Flavocel – s obsahom 200mg vitamínu C
FLAVOCEL je bioinformačný prípravok vyrobený z koncentrovaného extraktu ibišteka
(Hibiscus sabdariffa – 200 mg v jednej tablete), obohatený o vitamín C (300 mg v jednej
tablete) a o špeciálnu zmes éterických olejov s antimikrobiálnymi, antibakteriálnymi a
antivírovými účinkami.
Práve tieto účinné látky – flavonoidy – inšpirovali k názvu FLAVOCEL.
Ibištek sabdariffa pochádza z tropickej Ameriky, obsahuje prírodný zdroj vitamínu C,
organické kyseliny, rastlinné farbivá, slizovité polysacharidy,
steroly a flavonoidy, ktoré urýchľujú jeho vstrebávanie.
Harmonizuje predovšetkým činnosť obličiek, močového
mechúra, pľúc, srdca a sleziny. Väčšina týchto energetických
dráh sa naruší najmä pri chrípke a ochoreniach v dôsledku
prechladnutia.
Vitamín C udržiava organizmus v dobrej kondícii, výťažky z
ibišteka dezinfikujú močové cesty a obličky a utišujú kŕče, či už
pri kašli alebo inom ochorení. Najmä chrípka zanecháva
následky na pohybovom ústrojenstve a kĺboch, pričom tieto
ťažkosti sa vzťahujú na dráhu obličiek.
Pôsobí ako sedatívum a utišuje rôzne kŕče, či už ide o kašeľ, žalúdočné alebo brušné
spazmy. Vo vyšších dávkach eliminuje parazity prítomné v črevách a má vysoký
antibakteriálny efekt. Osviežuje organizmus a bez vedľajších účinkov znižuje krvný tlak.
Rastlinné farbivá antokyany a flavonoidy vychytávajú spolu s vitamínom C voľné radikály,
čím brzdia starnutie buniek. Pôsobia diureticky, zmierňujú opuchy a podporujú vylučovanie
žlče. Obsiahnuté fytosteroly znižujú hladinu cholesterolu v krvi, napomáhajú rozpadu
močových kameňov a rozpúšťajú tukovápenaté sklerotické usadeniny v cievach.
Účinkujú priaznivo proti zápalom močových ciest, močového mechúra, obličiek a prostaty.
Vďaka veľkému množstvu ovocných kyselín pôsobí výťažok z ibišteka ako ľahké preháňadlo.
Posledné výskumy zistili antiepileptický účinok a ochranný vplyv na srdce.
Flavocel obsahuje ľavotočivú formu vitamínu C s vysokou schopnosťou vstrebávania, ktorý
je dôležitým doplnkom stravy – organizmus si ho totiž nedokáže “vyrobiť”. Pri chrípkových
ochoreniach sa vo všeobecnosti odporúča zvýšiť jeho príjem, pretože telo sa chorobe lepšie
bráni a regeneruje.
Vitamín C je prítomný pri mnohých metabolických reakciách, najmä pri metabolizme
proteínov. Je nevyhnutný pre rast a regeneráciu zubov, ďasien, väziva, ciev a určitých
kostných buniek, spolupracuje s protilátkami a ako koenzým sa môže viazať s niektorými
jedmi, čím obmedzuje ich účinnosť.
Vitamín C pôsobí antioxidačne a umožňuje činnosť rôznych enzýmov v tele. Je dôležitý pre
tvorbu niektorých látok prítomných pri prenose vzruchov medzi nervovými bunkami.
Potrebný je aj na správnu imunitnú odpoveď na infekciu, na hojenie rán, zlepšuje tvorbu
hormónov nadobličiek a kolagénu (spojivo medzi bunkami), znižuje hladinu cholesterolu a
zlepšuje vstrebávanie železa z potravy.
Komplex látok z ibišteka sabdariffa a vitamínu C vhodne dopĺňa vybraná zmes éterických
olejov – eukalyptu, grepu, kardamomu, kopaivy a guajaku, ktoré zvýrazňujú a rozširujú
účinky preparátu najmä v prospech činnosti pľúc a priedušiek.
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Nedostatok vitamínu C spôsobuje skorbut a anémiu, býva príčinou opuchov ďasien, slabosti,
únavy a krvácania z nosa.
Využitie Flavocelu:
Pri nachladnutí, chrípkach, angínach a problémoch s prieduškami (pri teplotách odporúčame
spolu s prípravkom Vironal), na podporu činnosti srdca a kostnej drene, na správnu výživu
a regeneráciu zubov, ďasien, ciev a kostných buniek, na lepšie vstrebávanie železa, na
zníženie cholesterolu v krvi, pre lepší metabolizmus proteínov, tvorbu hormónov
nadobličiek, kolagénu a väziva, pre ľahšiu činnosť enzýmov, pre lepší prenos medzi
nervovými bunkami, pri zápaloch močových ciest, mechúra, obličiek, prostaty, pri
obličkových a močových kameňoch, dne, pri vysokom krvnom tlaku, opuchoch, alergiách,
anémii, skorbute, pri celkovej slabosti, únave, ochabnutosti a pri pocite dolámanosti tela,
rovnako pri spazmoch čriev, brucha, žalúdka, maternice, pľúc a
pod.
Flavocel je vhodné podávať aj pri epilepsii, tuberkulóze,
zápche, artérioskleróze, pri zníženej imunite alebo pri parazitoch
v črevách. Patrí k veľmi dobrým antioxidantom, obmedzuje
účinky niektorých jedov a urýchľuje vyplavovanie ťažkých kovov
z tela.
Je známe, že samotný vitamín C bunky len ťažko vstrebávajú a
pomerne rýchlo z organizmu vylučujú, pretože je rozpustný vo
vode.
Aby sme zabránili tejto negatívnej bilancii, bolo nutné nájsť vhodné látky, ktoré zvyšujú
využitie vitamínu C a zároveň harmonizujú procesy na bunkovej úrovni.
ZDROJ: Energy Vitae: 2003/03

Flavocel – zdroj nenahraditeľného vitamínu a
ochrana močového traktu
Flavocel je kombinácia ľavotočivej kyseliny askorbovej (vitamínu C) a extraktu z ibišteka
sudánskeho. Extrakt z ibišteka je bohatým zdrojom bioflavonoidov, ktoré spolu s vitamínom
C vytvárajú biologický komplex, a zvyšujú tak jeho účinnosť a využiteľnosť v tele. Vo vode
rozpustný vitamín C sa totiž vďaka komplexu s bioflavonoidmi nevylúči z tela tak rýchlo, a
môže sa využívať postupne. Ľudské telo si vitamín C síce nedokáže samo vyrobiť, ale
sústavne ho potrebuje v pomerne veľkom množstve.
Vitamín C je predovšetkým veľmi účinný antioxidant, ktorý chráni bunky pred poškodením
voľnými radikálmi, jedovatými splodinami a rakovinotvornými látkami, ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou nášho priemyslom preplneného života. Čím väčšie je celkové
zaťaženie organizmu (či už chemicky alebo stresom), tým väčšia je jeho potreba vitamínu
C. Nielen fajčiari a alkoholici, ale aj starí ľudia, športovci, tehotné a dojčiace ženy, ľudia
žijúci alebo pracujúci v znečistených podmienkach, užívajúci lieky proti bolesti a
hormonálnu antikoncepciu, by preto mali prijímať väčšie množstvo vitamínu C (cca 500mg
denne), najlepšie rozdelené do dvoch dávok.
Vitamín C sa uplatňuje pri syntéze bielkoviny kolagénu, a má tak zásadný vplyv na obnovu
väzivového tkaniva, tvorbu chrupaviek, kostí a zubov, pevnosť a pružnosť pokožky a
cievnych stien. Ďalej má ochranný vplyv na kardiovaskulárny systém, bráni rozvoju
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artériosklerózy a podporuje tvorbu červených krviniek. Flavocel
však zďaleka nie je len “dobrý vitamín”, ktorý zvyšuje odolnosť
organizmu, podporuje hojenie, zvyšuje výkonnosť a spomaľuje
starnutie. Práve vďaka kombinácii s ibištekom sudánskym sa
škála uplatnenia tohto produktu rozšírila najmä o priaznivé
pôsobenie na problematiku močových ciest.
Flavocel teda nachádza svoje uplatnenie nielen pri respiračných
ochoreniach, po stratách krvi a potrebe regenerácie tkaniva
(napr. menštruácia, úraz, krvácanie z nosa, krvácavosť ďasien,
vytrhnutie zubu), bolestiach kĺbov a ako prostriedok proti
celkovej slabosti, ale pomôže aj pri akútnom zápale močových
ciest a močového mechúra.
Tieto bežné urologické problémy sú v zimných mesiacoch častou zdravotnou komplikáciou, pretože viac než v ktoromkoľvek inom ročnom období hrozí prechladnutie od nôh
(začiatok meridiánu močového mechúra). Ak teda trpíte na urologické zápaly a navyše
chcete účinne bojovať s vráskami a zvýšiť svoju energiu, užívajte 1 tabletu Flavocelu denne,
a udržiavajte svoje nohy v teple.
Mgr. Tereza VIKTOROVÁ
ZDROJ: Energy Vitae: 2008/02

PROTI VETRU S FLAVOCELOM A DROSERINOM
Vo februári býva pomerne veterno a tento rok vo februári podľa všetkého veterno bude. A
ako! Bude sa treba obaliť šálom, navliecť sa do roláku, prípadne oboje – skrátka, chrániť si
krk. Pretože to je práve miesto, kadiaľ preniká energia Vetra do tela.
Toto základné bezpečnostné opatrenie je nevyhnutné praktizovať nielen vonku, keď je
naozaj veterno, ale aj v prípade, keď práve nefúka. Aj doma by sme mali mať pre istotu na
krku aspoň bavlnenú šatku a ak sa nám nepodarí vyhnúť sa zdravotným komplikáciám,
zabaliť si krk aj na noc.
Energia Vetra totiž nie je len
vánok, vetrík či víchrica, je
skrátka typická pre toto ročné
obdobie a pôsobí, aj keď sa
nepohne ani lístok na strome.
Je to energia uvádzajúca veci
znova do pohybu, prísľub nového
začiatku a povzbudenie k tvorivej
činnosti. Vietor má schopnosť
vyvanúť zatuchlinu z nevetraných
kútov a vyniesť na svetlo všetko
to, čo sme sa snažili starostlivo
skrývať. Vietor však prináša aj
inšpiráciu, nové nápady a detsky
naivnú ochotu skočiť do všetkého
rovnými nohami.
Ak nenesieme príliš veľkú záťaž a
v medziobdobí Zeme sme sa
3

dokázali správne zorientovať, ktorým smerom sa chceme vydať, prvý mesiac s energiou
Vetra – február – nás ľahko, jednoducho a prirodzene postrčí dopredu. Čo keď ale stále
blúdime v kruhoch, nesieme zbytočnú záťaž v podobe nahromadených odpadových látok a
tukových buniek a jesennému čisteniu priestoru, duše a tela, sme sa venovali iba naoko...?!
V takom prípade stojíme proti útočiacemu Vetru ako neohrabaná, ťažká a nepružná hruda
čohosi, čo sa pri prvom poryve Vetra zrúti. Nech už patríte do kategórie “hruda” alebo
očakávate prichádzajúci Vietor s napnutými plachtami, bude sa vám hodiť vyzbrojiť sa
štítom, spevniť sa a obrniť. Vietor je totiž nositeľom sto chorôb, správa sa barbarsky a
“utrhnuto”, je to jednoducho drzáň, ktorému nie je nič sväté (najmä v kombinácii s vládcom
mesiaca, ktorým je vo februári nevypočítateľný
Tiger).
Taký Vietor potom môže zaskočiť aj pripraveného,
priniesť nielen obyčajné nachladnutie, ale
zapríčiniť aj úporné bolesti hlavy, pálenie a
slzenie očí, zažívacie problémy a otravné bolesti
bez zjavnej príčiny sťahujúce sa z jedného konca
tela na druhý.
Ako štít nám môže dobre poslúžiť kombinácia
prípravkov, ktoré sú tento mesiac v akcii –
Flavocel a Droserin. Podotýkam, že táto
kombinácia je veľmi vhodná predovšetkým ako
účinná prevencia.
Spevňovať hradby a pozdvihnúť štít je menej
efektívne, keď sa nepriateľ už prebúral do
pevnosti... Flavocel obsahujúci vitamín C a
výťažok z ibišteka sudánskeho sa uplatňuje ako
vhodný prostriedok proti chorobám z
nachladnutia, ale súčasne zlepšuje stav
pohybového aparátu a chráni celý urologický
trakt.
Vie zvyšovať schopnosť radovať sa najmä u osôb, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu cítia v
ohrození. Droserin je naozaj ideálny denný krém, ktorý kožu zjemňuje a chráni proti
chladnému počasiu. Z celého Pentagramu® krémov je práve Droserin najviac vhodný pre
deti a veľmi pomáha pri prevencii a liečbe všetkých detských ochorení od nádchy až po
osýpky. Okrem nosa, čela, čela a hrudníku nezabudnite natrieť Droserinom aj kľúčne kosti
a zápästie z vnútornej strany, prípadne aj zátylok.
Flavocel a Droserin by mal mať najmä vo februári po ruke každý, a to bez ohľadu na vek.
Jedna tableta Flavocelu denne a pravidelné natretie Droserinom ráno a večer môže
zabezpečiť, že februárový nápor Vetra ustojíme, že sa nezlomíme, nepadneme. Tak Vetru
zdar a Tigrovi trikrát hurá, radujte sa z nového začiatku.
Mgr. Tereza VIKTOROVÁ
ZDROJ: Energy Vitae: 2009/02

BIOFLAVONOIDY VO FLAVOCELE
Bioflavonoidy sú látky rastlinného pôvodu, ktoré sú obsiahnuté prakticky vo všetkých
rastlinných bunkách. V súčasnej dobe veda popisuje viac než 7 000 druhov bioflavonoidov,
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z ktorých asi najznámejší je rutín, obsiahnutý v hojnej miere napríklad v pohánke. V
minulosti sa táto skupina aktívnych látok zaraďovala do skupiny vitamínov P. Ovociu a
zelenine dodávajú bioflavonoidy typické pestré zafarbenie.
V prírode sprevádzajú vitamín C, kde vystupujú v úlohe akéhosi “osobného strážcu” tohto
vitamínu. Chránia ho pred účinkami oxidačného poškodenia, zvyšujú jeho vstrebateľnosť a
využiteľnosť v organizme. Ich hlavným účinkom v ľudskom organizme je ovplyvnenie
permeability, t.j. pružnosti a priepustnosti krvných kapilár.
Blahodarne pôsobia pri kŕčových žilách, hemeroidoch, krvácaní z nosnej sliznice alebo
sklone k tvorbe krvných podliatín. V syntetickej forme sa u týchto chorôb využívajú ako
lieky. Zo sortimentu Energy ich v hojnej miere nájdeme vo Flavoceli, ktorého užívanie je
vhodné najmä v tomto ročnom období.
MUDr. Jiří HANZEL
ZDROJ: Energy Vitae: 2009/03

Flavocel na cestu do školy
Nejestvuje azda nikto, kto by niekedy neužíval vitamín C, či už ako kyslú pilulku alebo v inej
podobe ako súčasť niektorého ďalšieho potravinového doplnku. Pomáha pri rôznych
ťažkostiach a chorobách, počínajúc nachladnutím až po tie najťažšie choroby, a
nedoceniteľný je najmä jeho preventívny význam.
Ak si budeme užívať ”céčko” prírodného pôvodu v podobe
Flavocelu, môžeme sa spoľahnúť, že jeho účinnosť podporujú
tzv. bioflavonoidy, ktoré pôsobia v úlohe ”strážcu” tohto
vitamínu. Chránia ho nielen pred poškodením oxidačnými
procesmi, ale zároveň výrazne zvyšujú jeho vstrebateľnosť a
účinnosť.
Tieto substancie (vitamín C + flavonoidy) sú názorným
príkladom tzv. synergického pôsobenia, keď sa spoločný účinok
mnohonásobne zvyšuje. S blížiacou sa jeseňou a začínajúcou
školou je najvyšší čas premýšľať o dôkladnej prevencii zdravia,
najmä teraz, keď môžete detskú formu tohto produktu nakúpiť
výhodne.
ZDROJ: Energy Vitae: 2004/04

Flavocel na zimné obdobie
Flavocel je prípravok, ktorý obsahuje jedinečnú kombináciu extraktu ibišteka sudánskeho,
vitamínu C a zmesi éterických olejov, ktorý nám môže pomôcť v období chrípkových
epidémií, pri rekonvalescencii organizmu, aj proti pôsobeniu oxidačného stresu v živote
každého z nás.
Prídavok špeciálnych éterických olejov zvyšuje účinky aktívnych látok Flavocelu a navyše
pôsobí pozitívne na sliznice, predovšetkým pľúc a priedušiek. Podrobné informácie o
prípravku ponúka produktová dokumentácia Flavocelu, ktorá sa teraz dá kúpiť vo všetkých
predajných miestach Energy.
(vn)
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ZDROJ: Energy Vitae: 2009/12

BLOG.BEZCHOROBY.SK – blogujte s nami! Váš názor je cenný!
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