
Intra® 
 Časté dotazy

OTÁZKA: Co je to Intra?

ODPOVĚĎ:  Intra je jedinečnou směsí třiadvaceti rostlinných výtažků, která byla vyvinuta 
pro podporu a posílení všech osmi soustav a systémů lidského organismu. Tento přípravek 
je zpracováván na základě speciální receptury, která zahrnuje velmi silné (avšak bezpečné) 
koncentrace bylinných extraktů. Jeho pozitivním účinkům se lidé na celém světě těší již déle 
než patnáct let. Intra je přírodní potravinový doplněk, který pomáhá uchovávat vitalitu a 
optimální zdraví.

OTÁZKA: Jaké pozitivní účinky mohu očekávat, pokud začnu užívat přípravek Intra?

ODPOVĚĎ:  Bylinná směs Intra působí na soustavy a systémy našeho organismu, a protože 
každý z nás je jiný, jsou i výsledky užívání téhož produktu u každého jiné. Obecně lze  
říci, že směs Intra pomáhá podporovat a posilovat ty části našeho organismu, které jsou 
nejslabší – výsledky jejího působení jsou přitom často velmi výrazné.  Účinky každodenního 
užívání přípravku Intra jsou vždy pozitivní, ale pro každého jiné. V odborných časopisech již  
bylo publikováno přes 85000 studií, které potvrzují přínosy každého z bylinných výtažků 
přípravku Intra.

OTÁZKA: Jaké množství přípravku Intra bych měl/a denně užívat?

ODPOVĚĎ:  Doporučená denní dávka přípravku Intra se pohybuje mezi 28 a 56 ml. Nicméně, 
pokud pocítíte, že vaše tělo si žádá větší podporu, můžete bez jakéhokoliv nebezpečí užívat  
až 168 ml denně. Přípravek Intra může používat celá rodina.

OTÁZKA: Není dlouhodobé užívání přípravku Intra nebezpečné?

ODPOVĚĎ:  Nikoliv. Bylinná směs byla vyvinuta právě za tímto konkrétním účelem, tj. aby dané 
bylinné výtažky mohly být dlouhodobě užívány ve vyváženém a bezpečném poměru. Mnozí 
odborníci na využití bylin doporučují užívat vysoké dávky jedné konkrétní byliny po určité 
krátké období. Situace u bylinné směsi Intra je ovšem jiná. Při vývoji tohoto přípravku bylo 
dbáno na vysoký stupeň jeho bezpečnosti. Jeho základem je proto kombinace rostlinných 
extraktů, které jsou přítomny v přiměřeně nízkém množství.

OTÁZKA: Je přípravek Intra certifikován u Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA)?

ODPOVĚĎ:  Jako doplněk výživy je přípravek Intra je považován za potravinu, a nepodléhá tedy 
schválení Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). FDA nezaujímá k doplňkům výživy žádná 
stanoviska a nevydává žádná povolení. Nezávislé zkušební laboratoře provádějí rozsáhlé a 
důkladné testy zaměřené na bezpečnost a čistotu všech složek obsažených v přípravku Intra.

OTÁZKA: Má Intra nějaké vedlejší účinky?

ODPOVĚĎ:  Obecně lze říci, že Intra nemá žádné vedlejší účinky. Pouze ve velmi výjimečných 
případech je užívání tohoto přípravku doprovázeno nepatrnými konsolidačními změnami, 
které souvisejí s pročišťováním organismu.  Tento proces netrvá déle než tři až pět dní a lze se 
mu vyhnout užíváním malých dávek (5 - 10 ml / 1-2 čajové lžičky), které mohou být postupně 
zvyšovány až na 28 – 56 ml. Pokud užíváte nějaké léky, je rozumnější začít s užíváním bylinné 
směsi Intra v malých dávkách a jen postupně je zvyšovat na 28 až 56 ml denně. Intra je 
potravinářský produkt, a proto je možné, že určité malé množství lidí může na některou jeho 
složku reagovat alergicky. V takovém případě platí totéž jako u alergií vyvolaných jakoukoliv 
jinou potravinou – konzumaci daného produktu je třeba zastavit.
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