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AmytrolEU je doplněk stravy ve formě vegan-
ských kapslí s obsahem Chebule srdčité a 
dalších rostlinných extraktů. Chebule srdčitá  
napomáhá k normálnímu metabolismu li-
pidů a funkci jater. Vrcholák myrobalánový 
obsahuje antioxidanty a přispívá k normální 
činnosti kardiovaskulárního systému, 
k normální hladině cholesterolu v krvi a 
k normálnímu stavu pokožky. Pískavice řec-
ké seno přispívá k normální hladině lipidů 
v krvi a metabolismu lipidů. Gymnéma 
lesní přispívá ke kontrole tělesné hmotnos-
ti, metabolismu glukózy a metabolismu 
tuků.

Pohled Ajurvédy na cholesterol. 
Některé možné příčiny zvýšené tvorby cholesterolu: Duševní příčiny jako jsou tlaky v práci, hněv, obavy, smu-
tek a také stres. Fyzické příčiny zahrnují špatné stravování, příliš velké nebo příliš malé množství jídla a nebo 
chybné jídlo (proti ajurvédské konstituci). Případně další příčinou může být konzumace dalšího jídla předtím, 
než je stráveno předchozí jídlo. Zvýšený krevní cholesterol může být zčásti způsoben zvýšenou zánětlivostí v or-
ganismu. Enviromentální příčiny jsou potraviny kontaminované toxiny, znečištěný vzduch a voda. Ajurvéda 
cholesterol chápe jako vnitřní náplast, která má mimo jiné řešit vzniklé vnitřní poranění. 

Číslo osvědčení SZÚ: 183-170/17

ROSTLINNÉ SLOŽENÍ A TECHNOLOGIE VÝROBY PODPORUJÍCÍ NORMÁLNÍ  

                                                                                       METABOLISMUS  
                                                                                             LIPIDŮ

Vysoký cholesterol 
ohrožuje vaši  
budoucnost

Cévní poškození  
je běžnou záležitostí

Snížení dobrého 
 cholesterolu 
 je alarmující

Pískavice řecké seno - Hladina lipidů v krvi a metabolismus lipidů 

Česnek setý - Normální hladina cholesterolu v krvi

Kurkuma dlouhá - Normální činnost jater

Před použitím si přečtěte  
informace na krabičce.  
Informujte se na www.aimil.eu  
nebo u svého lékaře.
corporate@aimil.eu
tel.: 731 645 239
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  Vyvážené Ajurvédské rostlinné složení
          vycházející  

              z 5.000 let staré tradice.

ALOE PRAVÁ
(ALOE VERA)

    „KONTROLA 
              TĚLESNÉ HMOTNOSTI“

Vrcholák myrobalánový (Ter-
minalia chebula) obsahuje 
antioxidanty a příspívá k udržení 
normální činnosti kardiovaskulár-
ního systému a k udržení normální 
hladiny cholesterolu v krvi.

Chebule srdčitá (Tinospora 
cordifolia) obsahuje antioxi-
danty, přispívá k normální funkci 
močových cest a normální hladině 
cukru v krvi. Chebule srdčitá se také 
nazývá indický chinin a hindsky Gi-
loy, Gurcha, Gudichi.

Pískavice řecké seno (Trigonela 
foenum-graecum) přispívá k nor-
mální hladině lipidů v krvi a nor-
málnímu metabolismu lipidů, 
přispívá k normální hladině cukru 
v krvi, k normální funkci žaludku, pH 
rovnováze a obsahuje antioxidanty.

Česnek setý (Allium sativum)
přispívá k normální hladině cho-
lesterolu v krvi a k normální činnost 
jater a žlučníku. Přispívá k normální-
mu metabolismus sacharidů a přiro-
zené obranyschopnosti.

Kurkuma dlouhá (Curcuma 
longa) přispívá k normální činnosti 
kardiovaskulárního systému, 
krevního oběhu a k normální činnosti 
jater - jaterní lipidy.

Gymnéma lesní (Gymnema 
sylvestre) přispívá ke kontrole 
tělesné hmotnosti, metabolismu 
glukózy a k metabolismu tuků.

Cholesterol je látka potřebná pro organismus, je základní stavební jednot-
kou všech buněk, hormonů, žluče. Vytváří se v játrech a je přijímán potra-
vou živočišného původu. Pokud je však hladina cholesterolu v krvi zvýšená, 

stoupá riziko vzniku srdečně cévních onemocnění. Na druhou stranu HDL-cholesterol má ochranný účinek proti 
tepennému poškození (vzniku aterosklerózy). HDL-cholesterol má tvořit alespoň 20 % celkového cholesterolu.

Cholesterol Metabolismus 
sacharidů

Obsahuje  
antioxi danty

Kardiovaskulární 
systém

Metabolismus 
lipidů

Metabolismus 
tuků

C o n t r i b u t e s  t o  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  e ff e c t i v e

BLOOD GLUCOSE
M E TA B O L I S M
a n d  R e s t o r e  Q u a l i t y  o f  L i f e

120
Cellulosekapseln

Gewicht 58,8 g

P�anzen- 
extrakte

Nahrungsergänzungsmittel  120 kapseln 

 120 kapseln

wissenschaftlich
getestet
Toxizitätstests

PFLANZEN-
EXTRAKTE

PFLANZEN-
EXTRAKTE
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www.aimil.de

5000 Jahre der traditionellen indischen Medizin

Power of
Ayurveda

Andere Inhaltsstoffe:  Kapsel: Hydroxypropylmethylcellulose; 
Verdickungsmittel: Carrageen; Antibackmittel: Talkum; Schmiermittel 
und ein Bindemittel: Polyäthylenglykol 600. Beinhaltet nicht: 
Süßstoffe, Farbstoffe, Gluten, Weizen, Soja, Zucker. Gewicht: 58,8 g 
(120 Kapseln). Die Kapseln sind für Vegetarier / Veganer geeignet. 

Mindestens haltbar bis Ende: Datum, an der Seite der Verpackung. 
Lagerung:  an einem trockenen Ort lagern, vor Hitze, direkter Son-
neneinstrahlung und Frost schützen. Für Kinder unzugänglich aufbe-
wahren. Achtung: Kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung. Die 
empfohlene Dosierung nicht überschreiten. Nicht geeignet für Kinder, 
schwangere Frauen und stillende Mütter. 
Herkunftsland: Aimil Pharmaceuticals (I) Ltd, A-13/2, Naraina Industrial 
Area, Phase-I, New Delhi-110028, Herstellungslizenz-Nr. DL-194 A&U. 
Importeur: Aimil Pharmaceuticals EU s.r.o., Holzova 10b, 628 00 Brno
Nur für EU.

Begrannte Berberitze Färberwurzel (Manjistha)

Färberwurzel (Manjistha)

Guduchi Guduchi

Gurman

trägt zur normalen 
Funktion des 

kardiovaskulären 
Systems bei

unterstützt das Im-
munsystem und wirkt 

als Alterungsverzögerer

stärkt das Immun-
system und wirkt  
als Antioxidanst

Unterstützt die 
Normalisierung des 

Blutzuckerspiegels bei

Körpergewicht- 
und Fettstoffwech-

selkontrolle

unterstützt den 
Gesamtzustand des 
Körpers. Unterstützt 
die Normalisierung 
desen Blutzucker-

spiegels

Zutaten:   2 Kapseln 4 Kapseln
Begrannte Berberitze
(Berberis aristata): 23,3 % 200 mg 400 mg
Wasserextrakt (23:1)  100 mg 200 mg
Gemahlene Stielfraktion  100 mg 200 mg
Padoukbaum (Malabarkino)
(Pterocarpus marsupium): 15,1 % 130 mg 260 mg
Wasserextrakt (8:1)   100 mg 200 mg
Gemahlene Markfraktion   30 mg 60 mg
Gurmar
(Gymnema sylvestre): 15,1 % 130 mg 260 mg
Wasserextrakt (8:1)   100 mg 200 mg
Gemahlene Blätterfraktion   30 mg 60 mg
Färberwurzel (Manjistha) 
(Rubia cordifolia): 15,1 % 130 mg 260 mg
Wasserextrakt (7,5:1)  100 mg 200 mg
Gemahlene Würzelfraktion  30 mg 60 mg
Bockshornklee
(Trigonella foen. graecum): 15,1 % 130 mg 260 mg
Wasserextrakt (7:1)  100 mg 200 mg
Gemahlene Samenfraktion  30 mg 60 mg
Guduchi  
(Tinospora cordifolia): 15,1 % 130 mg 260 mg
Wasserextrakt (7:1)  100 mg 200 mg
Gemahlene Stielfraktion   30 mg 60 mg

Nahrungsergänzungsmittel mit Pflanzenextrakten:

Charge Nr.: EUB-02
Produktionsdatum:
01.2017
Mindesthaltbarkeit bis:
12.2019

Empfohlene Tagesdosis: Im ersten Monat 1 Kapsel zweimal täglich 
eine halbe Stunde vor den Mahlzeiten einnehmen. Ab dem zweiten 
Monat zwei Kapseln zweimal täglich eine halbe Stunde vor den Mahl-
-zeiten einnehmen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie 
die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
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