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statne, ako náhrada za pijavice, a najväčšia 
výhoda spočíva v tom, že sa môže kombi-
novať aj priamo s pijavicami. Veľmi pozitív-
ne ovplyvní celý priebeh terapie, zvýrazni 
a urýchli samotný efekt bio aktívnych látok, 
zlepšuje hojenie raniek a  znižuje alergické 
reakcie po zahryznutí.
Zmes je navrhnutá tak, aby sa mohla kom-
binovať s  konvenčnou liečbou a  súčasne, 
aby nevznikol problém s  nadmernou anti-
koaguláciou v kombinácii s pijavicami. 
Pôvodným zámerom je sprístupniť hiru-
doterapiu aj ľuďom, ktorí nemôžu mať na 
svojom tele aplikované pijavice lekárske 
alebo z rôznych dôvodov aktuálne nemôžu 
takúto terapiu podstúpiť, avšak nutne ju 
potrebujú. 
Iní ľudia majú fóbiu z malého hmyzu a nikdy 
sa na takúto terapiu neodvážia.
Niektorí majú tak neprimerané reakcie, že 
im telo dovolí len veľmi nízky počet prilože-
ných pijavíc, vtedy je HirudoVital to pravé. 
Chceme takouto formou sprístupniť účinok 
hirudoterapie úplne každému človeku. 

Vznikol po niekoľkých rokoch vý-
skumu a  testovania ako odozva na 
požiadavky zo strany našich zákaz-

níkov. Nároky na efektívnosť terapií rastú 
a  kvalita výživy v  súčasnej dobe výraz-
ne klesá. Strava, voda aj vzduch sú čoraz 
problémovejšie. Preto je nutné pomôcť 
telu s pridávaním stavebného materiálu na 
obnovu buniek a  správnych funkcií v  tele. 
Takúto potrebu má aj priama terapia s pija-
vicami lekárskymi.
,,Pijavica lekárska v  kapsule“, HirudoVital 
priamo vystihuje účel a  hlavný dôvod po-
užívania.  Je adekvátnou náhradou a  tým 
správnym doplnkom k  hirudoterapii. Keď 
si prečítate riadky vo zvyšku článku, sami 
pochopíte unikátnosť tejto špeciálne na-
vrhnutej zmesi. 
HirudoVital samozrejme nie je 100 % ná-
hradou za bio aktívne látky pijavice lekár-
skej (to sa asi nikdy nepodarí), avšak po-
kryje viac ako 70 % vlastností látok z pijavíc 
a v niektorých bodoch ich prevýši.
Môže sa plnohodnotne používať samo-

Základne látky použité 
pri tvorbe Hirudovitalu:

diosmín 90 %, získava sa z plodov 
citrusov. 
Znižuje bolesti, napätie vo svaloch, zni-
žuje pocit ťažkých nôh, zlepšuje pevnosť 
žilovej steny. Vo výskumoch sa potvrdilo 
zlepšenie elasticity a sily sťahu steny 
z 26% na 79% z normálnej hodnoty, to je 
o 300%.

nattokináza, vyrobená mikrobiálnou 
fermentáciou 
Je enzým ktorý dokáže čistiť steny ciev, 
používa sa aj pri chronických bolestiach 
a zápaloch, zápaloch prínosových dutín, 
šliach, pri úrazoch. 
Pôsobí na zmenšenie opuchov a bráni 
hromadeniu tekutiny v tkanivách. Používa 
sa pri liečbe reumatoidnej artritídy, pri 
autoimunitných ochoreniach, niektorých 
formách rakoviny, chronickej sinusitíde 
(zápaly prínosových dutín), na vylučovanie 
broncho-pulmonálnych sekrétov, pri pod-
vrtnutí, roztrhnutých šľachách a pri iných 
úrazových poraneniach, tiež pri pooperač-
ných zápaloch.
nattokináza účinkuje tromi spôsobmi:
- Zmenšuje zápal nariedením tekutiny 
v lokalite zápalu, a tým zlepšuje odvod 
prebytočných tekutín, čo urýchľuje hojenie
- Brzdí uvoľňovanie bradykinínov - látok, 
ktoré vyvolávajú bolesť
- Rozkladá fibríny, čo výrazne pomáha 
krvnému riečisku
- Rozpúšťa arterosklerotické pláty bez 
poškodenia stien ciev

bromelaín, zo stoniek a dužiny ananásu
Bromelaín podporuje hojenie tkanív. 
Okrem opuchov a pomliaždenín sa vy-
užíva pri liečbe rán, chronických ranách 

HirudoVital je špeciálne naVrHnutá receptúra 
s ochrannou známkou, čisto z prírodných 
látok, bez chémie, konzervantov a ,,e“čiek. Je 
zaradený ako potravinový doplnok pre zlepšenie 
stavu tela i mysle. látky sú balené v kapsule 
z rastlinneJ želatíny, aby sme sa vyhli spoJivám 
a ďalším nadbytočným látkam potrebným na 
lisovanie tabletky.

a popáleninách. Znižuje riziko trombózy, 
má priamy vplyv na agregáciu erytrocytov. 
Stimuluje tvorbu protizápalových látok 
(prostaglandínov). Podobne ako nattokiná-
za rozkladá fibríny. Podporuje tvorbu pro-
tirakovinových látok. Znižuje tvorbu hlienu 
a jeho hustotu, čo je zaujímavé pri astme či 
bronchitíde. V kombinácii s papaínom vplý-
va na menštruačné bolesti. Pri výskumoch 
vplyvu na reumatoidnú artritídu bola 
zaznamenaná až 73%ná úspešnosť.  

Hesperidín 90 %, získava sa z plodu 
pomaranča horkého
Má veľmi silné antioxidačné účinky, veľmi 
priaznivé účinky na krvné cievy a lymfatic-
ké cievy, vrátane lymfedémov. Kŕčové žily 
a popraskané cievky sú preň samozrejmos-
ťou. Používa sa pri liečbe hlbokej žilovej 
nedostatočnosti, vredoch predkolenia, 
hemoroidoch, zmierňuje alergické preja-
vy aj prejavy menopauzy. Bráni priľnutiu 
zápalových buniek k stenám ciev.

komplex bioflavonoidov, získava sa 
z citrusových plodov
Má antimikrobiálne účinky. Ochrana pred 
infekciami, plesňami, baktériami alebo 
vírusmi je verejne známa. Má silné antioxi-
dačné účinky, vplyv na hormonálnu rovno-
váhu, vplýva aj na zdravie sietnice, udržiava 
kapiláry v dobrej kondícii a v neposlednom 
rade má vplyv na výživu stien ciev.
 
opC, extrakt zo semiačok hrozna
OPC je jedným z najsilnejších antioxidantov 
sveta, ktorý chráni pred starnutím buniek, 
má ochranný charakter pri vzniku rakoviny, 
opravuje zlý genetický materiál, vyhladzu-
je kožu a dodáva jej pružnosť, vplýva na 
proces hojenia rán, priaznivo ovplyvňuje 
imunitný systém, účinný pri ekzémoch 
a alergiách. Regeneruje cievy a vlásočnice, 
používa sa pri prevencii srdcovocievnych 
chorôb a mozgových príhod.
Okrem spomínaných oblastí vplýva aj na 
kŕčové žily, cholesterol, cukrovku, osteopo-
rózu,  vysoký krvný tlak a na trávenie.

rutín, extrakt z púčikov kvetov Sofory 
japonskej
Zabezpečuje pevnosť kapilárnej steny, vra-
cia pružnosť stenám ciev, vplýva na kŕčové 
žily, opuchy, modriny, zastavuje drobné 
krvácania, zlepšuje hojenie rán, priaznivo 

tukov, cukrov a cholesterolu.  Má dôležitú 
úlohu pri depresiách, nespavosti, psychickej 
pohode. Podieľa sa pri regenerácii a udržaní 
buniek v dobrej kondícii, a tým vplýva na 
proces starnutia.  Pomáha pri depresiách, 
nespavosti a dokonca zamedzuje aj predčas-
nému starnutiu buniek. Má veľmi priaznivý 
vplyv na proces otehotnenia.

lipáza, vyrobená mikrobiálnou fermen-
táciou
Je to lipolytický enzým produkovaný 
v pankrease patriacim do skupiny hydro-
láz, rozkladá tuky na glycerol a mastné 
kyseliny. Vplýva na riadenie množstva 
syntetizovaného tuku, stará sa o zníženie 
tukových zásob a je nápomocná pri ich spa-
ľovaní. Nedostatok lipázy ma na svedomí 
množstvo negatívnych prejavov tela, ako 
zvýšený cholesterol, zvýšené množstvá 
cukru v moči, je rizikovým faktorom pri 
vzniku cukrovky.
Spolupodieľa sa pri riešení zápalov, vrá-
tane črevných, účinkuje pri alergiách na 
potraviny, tráviacich problémoch, pálení 
záhy, cystickej fibróze, Crohnovej chorobe, 
reumatoidnej artritíde. Pomáha pri celiakii. 

Melilotus extrakt, officinalis Melilotus
Prioritne používaný pri nespavosti a vyso-
kom tlaku. Má protizápalový účinok, vplýva 
na žilovú insuficienciu, bolesti nôh, ťažobu 
nôh, nočné kŕče. Výborná prevencia pri 
tromboflebitíde, posttrombotickom syn-
dróme, hemoroidoch, má vplyv na pohyb 
lymfy. Vplýva na zlý krvný obeh.
Okrem toho je veľmi cenený pri opuchoch, 
modrinách, preležaninách, posttraumatic-
kých zápaloch, bolestiach hlavy, reumato-
idných bolestiach. V Nemecku je táto látka 
uznaná ako veľmi významná pri liečbe 
hemoroidov a žilových stavoch.

Obsah kapsuly je možné použiť ako súčasť 
krému či vylúhovať ako tinktúru. 

HirudoVital nie je náhrada za liek predpísaný 
lekárom, je to doplnok stravy so samostat-
ným spôsobom užívania.
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konkrétne tipy na použitie:
• Alzheimerova choroba
• Ateroskleróza
• Bakteriálne ochorenia
• Degenerácie oka
• Diabetes a diabetická polyneu-

ropatia 
• Endometrióza
• Fibrocystická mastopatia, chro-

nické ochorenie prsníka
• Chronické a recidivujúce zápaly 

(v oblasti nosa, uší a krku, hor-
ných a dolných ciest dýchacích, 

močového a pohlavného ústro-
jenstva, kĺbov a iné)

• Chronické zápaly tkanív aj kĺbov 
• Impotencia, erekcia
• Krvné zrazeniny
• Lymfedémy (opuchy spôsobené 

poruchou odtoku lymfy)  rôznej 
etiológie

• Migrény a bolesti hlavy
• Obezita
• Ochrana pokožky, pečene, 
• V onkológii
• Osteoporóza

• Postrombotický syndróm dolných 
končatín (stavy po upchaní žíl dol-
ných končatín krvnou zrazeninou)

• Poúrazové opuchy
• Proti starnutiu
• Problémy so spánkom
• Reumatoidná artritída, artritída, 

artróza
• Silná detoxikácia a vyplavovanie 

nečistôt
• Skleróza multiplex
• Srdcovocievne poruchy
• Úľava od bolesti

• Užívanie antikoncepcie a zmier-
nenie následkov

• Vysoký krvný tlak
• Vytrvalosť – výkon
• Zápaly čriev, Crohnova choroba, 

Ulcerózna kolitída, dráždivé 
hrubé črevo

• Zápalové a pooperačné stavy 
v chirurgii 

• Zápaly povrchových žíl a ciev 
celkovo

• A takmer všetky diagnózy spada-
júce pod pijavice lekárske

vplýva na proces infekcií, znižuje LDL cho-
lesterol, má antioxidačné účinky, hlavne na 
voľne radikály. 

papaín,  extrakt z plodov papáje
Je to proteolitický enzým, štiepi bielkoviny 
na oligopeptidy a aminokyseliny. V našom 
tele pôsobí na mŕtve a nefunkčné tkanivo, 
zbavuje steny čriev usadenín a zhrubnu-
tých miest.  Pomáha pri celiakii a tráviacich 
problémoch.  Upokojuje žalúdočnú sliznicu 
a má vplyv na množstvo problémov posti-
hujúcich tráviaci trakt.  Je podporným pro-
striedkom pri vredoch predkolenia, svojím 
pôsobením sa podobá enzýmom pepsínu 
a chymotrypsínu.

esculín, extrakt pagaštanu konského
Je ďalšia podporná látka na regeneráciu 
ciev, riedi krv, zlepšuje viskozitu krvi, 
ochraňuje pokožku pred žiarením.

Cholín, cholín bitartrát
Je základným stavebným prvkom acetyl-
cholínu, je základným neurotransmiterom, 
jeho nedostatok vedie k nervovým aj 
neurodegeneratívnym poruchám. Jeho ne-
dostatkom trpí až 75% populácie po 40tke. 

inozitol, phytín
Nachádza sa v každej bunkovej membráne, 
vplýva na výživu mozgu, na metabolizmus 

info@h2europe.company
+420 777 725 728


