
OXYDEF DROPS 

 

Doplněk stravy ve formě chutných žvýkacích tablet. Obsahuje 

vitaminy C, E a beta-karoten, zinek, selen, L-glutathion, plody 

kustovnice a květy ibišku 

Složení: sladidla (sorbitol a mannitol), citronový prášek (Citrus 

limonum, plod), kyselina L-askorbová (vitamin C), L-glutathion, 
extrakt z plodů kustovnice (goji, Lycium barbarum, plody), 
sušené borůvky v prášku (Vaccinum myrtillus L., plody), 
regulátor kyselosti (kyselina citronová), protispékavá látka 
(stearan hořečnatý), DL-a-tokoferyl-acetát (vitamin E), selenové 
kvasnice, extrakt z ibišku (Hibiscus sabdariff a L., květy), oxid zinečnatý, přírodní citronové 
aroma, beta-karoten (provitamin A) 

 
Účinné látky: 
1. Vitaminy C, E, a provitamin vitaminu A (beta-karoten) 

Vit. C – přispívá k ochraně buněk před oxidativní stresem, normální výměněn energie, 
k správné funkci imunitního systému  
Vit. E – antioxidant zejména pro ochranu buněčných membrán 
Beta-karoten – přispívá ke správné funkci imunitního systému, k normálnímu 
metabolismu bílkovin a udržení normálního stavu pokožky a zraku. Bezpečný 
provitaminem vitaminu A – tělo si z beta-karotenu vyrobí jen tolik vitaminu A kolik 
potřebuje. 

2. Minerální látky – zinek a selen 
Zinek – přispívá k normální kognitivním funkcím, normálnímu metabolismu vitaminu A 
a syntéze bílkovin 
Selen – přispívá k normální funkci imunitního systému, k ochraně buněk před 
oxidativní strese a k udržení normálního stavu vlasů a nehtů 

3. L-glutathion – tripeptid tvořený třemi aminokyselinami (glutamovou, cysteinem a 
glycinem). Podporuje zásobování krve kyslíkem a podílí se na mnoha metabolických 
procesech. Reaktivuje vitamin C a E, které již byly znehodnoceny okysličením. 
Pomáhá udržovat tělo zdravé až do vysokého věku. Získává se fermentací kvasnic 

4. Přírodní barviva – extrakt z plodů kustovnice, borůvkový prášek extrakt z květů ibišku 
 

Doporučení: 
➢ proti volným radikálům (ochrana tělesných buněk) - chrání všechny části buněk 
➢ chrání před stářím podmíněnými chorobami 
➢ ideální pro diabetiky 
➢ chrání před kardiovaskulárními chorobami 
➢ podporuje vylučování škodlivin z těla 
➢ podporuje imunitní systém (virová imunita) 
➢ pomáhá při zvládání stresu  
➢ působí proti únavě a vyčerpání 
➢ hojení ran, po operacích 
➢ zlepšuje buněčný metabolismus 

 
Obsah:  50 tablet 
Cena:  670 Kč 


