
Echinacea má bohatú tradíciu v kultúre Indiánov 
z plání Severnej Ameriky, ktorí ju najviac pou-
žívali na udržanie si zdravia počas zimného 
obdobia. Taktiež používali výťažky z koreňa, 
pripravovali si ústnu vodu a pili echinaceový čaj. 
Patrila medzi najdôležitejšie bylinky v Amerike až 
do 4O-tych rokov minulého storočia. Európanmi 
bola objavená v 30-tych rokoch, intenzívne sa 
používa až doposiaľ. Botanici pomenovali rastlinu 
podľa ježa (Echinus), a to na základe jej ostrých 
výhonkov. Prirodzene sa vyskytuje v stredozá-
padných štátoch USA, počnúc Pensylvániou po 
Kansas na západe, až po sever Texasu na juhu. 
Stovky vedeckých štúdií poukazujú na to, že echi-
nacea napomáha imunitným funkciám. 

V posledných rokoch vedci prišli na mechaniz-
mus, akým môže echinacea pomáhať. Jedným z 
prvotných obranných mechanizmov v organizme 
je kyselina hyalurónová (HA), látka podobná 
gélu. HA sa nachádza v tkanivách ako spojivo 
medzi jednotlivými bunkami. Enzým hyaluroni-
dáza útočí na HA zatiaľ nejasným spôsobom. Pri 
jeho pôsobení HA rýchlo stráca želatínovú vis-
kozitu a jej ochranný spojivový účinok sa stráca. 
Ak enzým naruší integritu HA bariéry, imunitná 
funkcia môže byť oslabená. Zdá sa, že echinacea 
zabraňuje účinku enzýmu pri rozpúšťaní HA. 
Forever Echinacea Supreme obsahuje na dosiah-
nutie maximálneho účinku obidva veľmi vzácne 

druhy echinacea (purpurea a angustifolia), plus 
voduľku kanadskú a extrakt z hroznových jadie-
rok.

Ú D A J E  O  D O P L N K U
Dávka: 2 tablety
Množstvo na dávku 

vlastná zmes                                       500 mg*  
   Echinacea purpurea (celá rastlina)             *
   Echinacea angustifolia (koreň)                   
voduľka kanadská (koreň)                  300 mg*
extrakt z hroznových jadierok             100 mg*
*Odporúčané množstvo denného príjmu (ODP) nebolo 

stanovené.

OSTATNÉ ZLOŽKY:
celulóza, kyselina stearová, stearan horečnatý, 
sodná soľ kroskarmelcelulózy, dioxid silikónu 
a hydroxypropylmetylcelulóza.

OBSAH:
60 tabliet

DÁVKOVANIE:
2 tablety denne. Po 4 – 8 týždňoch užívania 
Forever Echinacea Supreme sa odporúča urobiť si 
dvojtýždňovú prestávku, po ktorej môžete znova 
v užívaní pokračovať. 

Forever Echinacea Supreme®

•	 pomáha	podporovať	funkciu	imunit-
ného systému

•	 obsahuje	voduľku	kanadskú	a	extrakt	z	
hroznových jadierok
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Výživa

PRODUKT #214

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť, uzdravovať 
alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.


