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ZeroHistamine
Antioxidáns formula
Antioxidáns bomba hisztamin
szint emelkedés nélkül!

ZeroHistamine Antioxidáns formula

Öt komponensű védelem a szabadgyökök ártó hatásaival szemben a hisztamin szint emelkedése miatt 
kialakuló panaszok nélkül!
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Napfényvitamin Kutató és Fejlesztő Társaság
6724 Szeged, Bakay Nándor utca 24. A. épület

E-mail: info@napfenyvitamin.net
Webshop: www.napfenyvitamin.net

Kuponkód:

Partneri adatok:

GMP minősítésű üzemben előállított GMO

származékot, színezéket, glutént, laktózt,

hozzáadott cukrot, doppingszernek minősülő 

komponenst nem tartalmazó VEGAN formula!

Hazánkban elsőként hoztunk létre olyan antioxidáns formulát, 
mely hisztamin érzékenység esetén is fogyasztható. Kiváló 
minőségű és gondosan válogatott összetevőinek köszön-
hetően az antioxidánsokra jellemző pozitív élettani hatások 
mellett segíthet a hisztamin intolerancia okozta kellemetlen 
panaszok mérséklésében, a szervezet hisztamin egyensú-
lyának fenntartásában.

Öt komponensű védelem az oxidatív stresszel, a szabadgyö-
kök ártó hatásaival szemben egy jobb életminőségért!
A termék hatóanyagai nem járulnak hozzá más antioxidánso-
kat tartalmazó, illetve egyéb C-vitamin – biofl avonoid alapú 
készítmények szedésekor tapasztalható hisztamin szint 
növekedéshez.

A szervezet egészséges működésének alapja a szabadgyök 
– antioxidáns egyensúly megléte. A szabadgyökök olyan ato-
mok, molekulák vagy ionok, melyek egy vagy több párosítatlan 
elektronnal rendelkeznek. A legfőbb problémát az okozza, 
hogy igyekeznek a sejten belül is bármitől elvonni a hiányzó 
elektront,mely roncsoló folyamat során sérülhetnek nukleinsa-
vak, maga a DNS (örökítőanyag), sejtalkotó fehérjék és lipidek 
is. Sejtjeink rendelkeznek saját antioxidáns rendszerekkel, 
melyek folyamatosan semlegesítik az anyagcsere folyamatok 

során keletkező szabadgyököket. Ezek közül több antioxidáns 
hatással bíró enzim (pl.: szuperoxid-dizmutáz, glutátion) az 
idő előrehaladtával egyre kisebb mennyiségben képződnek, 
így kevésbé képesek blokkolni a szabadgyökök károsító fo-
lyamatát, ami végeredményképpen az öregedéshez vezet. 
Táplálkozásunk útján is képesek vagyunk antioxidánsokat 
juttatni testünkbe, éppen ezért fontos, hogy kiváló minőségű 
kiegészítőkkel fenntartsuk az egyensúlyt a védő és károsító 
faktorok között.

Mik azok a szabadgyökök?

A ZeroHistamine Antioxidáns formula összetevői

Quercetin (Quercetin-dihidrát), Ananász kivonat – Bromelain, MSM (metil-szulfonil metán),
Mumijó, Japánakác kivonat – Rutin, kapszula anyaga: HPMC cellulóz (gyomorsaválló)

Kiszerelés

30 db kapszula (VEGAN – gyomorsaválló cellulóz alapú, színezékmentes)

Javasolt adag

napi 1 kapszula étkezés közben

A ZeroHistamine Antioxidant formula nem gyógyszer, illetve semmilyen orvosi kezelést nem hivatott 
helyettesíteni! Betegség esetén mindenképpen forduljon szakorvoshoz! A készítmény fogyasztása előtt 
kérje ki kezelőorvosa véleményét!

Histamine FreeHistamine Free



A ZeroHistamine Antioxidáns formula olyan összetevőket tartalmaz, melyek egymás hatását kiegészítve vagy éppen erősítve 
támogatják sejtjeink védelmét.

Közvetlenül gátolja a hízósejtekből a hisztamin felszabadulást, így képes ellensúlyozni a hisztamin érzékenységből fakadó tüneteket, 
ez mellett gyulladásgátló anyag is. A növényi pigment fl avonoidok közé tartozó antioxidáns a polifenolokhoz hasonlóan kiemelkedően 
fontos az egészségmegőrzés területén. Ezen anyagok rákmegelőző szerepe régóta ismert. Széleskörű pozitív élettani hatásai miatt 
napi szinten érdemes fogyasztani élelmiszerek vagy kivonatok formájában: a fehérjéket, nukleinsavakat (DNS) károsító és az 
érelmeszesedést fokozó szabadgyököket semlegesíti, sejt élettartamot növeli, LDL koleszterin negatív hatásait csökkenti, véd a 
szív- és érrendszeri megbetegedésekkel szemben, gyulladáscsökkentő hatása igazolt, prosztataproblémák kiegészítője, fekélyes, 
nehezen gyógyuló sebek esetén is alkalmazható.

Az ananász szárában koncentrálódó vegyület rendkívül hatékonynak bizonyult a hisztamin-asszociált tünetek kiegészítő kezelése 
során. A dél-amerikai bennszülöttek körében régóta ismert és alkalmazott gyógyhatású gyümölcs az ananász, melynek fő 
hatóanyaga a bromelain. Ez az anyag egy enzimkeverék, proteázok, azaz fehérjéket hasító enzimek elegye. Segíti a fehérjék 
emésztését. Gyulladáscsökkentő hatású, csökkenti a duzzanatot, a fájdalmat akár izom és ízületi gyulladások esetén is. Gátolja 
a vérlemezkék összetapadását, segíti a fi brin lebontását a sebgyógyulás során, eredményesebb szöveti regenerációt biztosít. 
Véraláfutások napok alatt elmúlnak bromelain kiegészítéssel. Bronchitis és sinusitis esetén is eredményes gyulladáscsökken-
tőnek bizonyult. ALS azaz amyotrophiás lateralsclerosis esetén is alkalmazható hatóanyag. Segítheti a hisztamin intolerancia 
okozta kellemetlen tünetek mérséklését, quercetinnel kombinálva hatásosabb.

Egy fl avonoid glikozid, mely hatékony antioxidáns tulajdonsággal bír. A természetben a C-vitaminnal együtt fordul elő a gyümöl-
csökben, zöldségfélékben. Tiszta formájában először Szent-Györgyi Albert izolálta. Érdekesség, hogy a rutin nélküli tiszta C-vitamin 
gyengébb antioxidáns hatással bír, mint a rutinnal elegyített L-aszkorbinsav. A rutin erősíti a hajszálereket, segíthet a visszeres 
panaszokban is. Csökkentheti az oxidált LDL koleszterin citotoxicitását, és ezzel együtt csökkenti a szívbetegségek kockázatát.

A Himalája szikláiból kiváló természetes gyantaszerű anyag, mely igen magas nyomelem tartalma által vált elterjedt kiegészí-
tőjévé a huszadik század emberének. Kedvező hatást gyakorol a cukor-, és zsíranyagcserére, a vízháztartásra, a húgyutakra, 
a vesékre, a szaporító szervrendszerre, az idegrendszerre és a vérképzésre is.

Sejtvédelem szinergikus összhangban

Quercetin

Shilajit – Mumijó

Bromelain

Rutin

Az MSM (Metil-szulfonil-metán) az emberi szervezet számára az egyetlen valóban jól hasznosuló kénvegyület. Számtalan 
pozitív hatással rendelkezik mégis egyre kevesebbet hallunk róla. Ma már csak szinte a sportolók alkalmazzák. Felhasználhatjuk 
gyulladáscsökkentőként, fájdalomcsillapítóként, a kötőszövetek, a bőr, az inak, ínszalagok egészségének fenntartásához is 
és az immunerősítő hatása sem elhanyagolható! Milyen előnyökkel jár az étrend MSM-el való kiegészítése? Rugalmasabb, 
ellenállóbb porc- és kötőszövetek. Mobilis, egészséges, funkcionálisan is ép ízületek. Természetes fájdalomcsillapító leginkább 
krónikus ízületi problémák esetén. Igazoltan gyulladáscsökkentő. Támogatja a sebgyógyulást, a kötőszövetek, inak, ínszalagok 
megújulását, halványabbá teszi a hegeket. Megkönnyíti a tápanyagok sejtekbe való bejutását, illetve a melléktermékek elimi-
nációját. Pollenallergia esetén is kiváló kiegészítő. Görcsoldó hatású, javítja az emésztést. Semlegesíti az idegen fehérjéket, 
melyek túlzottan aktiválhatják az immunrendszert.

MSM


