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Allivictus Tinktura. Doplněk stravy.

Unikátní přírodní komplex biologicky aktivních sirných sloučenin.
Obsahuje ALLICIN ACTIVE COMPLEX™ – AAC™
Allivictus navíc umožňuje přesné dávkování v závislosti na hmotnosti uživatele.

Vyrobeno výhradně z českých a slovenských odrůd česneku.
Rostlinný extrakt bez chemických přísad.
Ruční zpracování bez použití kovových nástrojů.

Složení – etanol (33 hm. %)

Česnek se tradičně používá v bylinné medicíně k úlevě od příznaků spojených s infekcí horních cest dýchacích 
a s nachlazením, ke snižování zvýšené hladiny krevních lipidů (hyperlipidémie) a k udržení kadiovaskulárního zdraví dospělých.* 
*znění povolené Health Canada pro identický produkt registrovaný a prodávaný v Kanadě 

S ohledem na individuální snášenlivost česneku a vysokou koncentraci přípravku Allivictus doporučujeme začít s jeho užíváním 
po malých dávkách dle níže uvedeného návodu. Reakce na složky přípravku Allivictus mohou být individuální.

Způsob počátečního dávkování:

1. den 3 kapky   
2. den 6 kapek      
3. den 9 kapek         

a dále pokračujte až k dosažení doporučené denní dávky: 
  doporučená denní dávka obsah sušiny česneku

• děti od 3 let, do 30 kg 10 kapek denně 67 mg
• dospělí a děti do 60 kg 20 kapek denně 134 mg
• dospělí nad 60 kg 30 kapek denně 201 mg

Maximální doporučená denní dávka je 1 kapka na 1 kg hmotnosti uživatele. 
Nepřekračujte doporučenou denní dávku! 

Přímá aplikace do dutiny ústní je nejefektivnější forma užívání přípravku Allivictus. Dávku je vhodné nakapat na přiloženou 
plastovou lžičku, ponechat chvíli v ústech a pak polknout. Nepoužívejte kovovou lžičku! Allivictus se v organismu velice rychle 
a beze zbytku vstřebává. Není proto po krátké době cítit ani z dechu ani z potu uživatele a nijak ho společensky neomezuje.  

Doba užívání tinktury není omezena. Užívat nejlépe na lačný žaludek  
nebo před jídlem. Doporučujeme dodržovat pitný režim.  
Před použitím lahvičku protřepat!

Část populace Minimum (mg /den) Maximum (mg /den)

Allicin Alliin Allicin Alliin

Děti 1 2–4leté 0,17 0,3 2 4,5

Děti a mladiství 1 5–9leté 0,25 0,5 3 7

Mladiství 1 10–14 let 0,5 1 6 14

Mladiství a dospělí 1, 2, 3 ≥ 14letí 1 2 12 27

Zdroj: Health Canada

1  Dávkování pro děti a mladistvé bylo vypočítáno jako poměrná část dávky pro dospělé (JC 2008). Užívání česneku dětmi 
podporují tyto odkazy: McIntyre 2005; Schilcher 1997; Bove 2001.

2  Dávkovaní pro dospělé podporují tyto odkazy: Kojuri et al. 2006; Mills a Bone 2005; ESCOP 2003; Kannar et al. 2001; 
Bradley 1992. Dávka Alliinu pro dospělého byla vypočítána na základě konverzního poměru  0,45 mg Allicin: 1 mg Alliin 
(ESCOP 2003).

3 včetně kojících žen

Upozornění: Výrobek není určen k užívání jako náhrada pestré stravy.
Určeno pro děti od 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.
Po konzultaci s lékařem mohou užívat těhotné a kojící ženy. 
Posouzeno a certifikováno Státním zdravotním ústavem.
Skladujte v temnu, po otevření nejlépe v chladničce.
Minimální trvanlivost do: datum vyznačeno na krabičce

Doporučení
Pro optimální působení přípravku se doporučuje dlouhodobé a pravidelné užívání orální tinktury Allivictus.  
Vhodné kombinovat s dalšími přípravky produktové řady Allivictus. Více na www.allivictus.cz

Produktová řada
Allivictus Tinktura 25 ml, 50 ml / Allivictus Spray / Allivictus Derma / Allivictus Intim Set

Kontaktní adresa 
Výrobce: Ecoton s.r.o. / Podhradní 437, 552 03 Česká Skalice / Česká republika

v 100 ml v 1 kapce / 0,03 ml % DDD**

sušina česneku* 22 g 6,7 mg –

sirné sloučeniny vzniklé přeměnou alliinu* 99000 µg 30 µg –

energetická hodnota 1970 kJ 0,6 kJ –

*analýza provedena Ústavem chemie a analýzy potravin, VŠCHT v Praze  
**– DDD nebyla stanovena
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Allivictus Tinktura. Výživový doplnok.

Unikátny prírodný komplex biologicky aktívnych sírnych zlúčenín.
Obsahuje ALLICIN ACTIVE COMPLEX™ – AAC™.
Allivictus navyše umožňuje presné dávkovanie v závislosti od hmotnosti užívateľa.

Vyrobené výhradne z českých a slovenských odrôd cesnaku.
Rastlinný extrakt bez chemických prísad.
Ručné spracovanie bez použitia kovových nástrojov.

Zloženie – etanol (33 hm. %)

Cesnak sa tradične používa v bylinnej medicíne na úľavu od príznakov spojených s infekciou horných dýchacích ciest 
a s nachladnutím, k znižovaniu zvýšenej hladiny krvných lipidov (hyperlipidémia) a k udržaniu kardiovaskulárneho zdravie dospelých.*
*znení povolené Health Canada pre identický produkt registrovaný a predávaný v Kanade.

S ohľadom na individuálnu znášanlivosť cesnaku a vysokú koncentráciu prípravku Allivictus odporúčame začať s jeho užívaním 
v malých dávkach podľa ďalej uvedeného návodu. Reakcie na zložky prípravku Allivictus môžu byť individuálne.

Spôsob začiatočného dávkovania:

1. deň 3 kvapky   
2. deň 6 kvapiek      
3. deň 9 kvapiek         

a ďalej pokračujte až do dosiahnutia maximálnej odporúčanej dennej dávky.
  odporúčaná denná dávka obsah sušiny cesnaku

• děti od 3 rokov, do 30 kg 10 kvapiek denne 67 mg
• dospelí a deti do 60 kg 20 kvapiek denne 134 mg
• dospelí nad 60 kg 30 kvapiek denne 201 mg

Maximálna odporúčaná dávka na deň je 1 kvapka na 1 kg hmotnosti užívateľa. Neprekračujte odporúčanú 
dennú dávku!

Priama aplikácia do ústnej dutiny je najefektívnejšou formou užívania prípravku Allivictus. Dávku je vhodné nakvapkať na priloženú 
plastovú lyžičku, ponechať ju chvíľu v ústach a potom prehltnúť. Nepoužívajte kovovú lyžičku! Allivictus sa v organizme veľmi rýchle 
a bezo zvyšku vstrebáva. Nie je preto po krátkej dobe cítiť ani z dychu ani z potu užívateľa a nijako ho spoločensky neobmedzuje.

Doba užívania tinktúry nie je obmedzená. Užívajte najlepšie na lačný žalúdok  
alebo pred jedlom. Odporúčame dodržiavať pitný režim.  
Pred použitím fľaštičku pretrepte!

Časť populácie Minimum (mg/deň) Maximum (mg/deň)

Allicin Alliin Allicin Alliin

Deti 1 2–4ročné 0.17 0.3 2 4.5

Deti a mladiství 1 5–9roční 0.25 0.5 3 7

Mladiství 1 10–14 rokov 0.5 1 6 14

Mladiství a dospelí 1,2,3 ≥ 14roční 1 2 12 27

Zdroj: Health Canada

1  Dávkovanie pre deti a mladistvých bolo vypočítané ako pomerná časť dávky pre dospelých (JC 2008). Užívanie cesnaku 
deťmi podporujú tieto referencie: McIntyre 2005; Schilcher 1997; Bove 2001.

2  Dávkovanie pre dospelých podporujú tieto referencie: Kojuri et al. 2006; Mills a Bone 2005; ESCOP 2003; Kannar et al. 
2001; Bradley 1992. Dávka alínu pre dospelých bola vypočítaná na základe konverzného pomeru 0,45 mg alicín: 1 mg alínu 
(ESCOP 2003).

3  zahŕňa dojčiace ženy.

Upozornenie: Výrobok nie je určený na užívanie ako náhrada pestrej stravy.
Určené deťom od 3 rokov. Ukladajte mimo dosahu detí.
Po konzultácii s lekárom môžu používať tehotné ženy a dojčiace matky. 
Produkt bol posúdený a schválený českým Štátnym zdravotným ústavom  
a Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 
Skladujte v tme, po otvorení najlepšie v chladničke.
Minimálna trvanlivosť do: dátum vyznačené na krabičke.

Odporúčanie:
Pre optimálnu účinnosť prípravku sa odporúča dlhodobé a pravidelné užívanie orálnej tinktúry Allivictus.  
Vhodné kombinovať s ďalšími prípravkami produktového radu Allivictus. Viac na www.allivictus.sk

Produktový rad
Allivictus Tinktura 25 ml, 50 ml / Allivictus Spray / Allivictus Derma / Allivictus Intim Set

Kontaktná adresa
Výrobca: Ecoton s.r.o. / Podhradní 437, 552 03 Česká Skalice / Česká republika 
Výhradný distribútor pre SR: Allivictus a.s., Palisády 33, 811 06 Bratislava

v 100 ml v 1 kvapke / 0,03 ml % ODD**

sušina cesnaku* 22 g 6,7 mg –

sírne zlúčeniny vzniknuté premenou alliinu* 99000 µg 30 µg –

energetická hodnota 1970 kJ 0,6 kJ –

*analýza vykonaná Ústavom chémie a analýzy potravín, VŠCHT v Prahe  
** – ODD nebola stanovená


