
     LIPOZOMÁLNY GLUTATIÓN S ANANÁSOVOU PRÍCHUŤOU 
 

 

POPIS: 

Glutatión je najsilnejší antioxidant1, ktorý si telo dokáže vytvárať samo a telo ho recykluje. Ak nastane príliš silná 
toxikácia2 organizmu, táto funkcia tela zlyháva. Glutatión je schopný zabrániť poškodeniu dôležitých bunkových zložiek 
spôsobeného voľnými radikálmi (viď poznámku pod čiarou) a ťažkými kovmi3.  Vďaka našej strave obsahujúcej veľa 
nežiaducich látok, znečistenému životnému prostrediu, stresu, chemickým liekom a celkovo nesprávnemu životnému 
štýlu si telo nedokáže glutatión vytvárať v dostatočnom množstve. Vtedy je potrebné telu pomôcť a dodať mu ho. 

Glutatión má svoju špecifickú vôňu, za ktorú vďačí sírnatej zložke vo svojom zložení. A práve síra pôsobí ako lapač 
nežiaducich látok nachádzajúcich sa v našom tele vrátane voľných radikálov, jedov a ťažkých kovov. 

Glutatión prispieva k: 

 

                                                           
1 antioxidant: látka, ktorá obmedzuje alebo znižuje množstvo voľných radikálov. Voľné radikály sú veľmi malé škodlivé častice. Tým, 
že sú voľné, chcú sa na niečo naviazať. Preto útočia na bunky, poškodzujú ich. Bunky sa následne rozlejú do svojho okolia a keďže 
v bunkách sú aj látky, ktoré spôsobujú rozklad, tak to poškodí okolité bunky. Takto začne zápalový proces. Voľné radikály dokážu 
poškodiť alebo vyradiť  z činnosti dôležité súčasti tela. Voľné radikály vznikajú najmä nesprávnou životosprávou (zlé stravovanie, 
málo pohybu, fajčenie...) alebo chemickým stresom zvonku (znečistené ovzdušie, žiarenie a ďalšie). 
2 toxikácia: po slovensky otrava. Toxický znamená jedovatý (toxikon bol jed, do ktorého sa namáčali šípy). Toxikácia organizmu 
nastane vtedy, keď sa do tela dostane príliš veľa škodlivých látok – napr. nesprávnou stravou, používaním chemikálií alebo prijímaním 
jedovatých chemických látok (napr. zo znečisteného ovzdušia atď.) 
3 ťažké kovy: veľmi jedovaté látky, ktoré sa radia medzi kovy. Pre človeka sú najškodlivejšie ortuť, kadmium, olovo. Z tela sa 
odbúravajú len veľmi ťažko. 

zvyšovaniu energie

zlepšovaniu svalového napätia

detoxikácii pečene a ľadvín

zlepšeniu mentálneho sústredenia

zlepšeniu kvality spánku

zlepšeniu kvality pokožky

ZNAČKA:  Adelle Davis 
TRVANLIVOSŤ: 12 mesiacov 
FORMA: tekutá lipozomálna (vstrebateľnosť takmer 100 %) 
OBSAH: 200 ml / 20 denných dávok 
VYROBENÉ V: Slovensko, EÚ 
ZLOŽENIE: L-glutatión, demineralizovaná voda, geneticky 

nemodifikovaný slnečnicový lecitín, sorbát draselný, 
prírodná príchuť: ananás, stévia 

DÁVKOVANIE: 5 ml 2x denne ( 2x 1 čajová lyžička), pred použitím 
pretrepte 

Vhodný pre vegánov: áno 
Bez geneticky upravených látok áno 
Bez lepku: áno 



 

Glutatión bojuje proti: 

 

 
Lipozomálna forma má na rozdiel od bežných foriem až 6-krát vyššiu vstrebateľnosť. Pre porovnanie - existujú 
nasledujúce základné formy: 

 

Veľmi zjednodušene sa dá povedať, že samotný doplnok výživy je obalený maličkými bublinkami (volajú sa lipozómy, 
odtiaľ názov lipozomálny, a vyrobia sa špeciálnym postupom z prírodnej látky lecitín). Tieto mini bublinky doplnok výživy 
chránia a navyše si „rozumejú“ so stenami čriev, tým pádom sa cez ne ľahko dostanú do krvi a tá ich zanesie k samotným 
bunkám. S nimi si tiež rozumejú, takže bunka veľmi ľahko prijme „zásielku“ a preto sa viac ako 90 % doplnku výživy 
dostane tam, kam má, a využije sa. Táto forma navyše nezaťažuje žalúdok. 

SKLADOVANIE: 

Uchovávajte na suchom, tmavom a chladnom mieste. Po otvorení spotrebujte do 30 dní a uchovávajte v chladničke. 

UPOZORNENIE:  

Nevhodné pre deti do 3 rokov. Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Ustanovená denná dávka sa nesmie presiahnuť. 
Výživový doplnok sa nesmie užívať ako náhrada rozmanitej stravy. 

PREHLÁSENIE O ALERGÉNOCH: 

Tento produkt neobsahuje deriváty sóje ani žiadne iné hlavné alergény: mlieko, vajcia, ryby, ustrice , orechy, obilie 
a arašidy. Neobsahuje lepok. 

Prehlásenie: firma Adelle Davis s.r.o., jej zamestnanci či spolupracujúce osoby žiadnu z vyššie uvedených informácií 
neprehlasujú ako a ani nie sú návodom na liečbu či odporúčanie liečby pre akékoľvek mentálne či telesné stavy. Je na 
rozhodnutí každého jedného spotrebiteľa, či sa pre užívanie tohto produktu rozhodne a prípadne sa o jeho užívaní poradí 
s lekárom alebo lekárnikom.  

zlepšeniu metabolizmu všetkých buniek organizmu a zabraňuje tak ich predčasnému starnutiu

zvyšovaniu atletického výkonu

znižovaniu doby regenerácie po výkone

znižovaniu efektu stresu

starnutiu pokožky

rakovine

srdcovým chorobám, ochoreniam pečene a obličiek 

autizmu

Alzheimerovej a Parkinsonovej chorobe

autoimunitným a zápalovým ochoreniam 

cukrovke

kapsule, tablety, prášková 
forma

• vstrebateľnosť do 20 %

vitamín C podávaný injekciou 
priamo do žily

• vstrebateľnosť približne 70 %

lipozomálna forma

• vstrebateľnosť vyše 90 %


