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ТОКСФАЈТЕР ЛУКС – 90 таблета
Детоксикација на нивоу ћелије

ТОКСФАЈТЕР ЛУКС је високо ефикасни 
ентеросорбент на бази дијеталних влакана, 
биљних фермената, пробиотика и лековитог
биља.

Састав: спрашени лист боквице, сублимирана 
цвекла, спрашена херба кантариона, спрашени  лист брезе, Lactogum ® - пробиотски 
концентрат, спрашени корен златног звинчића
(Bupleurum lancifolium), спрашено семе лана,

 

спрашени лист бруснице, пшеничне мекиње,
спрашена херба троскота, спрашени плод
шипурка, спрашени цвет повратића,  
спирулина у праху, спрашена херба 
детелине, спрашена херба хајдучке траве, 
спрашени плод црног ораха, хлорела
у праху, оризанол мекиње, јабучни пектин,  
спрашено семе бундеве, спрашени лист

 

сене, спрашени плод чкаља, спрашена херба
срдачице, суви екстракт корена сладића, 
папаин, бромелаин,спрашена луцерка,  
спрашени корен маслачка, спрашени корен
чичка.
НАЧИН ДЕЛОВАЊА: 

 

Лист боквице , сублимирана цвекла , 
пшеничне мекиње,

 
јабучни пектин везују 

и избацују из организма радионуклеиде, 
соли тешких метала, токсичне метаболите 
и друге штетне материје. Ове компоненте 
значајно побољшавају функционисање 
желудачно-цревног тракта, потпомажу 
избацивање холестерола, врше профилаксу
развоја атеросклерозе, гојазности, смањују 
осећај глади. 
Пектин благотворно делује на слузокожу

  

желуца и црева. 
Екстракти биљака које улазе у састав 
фитокомплекса ТОКСФАЈТЕР ЛУКС имају 
изражено противупално и спазмолитичко 
деловање.  
Ферменти папаин и бромелаин доприносе
процесу варења хране. Лактобактерије које

улазе у састав фитокомплекса ТОКСФАЈТЕР

 

ЛУКС одржавају потребну микрофлору 
црева у условима активног избацивања

 

токсина из организма, стимулишу имуни
 

систем, јачају отпорност организма од 
различитих инфекција и штетних фактора
спољашње средине. 

КАДА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ И КОМЕ ЈЕ 
НАМЕЊЕН ТОКСФАЈТЕР ЛУКС?
Лекар или фармацеут може препоручити 
Токсфајтер лукс у следећим стањима:

- цревне инфекције: цревни паразити;
- болести желудачно-цревног тракта: гастритис, 
  панкреатитис, хронични хепатитис, хронични 
  колитис, цироза јетре;
- кардиолошке болести: атеросклероза, 
  исхемична болест срца, стенокардија, 
  кардио-склероза, инфаркт миокарда, 
  хипертонична болест;
- пулмологија: оштре и хроничне пнеумоније, 
  бронхитис, бронхијална астма, туберкулозна 
  интоксикација;
- ендокринологија:  дијабетес, гојазност;
-  дерматологија :  екцем, псоријаза,

 

  неуродерматитис;
- болести бубрега: оштри и хронични

 

  пијелонефритис, хронична бубрежна 
  инсуфицијенција;
- наркологија: алкохолизам, пушење;

 

- хирургија: септично стање, опекотине, 
  инфекције рана;
- онкологија: интоксикација код онколошких 
  обољења, при хемио и радиотерапији;
- рад и борaвак у нездравој средини која је 
  загађена оловом, солима тешких метала, 
  нитратима, нитритима, дуванским димом, 
  издувним гасовима;
- пушачима као помоћ у одвикавању од пушења
- спортска медицина: отклањање последица  
  коришћења анаболичких стероида.
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НАЗИВ ПРОИЗВОДА:
Токсфајтер Лукс капсуле.
Дијететски производ-додатак исхрани.
Нето количина: 90 капсула.

СЕРТИФИКАТИ: HACCAP, ISO, GMP, 
HALAL.

КАКО ПРАВИЛНО КОРИСТИТИ 
ТОКСФАЈТЕР ЛУКС?
Начин примене: по 3 капсуле 2-3 пута 
дневно 30 минута пре јела. 

 Трајање терапије: 14 – 30 дана.
Токсфајтер Лукс може да се комбинује са

 
осталим лековитим биљем и лековима.

НАПОМЕНЕ: Пре употребе производа

 
биљног порекла пожељно је употребити 
мању дозу (1/4 од препоручене), како би 
се уочиле могуће индивидуалне реакције.
 
Препоручена употреба прописана од стране

 
надлежних институција РС може се 
разликовати од препоручене употребе

 
прописане од стране произвођача.

Пре употребе пожељно је консултовати се

 
са лекаром или фармацеутом.
Пре употребе прочитати упутство.
Производ није лек.

КОНТРАИНДИКАЦИЈЕ: Контраиндикације 
нису забележене осим индивидуалне 
преосетљивости.

УПОЗОРЕЊА: Не користити у случају 
преосетљивости на компоненте производа, 
у току трудноће и дојења.
Ефикасност  производа је  доказана 
клиничким студијама у Русији.

Производ је лабораторијски испитан.

На основу добијених резултата лабораторијског 
испитивања и стручног мишљења, у 
складу са Законом о безбедности хране, 
Законом о здравственој исправности 
животних намирница и предмета опште 
употребе  и одговарајућим подзаконским 
актима,  производ испуњава услове 
прописане наведеним законским актима и 
безбедан је за употребу.

Капсуле Токсфајтер Лукс је одобрило 
Министарство здравља Републике Србије 
као додатак исхрани, решењем бр. 9920/2016 
од 02.12.2016. године. 
У складу са законима РС и прописаним 
законским регулативима, на паковању 
производа су наведене информације 
намењене крајњем кориснику наведене од
стране Фармацеутског факултета у Београду. 
Пожељно је консултовати стручно лице 
пре употребе.

Паковање: 90 капсула.

Рок трајања :  Три године од датума 
означеног на амбалажи.
 
Н ач ин  ч у ва њ а :  Пр о извод  ч у вати  
затворен у оригиналном паковању, на 
тамном месту и температури  не већој 
од 25°C, изван домашаја деце.

 

Порекло производа:
Произведено и увезено из Русије.
Произвођач: Фармацеутска компанија 
„Арт лајф“,  Томск, Руска Федерација.

Увозник и дистрибутер: РуЛек РБФ доо, 
Миријевски булевар 7 Ђ, Београд, Србија.
----------------------------------------------------
Одрицање од одговорности: Овај документ  
је намењен само лицима одговарајуће стручне 
спреме из области медицине и/или фармације. 
Производ није лек. 
Производ није намењен за дијагностику и лечење. 
Не може да служи као замена разноврсној  
и уравнотежeној исхрани.

БЕЗ
конзерванса
пластификатора
вештачких боја
вештачких арома

ПРЕМИУМ
КВАЛИТЕТ


