
Allivictus Spray, doplněk stravy 
Česnekový výtažek v alkoholu, doplněk stravy ve sprejové formě

Složení: výtažek z česneku 67% (obsahuje siřičitany), ethanol 33%.

Informace pro alergiky: obsahuje siřičitany

Allivictus Spray není již po krátké době cítit ani z dechu ani z potu uživatele a nijak ho 
společensky neomezuje. Navíc umožňuje pohodlné užívání a přesné dávkování. Sprejová 
forma je vhodná pro přímou aplikaci do dutiny ústní. Vyrobeno výhradně z českých 
a slovenských odrůd česneku. Ruční zpracování bez použití kovových nástrojů.

Účinná látka na 100 ml na 0,72 ml

Sušina česneku* 21450 mg 154,44 mg

Sirné sloučeniny* 11,75 mg 0,08 mg

* analýza provedena Ústavem chemie a analýzy potravin, VŠCHT v Praze

Doporučené denní dávkování: 4x denně 3 vstřiky do úst (tj. 0,72 ml). 1 vstřik odpovídá  
cca 2 kapkám přípravku. 

Návod k použití: Užívejte nejlépe po jídle. Po aplikaci alespoň 20 minut nejíst ani nepít. Nasaďte 
aplikátor na lahvičku, jeho konec vložte do úst, nasměrujte do krku a stiskněte hlavu rozprašovače. 
Před použitím lahvičku protřepat. Po každém užití aplikátor řádně vypláchněte teplou vodou 
(z hygienických a mechanických důvodů).

Minimální trvanlivost do: datum vyznačeno na dně krabičky.

Upozornění: Doplněk stravy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Výrobek není určen jako 
náhrada pestré stravy. Není určeno dětem do 3 let. Užívání přípravku dětmi nad 3 roky, těhotnými 
a kojícími ženami doporučujeme předem konzultovat s lékařem. Ukládat mimo dosah dětí. Dbejte 
na různorodou a vyváženou stravu, pravidelný pitný režim a zdravý životní styl. Reakce na složky 
přípravku Allivictus mohou být individuální. Před použitím důkladně protřepat. Přípravek nevdechujte! 
Při aplikaci dávejte pozor, aby nebyly zasaženy oči. V případě nežádoucího zasažení očí ihned 
vypláchněte studenou vodou. Doporučujeme následnou návštěvu lékaře. Doba užívání není omezena.

Podmínky skladování: Skladujte v suchu a chraňte před teplem a přímým slunečním zářením.  
Po otevření skladujte v chladničce (+ 6° C) a spotřebujte do 6 měsíců.

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

GMO FREE* 
*Tento produkt nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin. 
V Kanadě registrováno státní institucí Health Canada jako „natural health product“ 
pod NPN 80042083.
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