
OSTROPEX+

✔ Docílit přirozené funkce žaludku a jater? 

✔ Pročistit organismus?

✔ Podpořit proces antioxidace?

✔ Posílit trávení a chuť k jídlu?

✔ Mít pH v rovnováze?

Pro přirozenou funkci žaludku a jater

ZÁKAZNICKÝ SERVIS:

246 052 946, po-pá 9-16:30
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Co je dobré vědět?
Největší exokrinní žlázou v lidském těle jsou právě játra. Zároveň jsou jedním z životně nezbytných 

orgánů. Játra dospělého člověka váží kolem 1,5 kg a v průměru jimi proteče 1,5 litru krve za minutu. 

Díky značné prokrvenosti slouží hlavně jako centrum zpracování živin z potravy. Zároveň hrají 

významnou roli při procesu detoxikace. 

Ačkoli mají játra poměrně pomalou obnovu buněk, jejich regenerační schopnost je značně vysoká. 

Znamená to, že při ztrátě jaterní tkáně (ať již chirurgickým zákrokem nebo působením toxinů), dochází  

ke kompletnímu nahrazení tkáně původní. Nelze se však na tuto schopnost spoléhat donekonečna. 

Opakované poškozování jater vede k nevratným změnám!

Játra jsou místem, kde se tvoří cholesterol, triacylglyceroly a fosfolipidy. Při správné funkci jater se 

přebytečný cholesterol v játrech mění na žlučové kyseliny a je vyloučen žlučí. V případě, kdy nám játra 

selhávají, ovlivňuje to zásadně i fungování dalších životně důležitých orgánů. 

Prevence
Základem jakýchkoli preventivních opatření pro udržení zdravých jater je dostatečný spánek, 

dodržování pitného režimu, kvalitní výživa a přiměřený pohyb. Pokud se cítíte unaveni, nebo trpíte 

nespavostí (zejména v čase mezi 23 až třetí hodinou ranní), může to být neklamným důkazem toho, 

že játra jsou přetížena. 

Jelikož játra hrají významnou roli při detoxikaci a vylučování odpadních látek z těla, je důležité dbát na 

to, aby správně fungovala. Mezi nejčastější onemocnění patří různé záněty jater nebo cirhóza jater. Při 

onemocněních vzniká jeden zásadní problém a tím je vylučování jedů do žluči. V případě, kdy člověk 

navíc užívá syntetické léky, obvykle nastupuje problém s vylučováním léčiva, přičemž v některých 

případech může nastat i otrava. 

Samostatnou kapitolou bývá konzumace alkoholu, který je z 1/3 až 1/2 odpovědný za všechna 

onemocnění jater. 

K docílení zdravého stavu jater, ale i žaludku, mohou pomoci přírodní látky z bylin, které podporují 

správné jaterní funkce a tím současně pomáhají zvyšovat detoxikační schopnost jater a podporují tak 

vylučování žluče a žaludečních šťáv. 

Vyživující složky
Během užívání kvalitních doplňků stravy je důležité eliminovat alkohol, cigarety a současně zkvalitnit 

jídelníček a pitný režim. Všechny vyživující složky doplňku stravy Ostropex+ tak mají výrazně vyšší 

šanci projevit velmi rychle své účinky. 

Je dobré vědět, že …

Byliny mohou působit doslova jako balzám pro naše játra, ale mohou skvěle podpořit také trávení 

a přispět k normálnímu stavu našeho žaludku.

∫INNOST JATER • NORMÁLNÍ TRÁVENÍ • pH ROVNOVÁHA

Ostropestřec mariánský přispívá k: 
✔  normální funkci jater 

a pročištění 

Pampeliška podporuje:
✔  normální trávení a přirozenou 

funkci žaludku a jater

Kurkuma přispívá k:
✔  normálnímu trávení 

a činnosti jater

Skořice mletá přispívá k:
✔  normálnímu trávení 

a funkci žaludku

Pískavice řecké 

seno podporuje:
✔  normální trávení 

a hladinu cholesterolu
✔  trávení - chuť k jídlu
✔  normální funkci žaludku 

a pH rovnováhu 


