denne. 

Pri akútnych prejavoch 
zvýšte prvé dva dni na  
2 kapsuly 4x denne.

Prevencia - 2 kapsuly 1x denne  
14 dní pred začatím peľovej sezóny.

DÁVKOVANIE UPOZORNENIE:
Nevhodné pre tehotné  
a dojčiace ženy. 
HERB ALERG prestaňte  
užívať 2 týždne pred  
plánovanou operáciou.
Neužívajte v prípade alergie 
na jednu zo zložiek prípravku.

Infolinka a poradňa:

0948 216 625

Viac informácií na stránke:
www.mastichaterapia.sk

Kedy užívať 
HERB ALERG?

SEZÓNNE 
ALERGIE 
NA PELE

ALERGIE  
NA ZVIERATÁ,  
PRACH A ROZTOČE

HISTAMÍNOVÁ 
INTOLERANCIA

Úľava od alergií  
prírodnou cestou.

HERB ALERG je komplex 
rastlinných výťažkov obohatený 
o vitamín C a zinok s výraznými 
protizápalovými účinkami. 
Zmierňuje nepríjemné alergické 
prejavy a podporuje správnu 
funkciu imunitného systému.

HERB ALERG znižuje 
aktiváciu žírnych bu-
niek, čím sa obmedzuje 

uvoľňovanie histamínu. Zároveň 
znižuje zápalovú reakciu orga-
nizmu spojenú s astmatickými 
záchvatmi a alergiami.



HERB ALERG - Prírodný produkt  
bez vedľajších účinkov

PŔHĽAVA DVOJDOMÁ  
      (extrakt z listov)

KURKUMA PRAVÁ  
(extrakt s 95% obsahom  

kurkuminoidov)

KVERCETÍN  
(Quercetin Phytosome®)

BROMELAÍN

ÚČINNÉ LÁTKY:

Pri jeho vývoji sme vychádzali 
z pôvodných liečebných systémov 
a zároveň sme sa opierali o aktuálne 
poznatky a vedecké štúdie.  
 
Vznikol tak jedinečný produkt, ktorý 
dokáže uľaviť od nepríjemných 
alergických príznakov, ako sú:

Pŕhľava (žihľava) je bohatým 
zdrojom vitamínov, minerálov 
a flavonoidov. Je považovaná za 
účinné prírodné antihistaminikum. 

Výskumy potvrdzujú jej schopnosť 
stíšiť zápalové procesy, ktoré 
spôsobujú príznaky alergickej 
nádchy. 

Kurkuma, známa aj ako 
“Indický šafrán”, je jedna 
z najpreskúmanejších rastlín 
modernej prírodnej medicíny.  
 
Jej koreň obsahuje široké 
spektrum kurkuminoidov 
so silnými protizápalovými 
a antioxidačnými účinkami,  
ktoré zmierňujú príznaky  
spojené s alergiami a astmou. 

Kvercetín je flavonoid získaný z kve-
tov stromu Sofora japonská. Jeho 
najväčším prínosom je schopnosť 
predchádzať alergickým reakciám 
sprostredkovaných histamínom.  
 
Ide tiež o jeden z najsilnejších anti-
oxidantov. Patentovaná technológia 
Quercetin Phytosome® prináša až 
20-násobne vyššiu vstrebateľnosť 
oproti bežne dostupným formám 
kvercetínu.

Skupina proteolytických enzýmov 
nachádzajúca sa najmä v stopkách, 
plodoch a listoch ananásovníka. 
Znižuje symptómy sinusitídy  
(zápalové ochorenie sliznice  
prinosových dutín)  
a sennej nádchy.

KÝCHANIE, KAŠEĽ,  
DÝCHAVIČNOSŤ

OPUCH HRDLA  
A NOSOVÝCH SLIZNÍC

SVRBENIE 
A SLZENIE OČÍ, 
VÝTOK Z NOSA


