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Фітокомплекс ГЕРМІЦИД (протигрибковий комплекс)



нормалізує баланс мікрофлори кишківника;



сприяє профілактиці розвитку грибкових, вірусних, бактеріальних інфекцій;



регулює вміст дріжджоподібних грибів в сечостатевому і кишковому трактах.

До складу фітокомплексу ГЕРМІЦИД входять наступні компоненти:
прозери (пророщені зерна вівса, пшениці, кукурудзи), екстракт шкірки чорного горіха,
екстракт кори граната, імбир, гвоздика, кора По д'Арко, екстракт кори осики, екстракт
листя оливи, екстракт насіння грейпфрута, кориця, чебрець (трава), тирлич жовтий
(корінь), червона конюшина (суцвіття), ромашка (суцвіття), таурин.
Виробник: Україна, ТОВ "ЧОЙС", м. Київ, проспект Перемоги 67.
Ефективність: підтверджена клінічними дослідженнями Інституту педіатрії, акушерства
і гінекології Академії медичних наук України.
Має відповідний Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
Спосіб застосування choice герміцид: Дорослим та дітям від 12 років по 1 капсулі 2
рази на день до приймання їжі, запиваючи водою. Курс прийому 30-45 днів.
Рекомендовано повторити після місячної перерви. У період застосування рекомендовано
вживати 1,5-2 літри води в день.
Побічні явища: в процесі клінічних досліджень побічні явища не виявлені.
Протипоказання: індивідуальна непереносимість компонентів препарату.
Безкоштовна консультація за телефонами: (095) 344-96-57 (МТС), (097) 549-32-17 (Київcтар), (063) 625-73-27 (Лайф)
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Термін придатності: 24 місяці від дати виготовлення (кінцевий термін придатності
вказаний на блістері).
Чойс Герміцид дія компонентів:
Герміцид нормалізує баланс мікрофлори і запобігає розвитку грибкових захворювань.
Рекомендується використовувати при захворюваннях, викликаних дріжджоподібними
грибами, а також у разі підвищеного ризику розвитку грибкових захворювань.
Прозери (пророщені зерна вівса, пшениці, кукурудзи) - в збалансованому виді,
містять практично всі біологічно активні речовини, необхідні для нормальної
життєдіяльності організму людини, а саме: легкозасвоювані вуглеводи; білки, які містять
незамінні амінокислоти; вітаміни А, С, Е, групи В, РР, H, D; макроелементи та
мікроелементи - K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, P та інші; рослинні ферменти; фітогормони;
поліфенольні речовини; рослинні волокна та ін. Також прозери підсилюють дію всіх
компонентів комплексу (ефект синергізму).
Екстракт шкірки чорного горіха - таніни (група фенольних сполук рослинного
походження), які містяться в шкірці чорного горіха, згубно впливають на дріжджові
гриби та іншу умовно-патогенну мікрофлору, що сприяє профілактиці дисбактеріозу і
знищенню паразитів. Головна активна речовина чорного горіха - юглон. Юглон
настільки ж ефективний для боротьби з грибами роду Candida albicans, як аптечні
протигрибкові препарати, але, на відміну від них, юглон не шкодить організму.
Екстракт кори граната містить алкалоїди пельтьеріну, ізопельтьеріну і
метілізопельтьеріну, які мають сильну антибактеріальну дію. Екстракт кори граната
вбиває бактерії, що викликають такі захворювання як: дизентерія, холера, сальмонельоз,
виразку шлунка, виразку кишечника, коліт, дисбактеріоз, черевний тиф, гострий
апендицит.
Імбир містить гінгерол і шогаол, які мають яскраво виражені протизапальні і
протигрибкові властивості. Доведено, що екстракт імбиру перевершує ефективність
антибіотиків при лікуванні золотистого стафілокока та інших збудників інфекцій. Імбир
ефективний для зниження зростання грибків Candida albicans і згубний для яєць і
личинок більшості видів паразитів. Вченими було доведено, що вже через 4 години після
прийому імбирного екстракту, 90% личинок глистів втрачають свою рухливість, а через
16 годин імбирний екстракт повністю їх знищує.
Гвоздика містить евгенол - надзвичайно ефективний протигрибковий засіб, який має
сильну фунгіцидну дію на види грибків, що викликають захворювання шкіри; виявляє
бактеріостатичну дію на дифтерійну паличку, збудника сибірської виразки, золотистий і
білий стафілокок, бацили паратифу А і Б. Завдяки наявності евгенола гвоздика має
виражений пригнічуючий вплив на личинкову стадію життєвого циклу паразитів і здатна
руйнувати оболонку їх яєць, тим самим знищуючи численне потомство паразитів, при
цьому зменшує процеси гниття і бродіння в кишечнику і нормалізує його мікрофлору.
Кора По д'Арко - пригнічує патогенну флору в кишечнику, порушуючи виробництво
енергії і нормальний хід ферментних реакцій паразитів, хвороботворних бактерій і грибів.
Безкоштовна консультація за телефонами: (095) 344-96-57 (МТС), (097) 549-32-17 (Київcтар), (063) 625-73-27 (Лайф)
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Особливо ефективно впливає на дріжджові гриби, пригнічує збудників мікозів
(дерматомікози, гістоплазмоз).
Екстракт кори осики - має антигельмінтні та протимікробні властивості. Особливо
ефективний при опісторхозі і лямбліозі. Екстракт проникає через шкірно-м'язевий мішок
паразита, порушує структуру його органів і викликає загибель.
Екстракт листя оливи має антибактеріальні і антигрибкові властивості, бо містить
активну речовину олеуропеін, який зупиняє ріст і продукцію стафілококів виду
Staphylococcus aureus і ентеротоксінов типу «В». Завдяки цьому ефекту екстракт листя
оливи широко використовують для боротьби з хвороботворними вірусами, грибами
(дріжджовими і пліснявими) і бактеріями.
Екстракт насіння грейпфрута - має антипаразитарну та антимікробну дію. Впливає на
збудників амебної дизентерії та малярії, лямблій, хламідій, мікроорганізми роду
клебсієла, стафілококи, патогенні стрептококи, синьогнійну паличку, шигели,
кампілобактерії, протей, мікобактерії туберкульозу, вірус герпесу 1-го типу та ін.
Кориця - є ефективним засобом, що пригнічує переважну більшість дріжджів і грибів, у
тому числі, гриби роду Candida albicans - диплоїдний грибок (молочниця). Містить
каприлову кислоту, яка пошкоджує клітини дріжджів, в результаті чого вони відмирають;
ефективна при лікуванні кандидозу; впливає на спиралевидну грамнегативну бактерію
Helicobacter pylori (хелікобактер пілорі), яка інфікує різні області шлунку і
дванадцятипалої кишки, що призводить до виразки шлунка та дванадцятипалої кишки,
гастритів, дуоденітів, раку шлунка.
Чебрець (трава) - має протигрибкові антибактеріальні властивості; надає дезінфікуючу
дію на шлунково-кишковий тракт; сприяє нормалізації мікрофлори кишечника,
відходженню газів, покращує травлення. Застосовується при ангінах, стоматитах,
тонзилітах, фарингітах, а також як засіб боротьби зі стрічковими глистами, власоглавом.
Тирлич жовтий (корінь) - має протиглистний і протимікробний ефект.
Червона конюшина (суцвіття) - має бактерицидні властивості, і є сильним
імуностимулятором при вірусних і мікробних інфекціях.
Ромашка (суцвіття) - надає бактерицидну і фунгіцидну (протигрибкову) дію. Ця дія,
особливо яскраво проявляється проти грампозитивних бактерій (в тому числі,
золотистого стафілококу) і Candida albicans.
Таурин - чинить потужну імуностимулюючу дію, ефективний як проти бактерій і вірусів,
так і проти дріжджоподібних грибів.
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