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Doplňky stravy (Nutraceuticals) 
 

 

Bioswellix  -  vysoce koncentrovaný extrakt z Boswellia serrata  

 

 Podpora správné funkce kloubů (protizánětlivé účinky)  

 Ochrana trávicího systému (protizánětlivé účinky)  

 Izolovaný z indického stromu kadidlovníku pilovitého (Boswellia serrata), jehož pryskyřice, 

zvaná též olibanum nebo frankincense, je užívána v tradiční indické ájurvédské medicíně jako 

protizánětlivý prostředek 

 Bioswellix je vyráběn v unikátní kvalitě postupem patentovaným Interpharmou Praha, který 

umožňuje obohacení dvou nejaktivnějších složek (AKBA + ABA boswellové kyseliny) na min. 

35 % hmotnostních  

 Obsah ABA a AKBA je stanoven pomocí HPLC v hmotnostních procentech, nikoli pouze titrací 

 Dostupný jako účinná látka určená k formulaci 

 

 

Hepacept®  -  kompozice rostlinných extraktů pro podporu správné funkce jater  

 

 Podpora správné funkce jater (protizánětlivé účinky)  

 Ochrana trávicího systému (protizánětlivé účinky)  

 Vyroben z 6 vysoce čištěných a standardizovaných extraktů užívaných v tradičních asijských 

medicínách 

 Byl prokázán synergický účinek ve vzájemném spolupůsobení složek kompozice oproti 

účinnosti pouze jednotlivých izolovaných komponentů  

 Obsahuje čištěné extrakty z kořene křídlatky japonské (resveratrol), pryskyřice kadidlovníku 

(Bioswellix), kořene kurkumy (kurkumin), semen ostropestřce mariánského (silymarin), 

kořene šišáku bajkalského (baicalin) a malé množství extraktu plodu černého pepře (piperin) 

pro lepší vstřebatelnost 

 Dostupný jako účinná látka určená k formulaci 

 

 

Regrapex-R®  -  extrakt z celých hroznů červeného vína s 10% přírodního trans-

resveratrol komplexu 

 

 Pro zdravý kardiovaskulární systém, srdce a cévy 

 Antioxidační účinky (možný vliv na zpomalení stárnutí) 

 Vyroben z vysoce kvalitních hroznů z vinařské oblasti jižní Francie 

 Obsahuje všechny hroznové polyfenoly v přirozené rovnováze, s lepším výsledným efektem 

než mají jednotlivé izolované polyfenoly 

 Vliv hroznových polyfenolů na ochranu srdce a cév jsou zřejmě vlastnosti zodpovědné za tzv. 

“francouzský paradox” - nižší výskyt kardiovaskulárních onemocnění ve vinařských oblastech 

jižní Francie, navzdory tamnímu tradičnímu jídelníčku s vysokým obsahem tuků 

 Dostupný jako účinná látka určená k formulaci  
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Regrapex-R® forte  -  extrakt z celých hroznů červeného vína s 35% přírodního trans-

resveratrol komplexu 

 Účinky stejné jako Regrapex-R®, obsahuje více resveratrolu 

 Dostupný jako účinná látka určená k formulaci 

 

 

Resveratrol Glycon HP (high purity)  -  obsahuje minimálně 98% vysoce čištěného 

trans-resveratrol glukosidu  

 

 Jakožto glukosid resveratrolu je lépe v organismu vstřebatelný a také jím lze díky lepší 

rozpustnosti ve vodě lépe obohacovat nápoje 

 Speciálně čištěný, min. 98% trans-resveratrol glycon (glukosid) z kořene Křídlatky japonské 

 Dostupný jako účinná látka určená k formulaci 

 

 

DIINDOLYLMETAN -  syntetický 98% diindolylmetan 

 

 Pro zdravou hormonální rovnováhu a metabolismus 

 DIM (Diindolylmetan) je účinná složka, v přírodě vzniká z tzv. I3C (indol-3-karbinol), což je 

jeho přírodní prekurzor, vyskytující se v rostlinách čeledí brukvovitých (Brassicaceae) – např. 

v brokolici, kapustě a zelí, upravuje metabolismus estrogenu 

 Vyráběn unikátní technologií v Interpharmě Praha, prodáván ve speciální formulaci v kapslích 

jako potravinový doplněk firmou BioResponse Nutrients, LLC (U.S.) 

 DMF k dispozici; zaregistrováno u FDA 

 Dostupný jako účinná látka určená k formulaci 

 

 

 

Všechny produkty z řady doplňků stravy (Nutraceuticals) jsou vyráběny s maximálním obsahem 

standardizovaných aktivních látek pod přísným analytickým dohledem. Je možné je snadno 

formulovat, např. do tvrdých želatinových kapslí.  

Pro další informace, navštivte nás prosím na:  www.interpharma-praha.com 

https://owa.otsuka-europe.com/owa/redir.aspx?SURL=TFKdaonzrZvRf0NNbntXATr7RcE_Igzhh8EdI3lHemLyobyQ6M_SCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBpAG4AdABlAHIAcABoAGEAcgBtAGEALQBwAHIAYQBoAGEALgBjAG8AbQAvAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.interpharma-praha.com%2f

