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Xantho PLUS
90 kapslí

Xantho PLUS je moderní
komplexní přípravek. Získali jsme
výtažky aktivních látek z rostlin,
které jsou mimořádně bohaté na
antioxidanty, aby byly buňky co
nejlépe chráněny proti zhoubným
účinkům volných radikálů.
Volné radikály jsou nestálé molekuly,
které mají nepárový elektron. Pro
elektrony je charakteristické, že
mají tendenci k tomu, aby byly
v páru. Proto „kradou“ chybějící část
z dalších molekul. Tak volné radikály
snadno a rychle reagují s dalšími
sloučeninami a jejich škodlivé
účinky mohou být významné.
Volné radikály vznikají v našem těle
i při normálních biochemických
procesech, ale mnoho z nich je
vytvořeno díky vnějším vlivům.
Tyto vnější vlivy jsou spojeny
s civilizací (smog, cigaretový kouř,
ultrafialové záření, určité léky a další
chemikálie) a v dnešním moderním
světě se jim téměř nedá vyhnout.
Naše buňky jsou v průměru
denně vystaveny přibližně 10
tisícům „útoků volných radikálů“.
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(Zdroj: Imre Rodler: Élelmezés és
táplálkozás egészségtan (Nutrition
and Food Hygienics), Medicina
Könyvkiadó Zrt. Budapest, 2008.)
V případě, že se rovnováha naruší
směrem ke škodlivým účinkům
volných radikálů, může vzniknout
tzv. oxidační stres. Zhoubné účinky
jsou prvotně způsobeny „elektrony“,
které byly ukradeny z buněčných
membrán a řetězovou reakcí, která
je takto spuštěna. Silnější účinky
volných radikálů mohou poškodit
další části buněk, jako je DNA. Naše
tělo se proti tomu všemu chrání
tak, že samo vyrábí sloučeniny
s antioxidačními vlastnostmi, ale
tyto látky můžeme rovněž získat
z vnějších zdrojů, např. z potravy a
vysoce kvalitních doplňků výživy.
V průběhu vývoje Xantho PLUS jsme
zkusili využít skvělé účinky dobře
známého mangostanu (Garcinia
mangostana). Přípravek ve formě
výtažku obsahuje cenné aktivní látky
(polyfenoly, xantony, mangostin)
z ovoce, které jsou koncentrovány
v kapsli. Protože antioxidanty jsou
účinné nejen samy, ale vzhledem

Xantho PLUS
aktivní látky /kapsle:
Výtažek xanthosteen

166,7 mg

(std.10% alfa-mangostin, 20% polyfenoly(

Patentovaná směs

200 mg

Výtažek ze zeleného čaje (std.45% ECGC), grapefruitu
(40:1), ze semen hroznů (std. 95% proantokyanidiny),
granátového jablka (std.20% kyselina elagová),
výtažek z brusinek (4:1) a prášek z borůvek

Dávkování:
1 kapsle denně
k interakci mezi antioxidanty se
chrání navzájem před oxidativním
poškozením, doplnili jsme přípravek
speciální směsí s výtažky z rostlin
s antioxidačnímií účinky, které se
mohou bezpečně dlouhodobě
používat. Patří k nim zelený čaj,
grapefruit, hroznová semínka,
granátové jablko, borůvky a
brusinky.
Xantho PLUS může díky svým
výtečným aktivním látkám
s antioxidačními účinky nabídnout
pomoc každému, kdo by rád své
tělo podpořil proti škodlivým
účinkům volných radikálů s opravdu
moderním a kvalitním přípravkem.

