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Sirop silva solaris 200 ml ELIDOR

 Bolile virotice se manifestă în ultima perioadă în
contextul globalizării, ca un fenomen cu evoluție de
multe ori surprinzătoare,  atipic  și de multe ori
foarte grav. Existența unui produs cu potențial
terapeutic semnificativ este importantă pentru a
intervenii operativ în evoluția acestor afecțiuni.
Echipamentul imunologic al fiecărui pacient se
raportează la vârstă, contextul fiziologic,
epidemiologic, economic, socio-profesional.
Interacțiunea pacient-factor patogen proiectează
debutul bolii care poate avea evoluție imprevizibilă,
implicând factori conjuncturali (statusul imunologic,
virulența factorului patogen, etc). Este necesar să
dispunem de un produs cu potențial terapeutic

important care să acționeze ca imunomodulator, bactericid, virulicid, fungicid în confruntare cu
agresiunea viro-microbiană, care la rândul ei induce imunodepresie și nenumărate complicații.
Siropul Silva Solaris reprezintă un complex terapeutic construit pe virtuțile terapeutice ale unor
plante, care fiecare în parte, reprezintă adevarate forțe în fitoterapia euro-asiatică. Allium Ursinum
(usturoiul ursului) are peste 100 de compuși organici, din care menționăm substanțele organo-
sulfurice caracteristice și care acționează predominant pe aparatul cardio vascular, ca și pe aparatul
respirator. Între compușii organici importanți menționăm derivații de kaempferoli, timidină,
adenozină, astragalină, acid gallic, allicina, gama glutamil-cistelina, alil sulfur, dialil disulfid (DADS),
dialil trysulfid (DATS), metiin (metil cistein sulfoxid, alliin (propenil cistein sulfoxid). Allium Ursinum
aparține de tipul alliin metiin. Allicin abolește stresul oxidativ prin prevenirea și generarea de
radicali liberi și exercită efect cardio protector. Efectul antimicrobian anti Gram pozitiv, Gram
negativ și antifungic se realizează prin produșii sulfurați. Sunt cunoscute efectele benefice ale lui
Allium Ursinum în bolile căilor respiratorii, răceală, gripă, febră, inhibă activitatea lipooxigenazei și
ciclooxigenazei, are activități enzimatice antioxidative: catalaza, glutation peroxidaza, superoxid
dismutaza. Consumul de Allium Ursinum protejează proteinele celulare și membranele celulare
împotriva oxidării și distrugerii. Ridichea Neagră este utilă în tratamentul ficatului și bolilor
respiratorii, viromicrobiene (salmonella, subtilis, psedomonas), ca și în influenza. Ca substanțe
active menționăm: pirolidina, fenetilamina, arabinogalactan, glucosinulatii, acid cafeic, ferulic,
hidrocinamic, ca și compusi sulfurici – S-adenosilmetionina (AdoMet). Ca activități importante
menționăm efectul antimicrobian, antifungal (activitate predominantă pentru fungi filamentosi).
Activitatea antibacteriană se execută prin acidul cafeic, acidul ferulic (stafilococul Aureus B subtilis,
aspergillus niger, candida albicans). Ridichea este bogată în glucorafenina și glucosinulați. Ridichea
Neagră are efect antiinflamator prin acidul ursolic și oleanoic, prin flavonoizi, fitosteroli și tanini.
Rosa Canina (măceșul) are activități antioxidante, antiinflamatorii și antimicrobiene. Se
administrează în bolile respiratorii, gripe, stări febrile – deschide bronșiile, în stările inflamatorii de
tip viral. Conține carotenoizi, de tip xantofil – luteină, zeanxantină și de tip caroteni: alfacaroteni,
licopeni. Consumul de alimente bogate în flavonoizi scade incidența în boala canceroasă, cardiacă,
stări inflamatorii. Quercetinul, din compoziția Rosa Canina, are proprietăți bioactive: protejează
LDL-ul de oxidare, efect antibronșiolitic, protejează mușchiul cardiac. Tilirosida, un alt flavonoid,
este antioxidant, citotoxic și anticomplement. Acizii grași nesaturați (PUFA) inhibă tromboza, dilată
vasele, ameliorează fluiditatea sângelui, mărește plasticitatea eritrocitelor, inhibă ciclooxigenaza
(COX1, COX2). Galactopiranozil Glicerol (GOPO – efect cardioprotector și antiinflamator puternic).
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În ultimii 10 ani au fost detectate efecte imunomodulatoare pe limfocite. Ca o sinteză pentru Rosa
Canina: inhibă producția de citokine: TNF, IL1beta, IL6 și IL12. Florile de Soc, recomandate în stări
febrile (Break dry fever), stimulează perspirația scade cefaleea, ameliorează simptomatologia în
stările gripale. Extractul fenolic din floarea de soc are activitate antiinflamatorie, inhibă producția
de NO din macrofage și celulele dendritice. Dispune de cantități mari de antocianine, rutin, acid
clorogenic, acizi fenolici, flavonoizi, derivați acizi cafeic. Are activitate imunomodulatoare-citokine-
IL1, IL6, IL8, TNF alfa. Reduce simptomatologia bolilor gripale prin acțiunea antiinflamatorie și
antioxidantă. Florile de soc au acțiune antibacteriană și antivirală, diuretică, diaforetică,
antiinflamatorie. Cătina, plantă cu peste 180 substanțe active, cu efect antioxidant, cardioprotector,
imunomodulator, antiviral, antibacterian, antiinflamator, folosită în patologia bolilor pulmonare este
antiagregant plachetar, adaptogen, antistres. Prin compușii fenolici își exercită activitatea
antibacteriană și antivirală. Acționează pe influenza virus prin inhibiția neuraminidazei. Acest corp
de elită, din lumea plantelor medicinale, constituie o adevărată forță terapeutică redutabilă într-un
univers disfuncțional. Starea de bine rezultă prin echilibrul organelor interne supuse unor presiuni
tot mai mari din partea unor factori patogeni tot mai virulenti. Silva Solaris este un sirop cu miere
polifloră și care marchează un punct de reper în conceptul de tratament în afecțiunile
viromicrobiene. Se administrează 4-6 linguri/zi, fiind însoțit și de un aport lichidian consistent (2-3
litri/zi).


