
VITAL-IONEN 50 Kräuter Extrakt 
 

Je vedecky dokázané, že rastliny obsiahnuté v tomto extrakte majú liečivé účinky. Pôvodnú receptúru 
používali už taoistickí lekári, ktorá sa formovala počas stáročí a s použitím moderných technológií po 
dlhodobých testovaniach získala dnešnú podobu. Najdôležitejšie bylinky zohrávajú „cisársku“ úlohu : 
tieto majú cielený účinok na organizmus. Výsledný stav im pomáhajú dosiahnuť  „ministerské“ bylinky. 
Tzv. „asistenčné“  bylinky harmonizujú organizmus a vylepšujú trávenie, čo je najdôležitejším 
predpokladom pre správnu funkciu tela a zvýšenie energie. Ďalšie „asistenčné“ bylinky očisťujú 
organizmus a pomáhajú uvoľňovať nazhromaždené škodliviny. Liečebná metóda pomocou bylín 
predstavuje precízny systém, ktorý vedie k celkovej harmonizácii a k vyčisteniu organizmu. 
Bylinkový nápoj, ktorý vznikne zmiešaním extraktu vo vode, sa pije po dúškoch, tak je jeho pôsobenie 
účinnejšie. Odporúča sa k nemu vypiť dodatočne 2-násobné množstvo čistej vody bez minerálov. Pri 
pravidelnom pití bylinkového nápoja sa odporúča vykonať dôkladné odkyslenie organizmu 
prostredníctvom Royal Plus a zásaditých kúpeľov (Vital Ionen Bad). 
 
Zloženie: 
koncentrát jablčnej šťavy, tekutý alkoholický rastlinný extrakt z 50 bylín (množstvá v klesajúcom 
poradí) : voda, alkohol, listy z malín, myší chvost, nechtík, alchemilka, fialka, fazuľový struk, ginkgo, 
ľubovník bodkovaný, vachta trojlistá, púpava, nátržník husí, senecio fuchsii, plody hlohu, brezové listy, 
žihľavové listy, fenikel, listy z medovky, červený vinič, kvety levandule, kvety ibišteka, kvety 
harmančeka, pomarančové kvety, zlatobyľ, pľúcnik, petržlen, vňať zo slezu, skorocel kopijovitý, kvety 
bazy, praslička roľná, borák lekársky, listy orecha, vňať z pestreca mariánskeho, saturejka, steblá z 
ovsu, listy z černice, veronika lekárska, kvety z lipy, mäta pieporná, železník lekársky, echinacea, 
sladké drievko, čučoriedkové listy, rozmarín, šípky, tymián, lipkavec pravý, yzop lekársky, ligurček 
lekársky, vŕbovka malokvetá, palina pravá. 
Odporučené dávkovanie : 3 čajové lyžičky (16 ml) pridať do pohára s vodou, užívať denne. 
Denné odporúčané množstvo 16 ml (resp. 20 g) obsahuje : 59 kcal / 242 kJ) a 1,1 g (1,4 ml) 
alkoholu. Nevhodné pre deti. 
Obsah alkoholu : 6,7 % obj. 
Ustanovená denná dávka sa nesmie presiahnuť. Tento výživový doplnok neslúži ako náhrada pestrej 
stravy. Uskladňujte mimo 
dosahu malých detí. Uchovávať v suchu pri izbovej teplote, nezahrievať nad 30 °C. 
 
Vyrobené v Lichtenštajnsku 
Distribúcia :  
Mercury, spol. s r.o., Lazovná 11, Banská Bystrica 
www.tepperwein.sk  www.tepperwein.cz 
 
Obsah: 250 ml 
Obj.č. 33013 
 
Minimálna trvanlivosť do konca : viď spodok fľaštičky 
 


