
unikátní kombinace přírodních 

látek v etanolovém extraktu

Citace a certifikace: 

1. Protokol č.1398/2009 Zdravotní ústav Hradec Králové 2. Protokol postmarketingového sledování, www.allivictus.cz/gynekologie 

Zkrácené údaje o přípravku:

ALLIVICTUS INTIM, Česneková tinktura k vaginální aplikaci, 25 ml, PŘÍPRAVEK PRO INTIMNÍ HYGIENU ŽENY PŘI VAGINÁLNÍCH OBTÍŽÍCH, Výrobce: 

Ecoton, s.r.o., Podhradní 437, 522 03 Česká Skalice, Distributor pro ČR:  Allivictus, s.r.o., 277 42 Obříství 82. Složení: 60 % česnek nepaličák, 40 % líh. 

Charakteristika: Česnekový lihový extrakt. Je vyroben výhradně z českých surovin, s významnými biologickými účinky. Přípravek se používá rovněž 

při výskytu vaginálních a kožních plísní, k regeneraci a hojení poškozené kůže. Indikace: svědění, pálení, výtok, účinně potlačuje akutní a chronické 

infekce bakteriálního a mykotického původu, posiluje imunitu poševního prostředí. Kontraindikace: nejsou známy. Přípravek mohou používat těhotné 

a kojící ženy. Nežádoucí účinky: nejsou známy. Dávkování: U akutních epizod 60 kapek nakapat na menstruační tampon a zavést na noc, takto užívat 

po dobu 3 dnů. U chronických zánětů 30 kapek nakapat na menstruační tampon a zavést na noc, takto užívat po dobu 14 dnů. Kúru po měsíci zopakovat. 

Nepoužívat v době menstruace. Allivictus Intim je obecně velmi dobře snášen. Skladování: v chladu a temnu, nejlépe v chladničce.

www.allivictus.cz

Účinná pomoc při
chronické

vulvovaginitidě

 ÚČINNÁ POMOC PŘI CHRONICKÉ VULVOVAGINITIDĚ

 ÚČINNOST  98% (prokázána klinickým sledováním)2

 VYSOKÁ SNÁŠENLIVOST

 BEZPEČNÝ I PRO TĚHOTNÉ A KOJÍCÍ

alliin (S–allyl L–cysteinsulfoxid), kyselina allylsulfenová, allicin (monosulfoxid dialyldisulfid) a další 

významné sulfidy, fruktany, furostanolové glykosidy, ajoen, adenosin, koenzym Q10, vitamíny A, B1, 

B2, B3, B12, B6, C, kyselina listová, kyselina pantotenová, minerály a stopové prvky – draslík, hořčík, 

železo, mangan, měď, vápník, selen, zinek, germanium a fosfor



Vstupní kultivační vyšetření 2

Výsledky sledování po roce: 2

 Účinnost: 98%*

 Velmi dobrá snášenlivost

 Snížený počet recidiv

 Zlepšení kvality života

  – řešení chronické vulvovaginitidy

n mykotická infekce 46%

n  mykotická, aerobní a anaerobní infekce 32%

n  mykotická a aerobní infekce 16%

n  mykotická a anaerobní infekce 6%

Vybrané mikrobiologické a biologické 

ukazatele, na které Allivictus Intim působí 1 

  Candida albicans 

  Gardenella vaginalis 

  Lactobacillus (vláknité typy) 

  Escherichia coli 

  Staphylococcus aureus 

  Pseudomonas aeruginosa 

Allivictus  Tinktura Allivictus  Intim

1 kapka denně na 1 kg hmotnosti uživatele 
– tohoto množství docílíte postupným zvy-
šováním dávky dle schématu v příbalovém 
letáku.

30 kapek nakapat na menstruační tampon 
a zavádět na noc po dobu 14 dní, po měsíci 
zopakovat (doporučujeme používat tam-
pony bez chemických přísad).
Nepoužívat v době menstruace.

n vyléčených 98%

n  recidiva 2%

Balení obsahuje ALLIVICTUS TINKTURU (3x50 ml), která postačí na 4-6 mě-

síční celkové užití (dle tělesné hmotnosti) a ALLIVICTUS INTIM (1x25 ml) na 

lokální užití.

 v léčbě chronických vulvovaginitid (107 pacientek)2

* Subjektivní hodnocení pacientek

www.allivictus.cz

Dávkovací schéma

Posílení celkové 

imunity

Zvýšení 

obranyschopnosti 

vaginální sliznice
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