




Herpasan

Σύνθεση:
• Τυποποιημένο βάμμα πρόπολης

• Αιθέριο έλαιο Tea Tree (τεϊόδεντρο)

• Αιθέριο έλαιο Ravensara (αγαθόφυλλο)
• Αιθέριο έλαιο γαρύφαλλου

• Εκχύλισμα Lemon balm (μελισσόχορτο)
• Έμβρεγμα St. John's Wort (υπερικό)
• Εκχύλισμα καλέντουλας

• Αλλαντοΐνη



Herpasan – τυποποιημένο βάμμα πρόπολης

• Δράση:

• Το άμεσο αντιικό αποτέλεσμα βασίζεται στη
δράση ενός DNA ιού - αποτρέπει την
αναπαραγωγή και τον πολλαπλασιασμό του
εντός του κυττάρου και περιορίζει τη σύνθεση
του DNA που εκδηλώνεται με μείωση της ιικής
δραστηριότητας

 Η πρόπολη έχει επιστημονικά αποδεδειγμένη
αντιιική δράση - η μεγαλύτερη αντιική δράση
της πρόπολης σε απλούς έρπητα περιλαμβάνει
φλαβονοειδή όπως η γαλανκίνη, πινοσεμπρίνη,
εστέρες χρυσίνης & καφεϊκού οξέος και
παράγωγα βενζοϊκού οξέος

https://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6zKWctozMAhUGvxQKHcq3C58QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fhealthtalkwomen.com%2Fhealth-tips-2%2Fenhance-fertility-with-royal-jelly-bee-pollen-bee-propolis%2F&bvm=bv.119408272,d.bGs&psig=AFQjCNEjqQKh-6lckfxr1C2WAMu3EaiYCQ&ust=1460664703592730


Herpasan – αιθέριο έλαιο tea tree

Tea Tree (Melaleuca alternifolia )

Το tea tree έχει ισχυρή αντιική, αντιβακτηριακή και αντιμυκητιακή δράση

 Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα



Herpasan – αιθέριο έλαιο ravensara 

Ravensara (Ravensara aromatica)

• Αιθέριο έλαιο (Cinnamomum camphora & cineole)

Ravintsara (Madagascar camphor)

Έχει ισχυρό αποτέλεσμα κατά των ιών
Ένα από τα πιο ισχυρά αντιιικά αιθέρια έλαια

Θεραπεύει με επιτυχία ασθένειες που προκαλούνται από ιούς - Hepres,
HPV, γρίπη ..



Herpasan – αιθέριο έλαιο γαρύφαλλου

Clove (Syzygium aromaticum)

• Αιθέριο έλαιο
Κύριο συστατικό του ελαίου - ευγενόλη
Άλλα συστατικά: φλαβονοειδή, βιταμίνες, μέταλλα

Έχει αντιβακτηριακή, αντιική, αντιμυκητιακή, αντισηπτική δράση



Herpasan – εκχύλισμα lemon balm

Lemon balm (Melissa officinalis)

• Κύριο δραστικό συστατικό - αιθέριο έλαιο με πολύπλοκη σύνθεση
(κιτρονελλάλη, γερανιόλη, νεράλη, κιτράλη ..) που δίνει ευχάριστη
οσμή

Κατέχει αντιική δράση (παρεμβαίνοντας στην αντιγραφή του ιού)



Herpasan – έλαιο st. John’s wort

St. John’s wort (Hypericum perforatum)

• Έμβρεγμα ελαίου
Έχει αντιική, αντιβακτηριακή και αντιμυκητιακή δράση
Βοηθά στην επούλωση τραυμάτων και στη θεραπεία όλων των τύπων

δερματικών προβλημάτων

Με ήπια αναλγητική δράση



Herpasan – εκχύλισμα καλέντουλας

Marigold (Calendula officinalis)

• Εκχύλισμα καλέντουλας:

Διεγείρει έντονα την αναγέννηση του δέρματος και την επούλωση των
πληγών

Έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση



Herpasan – αλαντοΐνη

Allantoin:

Η αλλαντοΐνη είναι ένας ενεργοποιητής της κυτταρικής ανάπτυξης
διεγείρει την επιθηλίωση και την αναγέννηση του δέρματος
έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση



Herpasan

• Προοριζόμενη χρήση:
 Τοπική θεραπεία πρωτογενών και επαναλαμβανόμενων λοιμώξεων του δέρματος,

των χειλιών και του προσώπου που προκαλούνται από τον ιό του απλού έρπητα
και των λοιμώξεων από τον ιό του έρπητα ζωστήρα σε ενήλικες και παιδιά

• Δράση:

 Λειτουργεί κατά των ιών και αποτρέπει την περαιτέρω εξάπλωσή τους
 Τα ενεργά συστατικά της αλοιφής Herpasan προλαμβάνουν την αντιγραφή του ιού,

μειώνουν την ιική δραστηριότητα και προάγουν την αναγέννηση του δέρματος και
την επούλωση των πληγών
Μειώνει τον ερεθισμό του δέρματος και άλλα συμπτώματα που προκαλεί η λοίμωξη
από τον ιό του έρπητα

• Χρήση:

• απλώστε την αλοιφή στην προσβεβλημένη περιοχή δύο έως τρεις φορές την
ημέρα για να δημιουργήσετε μια προστατευτική μεμβράνη.








