
 

ASBRIP 
skuteczne wsparcie w leczeniu infekcji układu oddechowego 

 

 

DZIAŁANIE 

ASBRIP to naturalny suplement diety o właściwościach przeciwskurczowych, wykrztuśnych i 

dezynfekujących, o natychmiastowym działaniu - bez żadnych skutków ubocznych 

SKUTECZNIE ELIMINUJE; zapalenie gardła,  zapalenie krtani, zapalenie oskrzeli, nieżyt nosa oraz 

poważne stany patologiczne takie jak astma. 

WSPOMAGA leczenie infekcji układu oddechowego i astmy, działa przeciwbakteryjnie, 

przeciwskurczowo, wykrztuśnie oraz dezynfekuje układ oddechowy  

STYMULUJE układ odpornościowy do zwalczania choroby, zapobiega zakażeniom szpitalnym oraz  

przeciwdziała grypie i sezonowym zaburzeniom oddechowym. 

ASBRIP zawiera wyłącznie naturalne, aktywowane molekularnie składniki, o wyjątkowych 
właściwościach w postaci; Eucaliptus – o właściwościach antyseptycznch, dezynfekujących i 
wykrztuśnych, Mięta  - o właściwościach przeciwskurczowych, Kwas askorbinowy – o właściwościach 
przeciwwirusowych, przeciwutleniających i wzmacniających układ odpornościowy, oraz Kwas jabłkowy 
– o właściwościach przeciwwirusowych. Składniki zawarte w preparacie mają znakomite zastosowanie 
przy wspomaganiu leczenia najczęstszych chorób układu oddechowego. 
ASBRIP został przebadany klinicznie. Badania mikrobiologiczne wykazały silne działanie antybakteryjne 

preparatu przeciwko 22 różnym rodzajom bakterii gram-dodatnich i gram-ujemnych, oraz 12 szczepom 

grzybów: 9 grzybów strzępkowych i 3 drożdży. Ponadto, badania wykazały wysoką skuteczność 

hamującą rozwój bakterii, takich jak Pseudomonas aeruginosa (oportunistyczny zarodek 

odpowiedzialny za wiele infekcji dróg oddechowych, a także w przypadku zakażeń nosowych). Inne 

badania wykazują aktywność przeciwbakteryjną w bakteriach takich jak E. coli, Salmonella 

typhimurium, Staphylococcus aureus i Candida albicans. 

Aktywowany ekstrakt mięty obecny w ASBRIP zapewnia ulgę w stanach zapalnych błony śluzowej dróg 

oddechowych, a także błony śluzowej policzka. Działa również jako silny środek przeciwskurczowy. 

Zawartość kwasu askorbinowego i jabłkowego zapewnia silne działanie przeciwbakteryjne, 

antywirusowe i przeciwutleniające oraz stymuluje układ odpornościowy. Jest to najbardziej korzystne 

w zmniejszaniu stresu oksydacyjnego, który znacząco przyczynia się do procesu zapalnego astmy 

oskrzelowej. 

ASBRIP - pomaga lepiej oddychać, łagodzi kaszel i odkaża drogi oddechowe, zapobiega zakażeniom 

szpitalnym oraz grypom i sezonowym zaburzeniom oddechowym. 

Przeciwwirusowe, przeciwutleniacze i wolne rodniki zawarte w preparacie ASBRIP pomagają 

korygować zmiany w drogach oddechowych spowodowane procesami sezonowymi. 

 



 

STOSOWANIE 

ASBRIB zapewnia ulgę w bardzo krótkim czasie stosowania. Pierwsze widoczne efekty działania 

preparatu są odczuwalne już od pierwszej aplikacji. Jest przeznaczony do stosowania przez dzieci od 

3-go roku życia i dorosłych. 
 

STOSOWAĆ DOUSTNIE 3 RAZY DZIENNIE PO POSIŁKU. 

DOROŚLI: 1 łyżka stołowa (10 ml), 3 razy dziennie. 

DDZIECI: 1 łyżeczka (5 ml), 3 razy dziennie. 
 

Stosować w stanie nierozcieńczonym  lub rozcieńczyć w małej ilości wody, naparu lub soku 
owocowego.                                                                                                                                                           
Nie należy stosować jako substytutu zróżnicowanej i zbilansowanej diety. Nie należy przekraczać 
zalecanej dawki dobowej. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu 
 

SKŁAD 
 

SKŁADNIKI 

 

ZAWARTOŚĆ w 100ml 

Eukaliptus 200 mg 

Kwas jabłkowy 2 g 

Mięta 1 g 

Kwas fumarowy 1 g 

Witamina C 200 mg 

Miód 5 mg 

Sok cytrynowy 30 mg 

Woda 100 ml 

 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA w 100 ml 
 

Wartość energetyczna 64 Kcal (272 Kj) 

Białka 2,8 g 

Węglowodany 12,5 g 

Tłuszcze 0,05 g 

 

JAKOŚĆ 

ASBRIB to najwyższej jakości produkt firmy Catalysis z Hiszpanii, której wszystkie produkty posiadają 

badania kliniczne i jako jedyne na świecie są poddawane aktywacji molekularnej, która zwiększa 

działanie produktów nawet 40-to krotnie! 

Proces biokatalitycznej aktywacji molekularnej, któremu zostały poddane substancje czynne zawarte 

w preparacie ASBRIP znacznie wzmacnia biologiczną aktywność i reaktywność biochemiczną 

wszystkich cząsteczek przeciwutleniaczy. W tym procesie następuje zwiększona synergia między 

niektórymi użytymi przeciwutleniaczami, która znacznie zwiększa ich ogólną zdolność 

przeciwtlenkową. Aktywacja molekularna wzmacnia działanie wszystkich substancji czynnych 

poddanych temu procesowi nawet 40-krotnie, zwiększając znacznie ich bioprzyswajalność. 

Produkty firmy Catalysis są wyprodukowane przez laboratoria wyposażone w najnowszą technologię 

oraz spełniają surowe normy i dyrektywy Unii Europejskiej. 


