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Zdraví

V každém, tedy i v lidském 
organizmu souvisí vše se vším. 
Odstranění příčiny zdravotního 

problému – např. uzdravení střev 
– se může projevit na celém těle, 
na jeho kráse, na zlepšené funkci  
i ostatních orgánů a tím nakonec  

i na spokojenosti duše. 

Pro 
zdravá 
střeva

O účincích dnes již stravy Vitestin® 
jsme si povídali s Ing. Jiřím Šusterem 
ze společnosti Natura Imuneco.

Co je to Vitestin®?
Doplněk stravy ve formě bylinného nápoje pro 

aktivní péči o sliznice zažívacího ústrojí, přede-
vším pak tenkého a tlustého střeva, kterým pomá-
há navrátit jejich přirozenou funkčnost. Troufnu si 
tvrdit, že je to svým účinkem a rozsahem působení 
zcela unikátní výrobek jak na českém, tak zahra-
ničním trhu. Zákazníci jej občas nazývají elixírem 
života, či živou vodou. Tak nějak to vidím i já. 

Jaké jsou jeho účinky?
Zákazníci si pochvalují účinek na celý zažívací 

trakt, na zdravotní problémy s ním spojené. To 
znamená od úst až po konečník. Všude je slizni-
ce. A to je úkol pro Vitestin®. Denně slýcháme od 
spokojených zákazníků věty typu: Na můj problém 
jsem vyzkoušel(a) snad úplně všechno. Od léků, 
diet, stravy, různých doplňků stravy, ale nic mi 

nepomohlo, nebo jen málo, nebo jen na chvíli. Až 
Vitestin® mě dal zase dohromady. Nejvíce vypoví-
dající jsou určitě autentické recenze zákazníků na 
našem webu a jejich výsledky. 

Jak dlouho a jak často bychom ho 
měli užívat?

Užívá se každý den 1 sklenice o obsahu 390 ml, 
až do odeznění problémů. Jakmile se zdravotní 
stav zlepší na požadovanou úroveň, je možné uží-
vané množství postupně snižovat až na preventiv-
ní minimum nebo jeho úplné vysazení. 

Je jeho užívání vhodné pro všechny?
Vzhledem ke zcela přírodnímu složení je oprav-

du vhodný pro všechny. Vedlejší účinky jsme za-
znamenali, ale jen ty v dobrém slova smyslu. Se 
střevy totiž souvisí mnoho dalších zdravotních pro-
blémů, nemocí a indikací. S uzdravováním střev 
tak často ustupují i kožní problémy, věčné drbání, 
nadýmání, nervozita, nesoustředění atd. A když 
jsme mluvili o sliznicích, tak odezněly i afty, ža-
ludeční potíže, pálení žáhy atd. Návrat elánu a ži-
votní energie souvisí mj. s tím, že pomáhá střevům 
v jejich očistě, zbaví je toxinů, což má zase skvělý 
vliv na játra, která se nepřetěžují. V lidském těle 
prostě souvisí vše se vším a střeva, obzvláště pak 
tlusté střevo, je základem zdraví člověka a jeho 
imunitního systému. 


