
3 ÚROVNE KONTROLY 
akútnej epizódy herpesu

•	 trpia	na	akútny	opar	(herpes)	
pery, nos, ústa, oči, genitálie

•	 trpia	na	pásový	opar	(zoster)

•	majú	oslabenú	imunitu

•	 zažívajú	silný	stres	a	únavu

•	 cestujú	na	dovolenky		
a	zahraničné	cesty

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
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AKUT RESCUE
HERPES

8 ZLOŽIEK



BEZ LAKTÓZY BEZ LEPKU BEZ ADITÍV

Spojili sme najnovšie poznatky  
a starostlivo vybrali 8 zložiek, ktoré prispievajú  
k správnemu fungovaniu imunitného systému, 
zachovaniu zdravých slizníc a kože, ochrane 
buniek pred oxidačným stresom a zníženiu 
vyčerpania a únavy*. Zložky HERPES AKUT 
RESCUE prispievajú k 3 úrovniam kontroly 
akútnej epizódy herpesu  
u dospelých.
 
HERPES AKUT RESCUE je jedinečný 
výživový doplnok s vysokým obsahom 
1.  aminokyseliny L-Lyzín, 
2.  extraktu Houttuynia cordata,  

glycyrrhizínu a piperínu, 
3.  zinku a vitamínov B2, B6 a C  

vo forme kapsúl.

Prečo užívať HERPES AKUT RESCUE

30 KAPSÚL

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



Výživový doplnok

 30
   kapsúl

AKÚTNY HERPES POD KONTROLOU

LYZÍN n
 HOUTTUYNIA n

 GLYCYRRHIZÍN 
 PIPERÍN n

 ZINOK n
 VITAMÍN C 

 VITAMÍNY B2, B6

AKUT RESCUE
HERPES

*% RVH - podiel denného referenčného príjmu pre dospelých pri 
maximálnej dávke 9 kapsúl/deň

Obsah
3 

kapsuly 
obsahujú

6 
kapsúl

obsahuje

9
kapsúl

obsahuje

%
RVH*

Čisté	množstvo	aktívnej	farmaceutickej	zložky

L-Lyzín 
(mg) 1000 2000 3000 -

Houttuynia	
cordata	

extrakt	(mg)
300 600 900 -

Glycyrrhizín
(mg) 33 66 99 -

Piperín	
(mg) 7 14 21 -

Zinok 
(mg) 20 40 60 600%

Vitamín	C	
(mg) 100 200 300 375%

Vitamín	B2	
(mg) 20 40 60 4000%

Vitamín	B6 
(mg) 5 10 15 1000%



Zloženie:	 L-lyzín hydrochlorid, Houttuynia cor-
data extrakt 10:1, glycyrrhizín (glycyrrhizinát 
disodný, extrakt zo sladkého drievka), piperín  
≥ 95% extrakt z čierneho korenia, zinok (citrát  
zinočnatý), vitamín C (askorban sodný), vitamín B2 
(riboflavín), vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid), kap-
suly rastlinného pôvodu (celulóza).

       www.onepharma.sk

Hmotnosť	obsahu: 30 kapsúl: 22,1 g ± 5%

Upozornenie: Nie je vhodný pre deti, tehotné a dojčiace 
ženy. Výživový doplnok je určený na krátkodobé používanie 
na 3-5 dní. Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25 
°C, v dobre uzatvorenom obale, mimo dosahu malých detí. 
Výrobok chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením 
a sálavým teplom. Ustanovená odporúčaná denná dávka 
sa nesmie presiahnuť. Ak užívate lieky, poraďte sa so svojím 
lekárom. Výživový doplnok sa nesmie používať ako náhrada 
rozmanitej stravy.

BEZ LAKTÓZY BEZ LEPKU BEZ ADITÍV

Odporúčané	dávkovanie:	
Denná dávka je 3 kapsuly 2-3x denne (ráno, na obed, a večer) 
s jedlom alebo po jedle zapiť s dostatočným množstvom 
tekutiny (maximálna dávka je 9 kapsúl/deň). Výživový 
doplnok je určený na krátkodobé používanie na 3-5 dní.

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

 Vitamín	C,	vitamín	B2,	vitamín	B6	a	zinok	prispievajú	k	
správnemu	fungovaniu	imunitného	systému

 Vitamín	B2	prispieva	k	zachovaniu	zdravých	slizníc

 Vitamín	B2,	vitamín	C	a	zinok	prispievajú	k	ochrane	buniek	
pred	oxidačným	stresom

 Vitamín	B2,	vitamín	B6	a	vitamín	C	prispievajú	k	zníženiu	
vyčerpania	a	únavy

Výživový doplnok

AKUT RESCUEHERPES


