
jest  ekstraktem  otrzymywanym  z  pestek  grejpfruta, 
zawierającym wysoko skoncentrowany kompleks bioflawonoidów i witaminy C. 
Jest  produktem całkowicie  naturalnym,  zawieszonym w  glicerynie  roślinnej, 
pozbawionym dodatku konserwantów i jakichkolwiek syntetycznych domieszek.

        Ekstrakt z pestek grejpfruta uważany jest przede wszystkim za skuteczny środek 
antyseptyczny, który hamuje rozwój szerokiej gamy potencjalnie szkodliwych 
bakterii,  grzybów,  wirusów  i  pasożytów. Wzmacnia  układ  odpornościowy, 
utrzymuje  równowagę  fizjologiczną  organizmu  i  wykazuje  właściwości 
antyoksydacyjne.

Uwaga!

Wskazania i sposoby zastosowania ekstraktu z pestek grejpfruta przedstawione  
w  niniejszej  ulotce  nie  mogą  zastępować  konwencjonalnych  metod  leczenia,  
zaleconych przez lekarza. Należy pamiętać, że każde schorzenie powinno być  
leczone  pod  kontrolą  lekarską,  zaś  ekstrakt  może  stanowić  środek  
wspomagający  i  pomocniczy.  W  przypadku  zażywania  jakichkolwiek  leków,  
należy  zawsze  poinformować  lekarza  prowadzącego  o zażywaniu  ekstraktu  z  
pestek grejpfruta.



Wybrane  zastosowania  ekstraktu  z  pestek  
grejpfruta

Ekstrakt z pestek grejpfruta w użytku wewnętrznym

Ekstrakt z pestek grejpfruta jest środkiem, który jednocześnie skutecznie działa 
przeciw wielu rodzajom wirusów, bakterii, grzybów i pasożytów. Jednakże, jego 
działanie  jest  skuteczniejsze,  gdy  jest  on  częścią  całościowego  programu, 
mającego  na  celu  poradzenie  sobie  z  daną  dolegliwością.  Tak  jak  zostało 
wspomniane na wstępie niniejszej ulotki, nie można więc bagatelizować innych 
metod  leczenia,  w  szczególności  tych  konwencjonalnych,  zaleconych  przez 
lekarza. 

Stan  zapalny,  grypa,  przeziębienie,  zakażenia  przewodu 
pokarmowego, choroby pasożytnicze

Grejpfrutowy ekstrakt może być używany, przynajmniej jako pomocniczy, we 
wszelkiego rodzaju stanach zapalnych, włączając w to przewlekłe stany zapalne 
powodujące  osłabienie  systemu  odpornościowego,  a  także  w przeziębieniu  i 
grypie.  Ekstrakt  działa  również  bardzo  dobrze  w  zakażeniach  przewodu 
pokarmowego,  powodowanych  przez  różnorodne  organizmy  chorobotwórcze, 
które dostają  się do naszego organizmu wraz ze skażonym pożywieniem lub 
wodą.  W  czasie  wyjazdów  do  ciepłych  krajów  polecane  jest  codzienne 
profilaktyczne picie kilku kropli ekstraktu.
Również  w  przypadku  chorób  pasożytniczych  bardzo  skuteczny  okazuje  się 
ekstrakt z grejpfruta, a co istotne, w przeciwieństwie do chemicznych środków 
przeciw pasożytom, nie powoduje on skutków ubocznych. 

Zwykle  należy  przyjmować  15  kropli  ekstraktu  na  szklankę  wody  lub  soku 
(najlepiej pomarańczowego) 3 razy dziennie.

Choroby grzybicze

Należy  pamiętać,  że  leczenie  za  pomocą  ekstraktu,  jak  i  innych  środków, 
powinno zawsze przebiegać pod nadzorem lekarza specjalisty  i  powinno być 
szeroko  zaplanowane.  W przypadku  zakażeń  grzybiczych,  bez  zmiany  stylu 
odżywiania,  oczyszczenia  jelit  z  toksyn,  odnowienia  prawidłowej  flory 
bakteryjnej, wzmocnienia systemu odpornościowego, grzyby mogą z łatwością 
powrócić. Przy zastosowaniu ekstraktu z grejpfruta w chorobach grzybiczych 
istotnym  jest  wprowadzanie  go  stopniowo.  Spowodowane  jest  to  tym,  że 
grzybnia  produkuje  bardzo  toksyczne  substancje,  a  zbyt  duża  ilość  zabitych 
grzybów może spowodować bardzo silne objawy reakcji obumierania (reakcja 
Herxheimera). 



Dawkowanie w przypadku zakażeń grzybiczych:
I tydzień: 3-9 kropli na szklankę wody raz dziennie
II tydzień: 3-9 kropli na szklankę wody 2 razy dziennie
III tydzień: 3-9 kropli na szklankę wody 3 razy dziennie
Dawki  te  można  zwiększyć,  jeżeli  chory  nie  wykazuje  objawów  reakcji 
obumierania.  Postępowanie  powinno  być  prowadzone  jeszcze  przez  1-3 
miesiące  (w  zależności  od  nasilenia  dolegliwości)  po  zniknięciu  objawów 
choroby.  

Reakcja  Herxheimera  -  to  reakcja  oczyszczania  organizmu  ze  wszystkich 
złogów, niszczonych drobnoustrojów, a także własnych komórek, tych słabych 
lub  chorobowo  zmienionych,  dotychczas  zalegających  w  ogniskach 
przewlekłych  stanów  zapalnych.  Zjawisko  to  najczęściej  objawia  się:  złym 
samopoczuciem, chwiejnością emocjonalną, zmęczeniem, bólem mięśni, stanem 
podgorączkowym, bólem głowy, nudnościami, intensywnym poceniem się. Nie 
powinno się przerywać zażywania ekstraktu, gdyż jest to reakcja tymczasowa, 
która  po  kilku  dniach  zanika.  Jedynie   przy  zbyt  silnej  reakcji  powinno się 
zmniejszyć dawki ekstraktu. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby 
uczulone na cytrusy, ponieważ nieprzyjemne objawy, jakie mogą wystąpić po 
zażyciu  ekstraktu  z  grejpfruta  mogą  być  reakcją  alergiczną,  a  nie  reakcją 
Herxheimera. Bardzo dobrym sposobem łagodzenia objawów obumierania, jest 
spożywanie  otrąb  zbożowych  oraz  picie  większej  ilości  wody  niegazowanej. 
Otręby  zbożowe  mają  zdolność  wchłaniania  toksyn  i  produktów  przemiany 
materii  z  przewodu pokarmowego.  Powodują one  też  przyśpieszenie  ruchów 
perystaltycznych jelit, co potęguje wydalenie szkodliwych toksyn.  

Ekstrakt z pestek grejpfruta w użyciu zewnętrznym

Jest  wiele  dolegliwości,  w  których  grejpfrutowy  ekstrakt  może  zostać  użyty 
zewnętrznie.  Gdziekolwiek  przyczyną  chorób  skóry  lub  błon  śluzowych  są 
bakterie,  wirusy  lub  grzyby,  ekstrakt  pomaga  w  leczeniu  tych  dolegliwości 
poprzez zabijanie tych mikrobów.

Usta, jama ustna, gardło, krtań

Grejpfrutowy  ekstrakt  jest  doskonałym  płynem  do  płukania  ust  o  działaniu 
dezynfekcyjnym. Eliminuje on szkodliwe bakterie, wirusy i grzyby, zabezpiecza 
przed  ponownym zainfekowaniem oraz  pomaga  w niwelowaniu  nieświeżego 
oddechu. Należy płukać jamę ustną kilka razy dziennie szklanką ciepłej wody z 
rozpuszczonymi w niej 5 – 10 kroplami ekstraktu. Dodatkowo można nanosić 
wacikiem na zmienione  chorobowo miejsca  (wrzody,  pleśniawki,  opryszczka 
wargowa) mieszankę kilku kropli ekstraktu z łyżką wody lub oleju – nakładać 
miejscowo w szczególności  na noc. Najlepsze efekty uzyskuje się nakładając 
mieszankę  zaraz  przy  pierwszych  symptomach  pojawiających  się  zmian  na 
ustach i w jamie ustnej oraz stosując ekstrakt równocześnie wewnętrznie. 



Twarz

Po umyciu twarzy, dokładnie zwilżyć ją wodą i nanieść na wilgotne dłonie 5 
kropli grejpfrutowego ekstraktu. Wmasować ekstrakt w skórę, odczekać ok. 5-
10  minut,  spłukać  twarz  i  osuszyć  ją.  Jeżeli  ekstrakt  dostanie  się  do  oczu, 
natychmiast przemyć je pod bieżącą wodą. Po zabiegu może być odczuwalne 
lekkie pieczenie.

Grzybice skóry, stóp, rąk, paznokci

Na  zainfekowane  obszary  skóry  stosuje  się  nierozcieńczony  ekstrakt  2  razy 
dziennie. Postępowanie powinno być kontynuowane ok. miesiąca po ustąpieniu 
widocznych  objawów  grzybicy  po  to,  aby  grzyb  nie  powrócił.  Dodatkowo 
zaleca się stosowanie ekstraktu wewnętrznie – patrz „Choroby grzybicze”.

Inne zastosowania ekstraktu z pestek grejpfruta

Odświeżanie szczoteczki do zębów

2 – 4 krople ekstraktu rozcieńczyć w szklance wody. W tak przygotowanym 
roztworze trzymać szczoteczkę do zębów przez 15 minut. 

Odświeżanie deski do krojenia

5-10  kropli  ekstraktu  z  pestek  grejpfruta  rozprowadzić  mokrą  szmatką  lub 
gąbką. Pozostawić na co najmniej 30 minut. Następnie przemyć wodą. 

                     Produkt dostępny również w sklepie internetowym firmy 

www.flos.pl 
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