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MEDISTUS ANTIVIRUS 
 

Mis on Medistus Anivirus? 

Medistus Antivirus on uudse mõjuga tervisetoode. Medistus Antivirus puuviljamaitselised losengid (pastillid) 
tekitavad suu ja kurgu limaskestadele kaitsva kihi, mis takistab viiruste ja bakterite sisenemist ning 
paljunemist inimorganismis. 

Miks Medistus Antivirus’t kasutada? 

Kui siiani olete kasutanud antiviirust oma arvuti töökindluse kaitseks, siis nüüd on võimalus kaitsta ka ennast 
viirushaiguste eest! Kaitse ennast õhu kaudu levivate viirushaigustesse nakatumise eest ühistranspordis, 
teatris, kinos, üritustel, koolides, lasteaedades, haiglates, polikliinikutes, ooteruumides, spordisaalides jne, 
kasutades Medistus Antivirus losenge. 

Medistus Antivirus? 

 Laktoosi-ja gluteenivaba 
 Säilitus- ja värvainetevaba 
 Kasutamiseks alates 6. eluaastast 
 100% naturaalsete toimeainetega 
 1 loseng = mitmete tundide pikkune kaitse 
 Tõhusus ja ohutus testitud vasatavalt EL 93/42/EMÜ 

Hea teada! 

 Ühes karbis 10 losengi 
 Ühes hulgipakendis 12 karpi 
 Registreeritud Euroopa Liidus kui meditsiiniseade 

 
 

KASUTUSJUHEND 

Mis on Medistus Antivirus? 

Medistus Antivirus on polüfenooliderikas kombinatsioon taimsetest ekstraktidest, Kistosyn® 100 ekstraktist 
ja kummiaraabikust. Medistus Antivirus on meditsiiniseade, mille tõhusust ja ohutust on testitud vastavalt 
Euroopa Liidu direktiivile 93/42/EMÜ. 

Millal Medistus Antivirus’t kasutada? 

 Bakterite ja viiruste vastase barjääri tekitamiseks suu ja kurgu limaskestadele. 
 Sobib kasutamiseks juba esimeste kurguvaevuste tekkimisel. 
 Mehaanilise kaitsekihi moodustamiseks suu limaskestadele, viiruslike ja põletikuliste hingamisteede 

nakkuste ennetamiseks. 
 Köha ja kuiva köha leevendamiseks. 
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Millal, kui tihti ja kui pika perioodi vältel Medistus Antivirus’t tuleb võtta? 

 Ennetav kaitse kõrge infektsiooniriskiga kohtades 
 Esimeste kurguvaevuste tekkimisel. 
 Üks loseng lasta suus sulada 3-6 korda päeva (iga 2 tunni tagant). 
 Kui pärast 2-3 päevast kasutamist sümptomid ei parane või kui sümptomid süvenevad (näiteks tekib 

palavik), konsulteerige oma arstiga. 

Toimeained: kummiaraabik, Kistosyn® 100 ekstrakt. 

Abiained: maltitool, sorbitool, vesi, askorbiinhape, sidrunhape, maitsetugevdaja, taimeõli, stevia ekstrakt, 
piparmündiõli. 

Hingamisteede infektsioonid (külmetused) 

Tavalised külmetushaigused on üldjuhul viiruste poolt põhjustatud. Ülemiste hingamisteede nakkused on 
ühed levinumad haigused. Täiskasvanud inimene põeb külmetushaigusi keskmiselt kaks kuni viis, 
eelkooliealine laps aga neli kuni kaheksa korda aastas. Külmetamise järgselt esineb viiruslik külmetushaigus 
tihti kurgu- ja neelupõ- letiku kujul. 

Aktiivne kaitse infektsioonide vastu 

Kaasaegsed uurimustööd räägivad taimsete ekstraktide potentsiaalist viiruste ja bakterite vastases kaitses. 
Medistus Antivirus Kistosyn® 100 ekstraktis on rohkesti taimseid polüfenoole, mis tekitavad 
kaitsereaktsiooni. Need moodustavad suu- ja neelu limaskestale kaitsva kihi. Viirused, bakterid ja teised 
ohutegurid lihtsalt põrkuvad kaitsebarjäärilt tagasi – eeldusel, et losenge kasutatakse ennetavalt või esmaste 
vaevuste tekkimisel. 

Medistus Antivirus 

 Toimib kaitsva kihina 
 Moodustab loomuliku kaitsebarjääri 
 Aitab ennetada ning on abiks juba esimeste sümptomite tekkimisel 
 Leevendab köha ja kuiva köha 


