
Komplexní podpora vaší imunity proti COVID-19, 
chřipce, rinovirům a jiným virům v jednom přípravku.

•	 jsou	COVID	pozitivní,	
•	mají	těžkosti	po	překonání	COVIDu,	
•	mají	oslabenou	imunitu,	
•	 chtějí	aktivně	posilovat	imunitu,	
•	 jsou	očkovaní,	nebo	i	neočkovaní,	
•	 cestují	na	dovolené	a	zahraniční	cesty
•	 trpí	na	jiné	virové	infekce...

COVIRIN je určený těm, kteří:

One Pharma, s.r.o. 
Janka Kráľa 5 ▪ 974 01 Banská Bystrica ▪ Slovensko
info@onepharma.sk ▪ www.onepharma.sk 

Více informací o produktu naleznete na 
www.covirin.cz a www.onepharma.sk

16 SLOŽEK

COVIRIN



Spojili jsme nejnovější poznatky 
a starostlivě vybrali 16 složek, které 
přispívají ke správnému fungování 
imunitního systému, k normální funkci 
dýchacího systému, zachování zdravých 
sliznic, ochraně buněk před oxidačním 
stresem a snížení vyčerpání a únavy. 
Složky COVIRINu synergicky spolupracují 
a vzájemně se doplňují pro posílení imunity 
proti COVID-19, chřipce, rýmě a jiným 
virovým onemocněním. 

COVIRIN je prémiový imuno-booster  
s vysokým obsahem rostlinných extraktů 
(quercetin, kurkumin, katechiny zeleného čaje, 
glycyrrhizin, piperin), minerálů (zinek, selen), 
vitamínů skupiny B (B2, B3, B6, B9, B12)  
a vitamínů A, C, D a E ve formě kapslí. 

Proč užívat COVIRIN

BEZ LAKTÓZY BEZ LEPKU BEZ ADITIV
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QUERCETiN n
 KURKUMiN n

 EGCG n
 GLYCYRRHIZiN

PIPERiN n
 ZINeK n

 SELeN n
 VITAMiN A n

 VITAMiN C
VITAMiN D n

 VITAMiNY B2,B3,B6,B9,B12 n
 VITAMiN E

Komplexní podpora imunity 

Doplněk stravy

 90
   kapslí

*%RHP - podíl dané referenční hodnoty příjmu pro dospělé při 
maximální dávce 4 kapsle/den 

Obsah 1 kapsle 
obsahuje 

2 kapsle 
obsahují  

4 kapsle 
obsahují 

%
RVH*

Čisté	množství	aktivní	farmaceutické	složky	

Quercetin	(mg) 125 250 500 -

Kurkumin	(mg) 100 200 400 -

Extrakt	zeleného	
čaje	(mg) 100 200 400 -

z toho celkové 
polyfenoly (mg) 98 196 392 -

z toho katechiny 
(mg) 80 160 320 -

z toho EGCG (mg) 50 100 200 -

Glycyrrhizin	
(mg) 15 30 60 -

Piperin	(mg) 3 6 12 -

Zinek	(mg) 8 16 32 320 %

Selen	(µg) 30 60 120 218 %

Vitamin	A	(µg) 500 1000 2000 250 %

Vitamin	C	(mg) 180 360 720 900 %

Vitamin	D	(µg) 25 
(1000 I.U.)

50 
(2000 I.U.)

100 
(4000 I.U.) 2000 %

Vitamin	B2		(mg) 0,75 1,5 3,0 214 %

Vitamin	B3	(mg) 12 24 48 300 %

Vitamin	B6	(mg) 0,75 1,5 3,0 214 %

Vitamin	B9		(µg) 150 300 600 300 %

Vitamin	B12	(µg) 1,25 2,5 5,0 200 %

Vitamin	E (mg) 6,5 13 26 217 %



       www.onepharma.skwww.covirin.cz

 Vitamíny	A,	B6,	C,	D,	zinek	a	selen	přispívají	ke	správnému	
fungování	imunitního	systému

 Vitamin	A,	vitamin	B2	a	vitamin	B3	přispívají	k	zachování	
zdravých	sliznic

 Vitamin	B2,	vitamin	C,	vitamin	E,	zinek	a	selen	přispívají		
k	ochraně	buněk	před	oxidačním	stresem

 Vitamíny	B2,	B3,	B6,	B9,	B12	a	vitamin	C	přispívají	ke	
snížení	vyčerpání	a	únavy

Doplněk stravy

Doporučené	dávkování:
Obvyklá denní dávka je 1 kapsle 2x denně (maximální 
doporučená dávka je 2 kapsle 2x denně [4 kapsle/den] po dobu 
≤14 dní) s jídlem nebo po jídle zapít s dostatečným množstvím 
tekutiny.

Bez obsahu laktózy, lepku, umělých sladidel a barviv.
Vyvinuto a vyrobeno na Slovensku.

Složení:	quercetin dihydrát ≥ 95% extrakt, kurkumin extrakt 
s ≥ 95% obsahem kurkuminoidů, extrakt ze zeleného čaje 
– dekofeinovaný, s obsahem ≥ 98% celkových polyfenolů, 
≥ 80% katechinů a ≥ 50% epigalokatechin galátu (EGCG), 
glycyrrhizin (glycyrrhizinát disodný, lékořice), piperin 
≥ 95% extrakt z pepře, zinek (citrát zinečnatý), selen 
(seleničitan sodný), vitamin A (retinol acetát), vitamin C 
(askorban sodný), vitamin D3 (cholekalciferol), vitamin B2 
(riboflavin), vitamin B3 (nikotinamid), vitamin B6 (pyridoxin 
hydrochlorid), vitamin B9 (kyselina listová), vitamin B12 
(kyanokobalamin), vitamin E (d-alfa-tokoferol acetát), 
tobolky rostlinného původu (celulóza). 

Hmotnost	obsahu: 90 kapslí: 72,1 g ± 5%

Upozornění:	
Není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy. Uchovávejte 
na suchém místě při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřeném 
obalu, mimo dosah malých dětí. Výrobek chraňte před 
mrazem, přímým slunečním zářením a sálavým teplem. 
Sytě žlutá barva kapslí je způsobena přírodní barvou 
rostlinných extraktů – quercetinu a kurkuminu. Ustanovená 
doporučená denní dávka se nesmí přesáhnout. 

Pokud užíváte léky (např. warfarin, cyklosporin, takrolimus, 
kyselina acetylsalicylová), poraďte se se svým lékařem. 
Doplněk stravy se nesmí používat jako náhrada pestré 
stravy.BEZ LAKTÓZY BEZ LEPKU BEZ ADITIV


