
L-Lysine  
Silný proti 
oparům
i bez Vašeho  
doteku



Pure  
Encapsulations®

Firma Pure Encapsulations® byla založena 
v roce 1991 v USA. Synonymem pro 
produkty PURE je pojem kvalita. Již déle 
než 20 let vyrábíme vysoce hodnotné, čisté 
substance totožné s přírodními.  
Bez přídavných chemických či obsahových 
látek. Tím jsme získali celosvětově 
jméno jako originální výrobce čistých 
bio-aktivních, mikrovyživujících látek.



Originál je  
jen jeden

Čistý  
život

Veškeré výrobky firmy Pure 
Encapsulations® jsou založeny 
na certifikovaných surovinách, 
nejvyšší farmaceutické 
čistotě a nejlepších možných 
standardech kvality. U produktů 
Pure jsou používány jen ty 
substance, které jsou skutečně 
potřebné. Vytváříme tak 
produkty vhodné jak pro citlivé 
osoby, tak i pro osoby s určitou 
nesnášenlivostí a alergiky. 

Garantujeme optimální 
snášenlivost. Produkty neobsahují 
laktózu, fruktózu, lepek ani další 
obvykle používané nežádoucí 
látky.

Čisté  
informace

Strategií Pure Encapsulations® 
je také záruka kvality a vysoká 
odborná úroveň při prodeji. 
Veškeré produkty jsou tak 
prodávány jen ve vybraných 
lékárnách.



Pure  

www.purecaps.cz 



L-Lysine 
Jedinečná 
látka určená 
pro vitalitu rtů.

Opary a puchýře jsou způsobeny 
virovým onemocněním. 
Herpetický vir se vyskytuje až 
u 85 % naší populace.  
Proto je potřeba zabránit jeho 
šíření. Rizikovými faktory pro 
vytvoření oparů a puchýřků 
jsou především stres, náhlé 
hormonální výkyvy, menstruace, 
fyzická námaha, imunitní slabost 
nebo intenzivní sluneční záření 
(na pláži, ve vodě i na horách). 
Tyto faktory aktivují virus, který 
se začne projevovat oparem. 
Zabraňte vzniku oparu již v jeho 
prvopočátku!



První  
příznaky

Aktivované viry putují 
směrem na povrch těla, což 
vede k charakteristickému 
svědění a pálení.  
Začíná vznikat opar.  
Nyní je potřeba provést  
kroky pro efektivní léčbu 
oparu již v jeho zárodku.



 silný proti oparům

 elegantní alternativa 
k náplastím a mastičkám

 dodává tělu podporu 
ke zmírnění akutních projevů 
oparu

 působí bez toho, abyste se 
museli oparu dotýkat

 pro dosažení dlouhodobého 
efektu, ideálně užívat jako 
kúru

 vytlačí z těla L-Arginin, jednu 
aminokyselinu, která je 
důležitá pro rozmnožování 
virů. Tím se L-Lysine stává 
efektivním řešením, jak se 
vyhnout svědění a pálení pleti 
s následkem oparů

 předchází zmnožení 
oparů vlivem stresu, 
slunečního záření, 
menstruace

L-LysinePrvní  
příznaky doplněk stravy



L-Lysine
doplněk stravy

Složení – 3 kapsle obsahují 
1500 mg L-Lysine

Velikost balení – 90 kapslí 
v balení

Dávkování – 3x1 kapsle 
denně mezi jídly

Upozornění  
Nepřekračujte doporučené 
denní dávkování. Dbejte 
na různorodou a vyváženou 
stravu a zdravý životní styl. 
Přípravek není určen jako 
náhrada pestré stravy. 
Přípravek není určen dětem. 
Přesné informace o složení 
a nutričních hodnotách jsou 
uvedeny na obalu přípravku. 
Uchovávejte mimo dosah 
dětí.

3x1

!
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Originál je jen jeden



 Stravování – Vyhněte se 
jídlům obsahující ořechy, 
rozinky, želatinu a čokoládu. 
Tyto složky stravy obsahují 
příliš L-Argininu, a mohou tak 
podporovat vznik oparů.

 Hygiena – Herpetické 
viry jsou vysoce nakažlivé 
a množí se dotekem. Proto je 
hygiena rukou velice důležitá 
k minimalizaci rozšíření 
infekce.

 Sluneční ochrana – Chraňte 
si své rty ochranou před 
sluncem s vysokým UV 
faktorem. Nadměrné slunečné 
záření poškozuje pleťové 
buňky a podněcuje propuknutí 
herpetické infekce.

 Doplňující látky – Užívejte 
stopové prvky jako je selen, 
zinek, vitamín C a D. Přispívají 
ke správné funkci imunitního 
systému. 

Doporučená  
opatření



www.purecaps.cz/herpes
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