
3 ÚROVNE imunitnej 
podpory a ochrany buniek

•	majú	oslabenú	imunitu	

•	 potrebujú	aktívne	posilniť	
svoju	imunitu	

•	 trpia	napr.	na	HPV	infekciu	a/
alebo	nálezy	typu	ASCUS,	CIN,	
SIL,	genitálne	a	iné	bradavice	
(na	rukách,	chodidlách	a	pod.)...

•	 ...	a	ich	bezpríznakovým	
partnerom	

Je určený tým, ktorí:

One Pharma, s.r.o. 
Janka Kráľa 5 ▪ 974 01 Banská Bystrica ▪ Slovensko
info@onepharma.sk ▪ www.onepharma.sk 

Viac informácií o produkte nájdete na 
www.onepharma.sk

19 ZLOŽIEK
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Spojili sme najnovšie poznatky a starostlivo 
vybrali 19 zložiek, ktoré prispievajú k 
správnemu fungovaniu imunitného systému, 
zachovaniu zdravých slizníc, regulácii 
hormonálnej činnosti, ochrane buniek 
pred oxidačným stresom a správnemu procesu 
ich delenia*. Zložky v HPVIRINe prispievajú 
k 3 úrovniam imunitnej podpory a ochrany 
buniek, napr. pri nálezoch typu ASCUS, CIN, 
SIL, genitálne a iné bradavice, a pod.

HPVIRIN je prémiový výživový doplnok  
s obsahom: 
1.  extraktov brokolice, zeleného čaju, škorice  

a čierneho korenia, 
2.  extraktov medicinálnych húb - Cordyceps, 

Reishi, Shiitake, Maitake, 
3.  minerálov (zinok, selén, bór) a vitamínov A, 

B2, B3, B6, B9, C, D a E vo forme kapsúl. 

Prečo užívať HPVIRIN

BEZ LAKTÓZY BEZ LEPKU BEZ ADITÍV

120 KAPSÚL

*Zoznam zdravotných tvrdení, ktoré možno uvádzať na potravinách podľa článku 13 
ods. 3 nariadenia (ES) č. 1924/2006



Výživový doplnok

 120
   kapsúl

*% RVH - podiel denného referenčného príjmu pre dospelých 
pri maximálnej dávke 4 kapsuly/deň

Obsah 1 kapsula 
obsahuje

2 kapsuly 
obsahujú

4 kapsuly 
obsahujú

% RVH*

Čisté	množstvo	aktívnej	farmaceutickej	zložky

Broccoraphanin®	
Activated	extrakt (mg) 50 100 200 -

Extrakt	zo	zeleného	
čaju	(mg) 150 300 600 -

z toho EGCG	(mg) 75 150 300 	-

Cordyceps	extrakt (mg) 62,5 125 250 -

Reishi	extrakt (mg) 62,5 125 250 -

Shiitake	extrakt	(mg) 62,5 125 250 -

Maitake	extrakt	(mg) 62,5 125 250 -

Extrakt	zo	škorice	(mg) 37,5 75 150 -

Piperín	(mg) 2,5 5 10 -

Zinok	(mg) 2,5 5 10 100	%

Bór (mg) 1,5 3 6 -

Selén	(µg) 25 50 100 182	%

Vitamín	A	(µg) 250 500 1000 125	%

Vitamín	B2	(mg) 0,75 1,5 3 214	%

Vitamín	B3	(mg) 25 50 100 625	%

Vitamín	B6	(mg) 0,75 1,5 3 214	%

Vitamín	B9	(µg) 150 300 600 300	%

Vitamín	C	(mg) 0,375 0,75 1,5 1,9	%

Vitamín	D	(µg/IU) 12,5	
(500	I.U.)

25	
(1000	I.U.)

50	
(2000	I.U.) 1000	%

Vitamín	E	(mg) 12 24 48 400	%
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PODPORA bunkovej imunity

SULFORAFAN n EGCG n CORDYCEPS n REISHI 
SHIITAKE n MAITAKE n

 CINNAMON n PIPERÍN
ZINOK n BÓR n SELÉN n VITAMÍNY A, B, C, D, E 



Zloženie:	Štandardizovaný extrakt zo semien brokolice – Brocco-
raphanin® Activated 10 %, extrakt zo zeleného čaju – dekofeíno-
vaný, s obsahom ≥ 98 % celkových polyfenolov a ≥ 50 % epigalo-
katechín galátu [EGCG], Cordyceps extrakt (Cordyceps sinensis) 
s 30 % polysacharidov, Reishi extrakt (Ganoderma lucidum)  
s 30 % polysacharidov, Shiitake extrakt (Lentinula edodes) s 30 % 
polysacharidov, Maitake extrakt (Grifola frondosa) s 30 % polysa-
charidov, škoricový extrakt s obsahom 30 % polyfenolov, piperín 
≥ 95 % extrakt z čierneho korenia, zinok (citrát zinočnatý), bór 
(kyselina boritá), selén (seleničitan sodný), vitamín A (retinol ace-
tát), vitamín B2 (riboflavín), vitamín B3 (nikotínamid), vitamín B6 
(pyridoxín hydrochlorid), vitamín B9 (kyselina listová), vitamín 
C (askorban sodný), vitamín D (cholekalciferol), vitamín E (d-al-
fa-tokoferol acetát), gastrorezistentné enterosolventné kapsuly 
z celulózy.

       www.onepharma.sk

Hmotnosť	obsahu: 120 kapsúl: 91 g ± 5% 

Upozornenie: Nie je vhodný pre deti, tehotné a dojčiace 
ženy. Určený aj na dlhodobé užívanie. Odporúčaná dĺžka uží-
vania minimálne 3 mesiace. Uchovávajte na suchom mieste 
pri teplote do 25 °C, v dobre uzatvorenom obale, mimo do-
sahu malých detí. Výrobok chráňte pred mrazom, priamym sl-
nečným žiarením a sálavým teplom. Ustanovená odporúčaná 
denná dávka sa nesmie presiahnuť. 

Ak užívate lieky, poraďte sa so svojím lekárom. Výživový dopl-
nok sa nesmie používať ako náhrada rozmanitej stravy.BEZ LAKTÓZY BEZ LEPKU BEZ ADITÍV

Odporúčané	dávkovanie:	
2 kapsuly 2x denne (4 kapsuly/deň) nalačno alebo s ľahkým 
jedlom zapiť s dostatočným množstvom tekutiny.  
Ako udržiavaciu dávku možno použiť 2 kapsuly/deň. 
Nezapíjať ovocným džúsom. Neužívať spolu s vitamínom C.

Bez obsahu laktózy, sacharózy, gluténu, umelých sladidiel 
a farbív.  
Vyvinuté a vyrobené na Slovensku.

NRF2HPVIRIN
 Vitamíny	A,	B6,	B9,	D,	zinok	a	selén	prispievajú		
k	správnemu	fungovaniu	imunitného	systému

 Vitamíny	A,	B2	a	B3	prispievajú	k	zachovaniu	zdravých	
slizníc	a	pokožky	

 Vitamíny	B2,	E,	zinok	a	selén	prispievajú	k	ochrane	
buniek	pred	oxidačným	stresom	

 Vitamíny	B9,	D	a	zinok	zohrávajú	dôležitú	úlohu		
v	procese	delenia	buniek

Výživový doplnok


