
VIUSID® Soluție Orală - Monodoze 

Cutie cu 15 monodoze a câte 30ml 

Ce este VIUSID® Soluție Orală? 

VIUSID® Soluție Orală - Monodoze este un supliment alimentar micronutrițional pe bază de aminoacizi, vitamine, 

minerale și extracte vegetale pentru susținerea funcționarii normale a sistemului imunitar și țesutului hepatic. 

Oricare celulă, țesut sau sistem de țesuturi care formează organele are nevoie de anumite concentrații de micronutrienți 
specifici. Numai asigurând un aport micronutrițional cât mai apropiat de cel fiziologic se poate obține mediul intern necesar 
funcționării optime și capacității crescute de a se opune agenților interni sau externi care încearcă să le destabilizeze. O 
astfel de structură, bine echilibrată din punct de vedere micronutrițional, va avea o viață mai lungă și mai bună, o 
funcționare optimizată și un răspuns mult mai bun la tratamentele medicale, dacă acestea sunt necesare. Nici elementele 
care formează sistemul imunitar și țesutul hepatic nu fac excepție de la această regulă! 

Ce conține VIUSID® Soluție Orală - Monodoze! 

Ingrediente active /100ml: Acid malic – 2g, Clorhidrat de L-arginină – 2g, Clorhidrat de L-glucozamină – 2g, L-glicină - 
1g, Extract din Lemn Dulce (Glycyrrhiza glabra L.) – 100mg, Acid ascorbic/ Vitamina C – 60mg, Aromă de lămâie – 
50mg, Sulfat de zinc heptahidrat 15mg ce furnizeaza Zinc – 3,4mg, Pantotenat de calciu/ Vitamina B5 – 6mg, Clorhidrat 
de piridoxină/ Vitamină B6 – 2mg, Acid folic/ Vitamina B9 – 200mcg, Cianocobalamină/ Vitamina B12 – 1mcg. 

Care sunt rolurile acestei combinații de micronutrienți? 

Micronutrienții îndeplinesc funcții multiple în organism, dar nu întotdeauna pot fi sintetizați de catre acesta. De aceea 
trebuiesc aduși din exterior prin hrană, suplimente alimentare și medicamente. Medicul, farmacistul sau 
dieteticianul/nutriționistul pot explica rolul și funcțiile particulare ale micronutrienților din VIUSID® Soluție Orală - 
Monodoze în funcționarea normală a sistemului imunitar și a țesutului hepatic. Detalii importante puteți citi și pe 
www.viusid.ro. Dar acești micronutrienți îndeplinesc diverse funcții la nivelul întregului organism. Astfe: 

Lemnul-dulce, Zincul și vitaminele B6 și B9 contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. În plus, 
Lemnul-dulce sprijină digestia și confortul articulațiilor iar glucozamina intră în alcătuirea acestora. 

Vitamina B5 contribuie la: ■ Metabolismul energetic normal. ■ Sinteza normală și metabolizarea hormonilor steroizi, a 
vitaminei D și a unor neurotransmițători. ■ Reducerea oboselii și extenuării. ■ Performanța mentală normală. 

Vitamina B6 contribuie la: ■ Sinteza normală a cisteinei. ■ Metabolismul energetic normal. ■ Funcționarea normală a 
sistemului nervos. ■ Metabolismul normal al homocisteinei. ■ Metabolismul normal al proteinelor și glicogenilor. ■ 
Menținerea sănătății psihice. ■ Formarea normală a globulelor roșii. ■ Funcționarea normală a sistemului imunitar. ■ 
Reducerea oboselii și extenuării. ■ Reglarea activității hormonale. 

Folații (Acidul folic, Vitamia B9) contribuie la: ■ Dezvoltarea țesuturilor materne în timpul sarcinii. ■ Sinteza normală 
a aminoacizilor. ■ Buna funcționare a hematopoiezei. ■ Metabolismul normal al homocisteinei. ■ Menținerea sănătății 
psihice. ■ Funcționarea normală a sistemului imunitar. ■ Reducerea oboselii și extenuării. ■ Procesul de diviziune 
celulară. 

Vitamina C contribuie la: ■ Menținerea funcționării normale a sistemului imunitar în timpul exercițiilor fizice și după 
acestea. ■ Formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a vaselor de sânge, a sistemului osos, a 
ligamentelor, gingiilor și dinților. ■ Metabolismul energetic normal. ■ Funcționarea normală a sistemului nervos. ■ 
Menținerea sănătății psihice. ■ Funcționarea normală a sistemului imunitar. ■ Protejarea celulelor împotriva stress-ului 
oxidativ. ■ Reducerea oboselii și extenuării. ■ Regenerarea formei reduse a Vitaminei E. ■ Creșterea absorbției 
fierului. 

http://www.viusid.ro/


Proteinele ( Aminoacizii – Arginină, Glicină, Glucozamină) contribuie la: ■ Creșterea sau menținerea masei 
musculare. ■ Menținerea sănătății sistemului osos. 

Cine și când poate utiliza VIUSID® Soluție Orală? 

Produsul poate fi utilizat la oricare vârstă. Copiii și femeile gravide îl pot utiliza fără probleme atât timp cât nu depășesc 
doza maximă admisă. Deși, de obicei, VIUSID® Solutie Orala este indicat de medic sau dietetician/nutriționist, el poate 
fi utilizat și din propria opțiune în condițiile respectarii dozei maxime admise.  

Cum se utilizeaza VIUSID® Soluție Orală? 

Pentru suplimentarea dietei zilnice; 

• câte 15 ml pe zi (1/2 monodoză) - la copii de peste 3 ani. 

• câte 30 ml pe zi (o monodoză) - la adulți.  

Nu ar trebui utilizat pe o perioada mai îndelungată de 6 săptămâni fără indicația unui profesionist din domeniul 
sănătății. În cadrul anumitor regimuri igieno-dietetice (inclusiv cele destinate modulării imunității), medicul sau 
dieteticianul/ nutriționistul Dvs. – în funcție de propria sa experiență - poate să indice o utilizare constantă și 
îndelungată de 15 ml pe zi la copil sau de 30 ml pe zi la adult sau chiar doze de 2 – 3 ori mai mari! Respectați-i 
indicațiile!  

Se administrează numai după mâncare, ca atare sau diluat în cantitatea dorită de apă, ceai, suc sau lapte! Atât timp cât 
nu se depășesc 50 ml pe zi (în cazul copiilor) și 100 ml pe zi (în cazul adulților), preparatul poate fi utilizat timp 
îndelungat fără efecte secundare. Nu este recomandat copiilor cu varsta sub 3 ani, pentru aceștia existând o altă formă 
de prezentare. 

Este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lasa la 

îndemâna și la vederea copiilor mici. Condiții de păstrare: flaconul bine închis, la loc uscat și răcoros.  

Producator: Catalysis S.L., Spania  

Deținător notificare și Distribuitor: A&A Naturomedica BIO-Dietetic Group SRL, Bucuresti, Luptatorilor 56. Comenzi 

la: 0721 328509 sau www.depozitbio.ro  

Notificat la SNPMAPS, Nr. AA14371/11.2020 
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Adrese web utile: 

- Alte informații despre produs: www.viusid.ro . 

- Comenzi depozit: www.depozitbio.ro . 

- Magazin on-line cu peste 1000 produse (alimentare bio și dieteice, suplimente alimetare ortomoleculare, 

igieno-cosmetice si dermato-cosmetice) premium: www.farmaciaortomoleculara.ro . 

http://www.depozitbio.ro/
http://www.viusid.ro/
http://www.depozitbio.ro/
http://www.farmaciaortomoleculara.ro/

