
Antibi® 
Výživový doplnok Antibi® obsahuje široké spektrum prírodných 
zložiek, ktoré priaznivo ovplyvňujú odolnosť, harmóniu a vitalitu 
organizmu. Je prospešný najmä v obdobiach považovaných za 
nepriaznivé a vyžadujúce podporu imunitného systému.

Echinacea prispieva k prirodzenej obranyschopnosti, stará sa o 
horné dýchacie cesty a močové cesty. Výťažok z hroznových 
jadier je súčasťou starostlivosti o imunitu, o kardiovaskulárny 
systém i krvný tlak. Cesnak pomáha udržiavať normálnu hladi-
nu cholesterolu, stará sa o srdce, cievy, pečeň, podporuje odol-
nosť organizmu. Pór je zdrojom vitamínov, minerálov, éterických 
olejov, ktoré mu dodávajú charakteristickú chuť. Huba rišavec 
šikmý obsahuje zdraviu prospešné beta-glukány, antioxidanty, 
steroly, v ruskom ľudovom liečiteľstve je jeho pôsobenie uvádza-
né ako tonizujúce, adaptogénne a imunitu posilňujúce. Propolis 
je produktom stavebnej činnosti včiel, je zdrojom B vitamínov 
a flavonoidov. Oregano má prospešný vplyv na imunitu, horné 
dýchacie cesty, trávenie. Olivový olej pozitívne ovplyvňuje krv-
ný tlak, hladinu cukru v krvi, prirodzenú obranyschopnosť. Med 
zlepšuje chuť prípravku, dopĺňa účinky bylín.

Balenie: 150 ml
Odporúčané dávkovanie: 7,5 ml (1 až 1,5 čajovej lyžičky) 2x denne (ráno a na 
poludnie, po jedle, nechať rozpustiť v ústach, pred použitím pretrepať)
Zloženie: med, extrakt z echinacey (Echinacea purpurea), propolisový extrakt 
(Propolim), extrakt z hroznových jadier (Uva semina), biele víno, cesnak (Allium), 
pór záhradný (Allium porrum), rišavec šikmý (Inonotus obliquus), olivový olej 
(Oleum oliva), oregánový olej (Oregano oleum), stévia. Obsah alkoholu 4,2%.
Obsah účinných látok v 15 ml: propolisový extrakt 800 mg, extrakt z echi-
nacey 800 mg, extrakt z hroznových jadier 800 mg, biele víno 680 mg, cesna-
kový extrakt 660 mg, extrakt z póru záhradného 660 mg, extrakt z huby riša-
vec šikmý 100 mg, olivový olej 63,7 mg, oreganový olej 27,3 mg, med 1 mg 
Výživový doplnok nie je určený deťom, tehotným a dojčiacim ženám, osobám 
alergickým na včelie produkty a diabetikom.
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Odporučená denná dávka sa nesmie presiahnuť. Produkt nie je vhodný pre deti do 
3 rokov a na používanie ako náhrada rozmanitej stravy. Skladujte do 25 °C, mimo 

dosahu detí. Odsúhlasené Úradom verejného zdravotníctva SR.
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