
Ikan 
Zloženie:  

beta-karotén vo zvýšenej koncentrácii v 
porovnaní so Spirulinou / 88% zo zloženia 

preparátu/ 
gynostemma päťlistá , vitamín C , pentofilín, 

teopolyfenol, minerály  
 

Vlastnosti: 
 

Gynostemma pätlistá - je to liana, ktorá 
rastie v horských lesoch Číny. Z jej listov je 

získané 84 saponínov, ktoré sú adaptogénmi a 

svojou silou prevyšujú známy žen-šeň.  
Gynostemma sa využíva:  

- na potlačenie zápalových procesov, na zníženie horúčky 
- ako antitoxický prostriedok pri otravách z jedla, na profylaxiu predčasného 

starnutia 
- na zvýšenie imunity  

- na tonizáciu organizmu a zvýšenie odolnosti 
- na potlačenie vzniknutých rakovinových ochorení a ich profylaxiu, ako upokojujúci 

a bolesť utišujúci prostriedok 
- na zlepšenie funkcie pečene, obličiek a pohlavných orgánov, na zníženie hladiny 

cukru a tukov v krvi 
- na aktivizáciu všetkých druhov látkovej výmeny / bielkovín, tukov a uhľohydrátov 

/ 
- na zlepšenie činnosti mozgových buniek, najmä buniek mozgovej kôry veľkého 

mozgu 

- ako antioxidačný prostriedok, pretože sa saponíny viažu s voľnými radikálmi a 
vylučujú ich z organizmu, zabezpečujú tak normálnu životaschopnosť buniek 

 
Vitamín C - má nasledujúce vlastnosti:  

- je silným antioxidantom 
- vplýva na zrážanlivosť krvi / zvyšuje ju /  

- podporuje regeneráciu tkanív / stimuluje syntézu kolagénu /, hojenie rán, 
popálenín 

- spevňuje steny ciev 
- zlepšuje vstrebávanie kalcia a železa 

- zvyšuje imunitu, podporuje výrobu proti látok 
- stabilizuje psychiku / zvyšuje koncentráciu vnímania, odstraňuje únavu, 

normalizuje spánok  
- zlepšuje zrak 

- je nevyhnutný na udržanie zdravého stavu zubov, ďasien, chrupaviek, kostí, 

vlasov, väzivových tkanív 
- znižuje hladinu cholesterolu v krvi a zabraňuje vytváraniu trombov 

- zabraňuje vzniku zhubných novo tvarov 
- má omladzujúci účinok 

- posilňuje účinky beta-karoténu 
 

Pentofilín - má nasledujúce vlastnosti:  
- je dobrým antioxidantom, viaže voľné radikály 

- zvyšuje imunitu 



- preukazuje antikancerogénne účinky, zadržuje látky, ktoré vyvolávajú onkologické 
ochorenia 

- spomaľuje proces starnutia 
- zvyšuje pružnosť kapilárnych ciev, zlepšuje ich priechodnosť, zabraňuje 

vytváraniu trombov 
- má detoxikačné vlastnosti 

- odstraňuje neprijemný zápach z úst, chráni a spevňuje zuby, ničí baktérie v ústnej 
dutine 

- filtruje ultrafialové lúče, zvyšuje rozpustnosť celulózy 
 

Teopolyfenol - je silný antioxidant. Aktivizuje procesy výmeny v bunke, posilňuje 
zásobovanie buniek kyslíkom stimulujúc mitochondriálne dýchanie / mitochondrie 

sú častice, ktoré patria do zloženia bunky a zodpovedajú za ich plnohodnotné 

dýchanie /.  
 

 
Vďaka svojmu zloženiu Ikan :  

- reguluje všetky procesy, ktoré sú spojené s poruchou trofiky / výživy / a syntézy 
väzivových tkanív 

- normalizuje vodnú výmenu na bunkovej úrovni 
- posilňuje lymfotok pri lymfostáze / nečinnosti lymfy / 

- zlepšuje mikrocirkuláciu tkanív a orgánov, teda aj mozgu a srdcového svalu 
- aktivizuje procesy výmeny tukov, bielkovín a uhľohydrátov 

- zabraňuje vzniku rakovinového procesu, podporuje obnovu buniek, ktoré sú už 
zasiahnuté rakovinou, zabraňuje vývinu rakoviny pľúc, maternicového krčku, 

pečene, ale tiež melanómu / dosiahnuté efekty sú od 20 do 80% /, je silným 
adaptogénom a antioxidantom 

- zvyšuje úroveň imunity, podporuje zvýšenie počtu lymfocytov v krvi a syntézu 

protilátok 
- zlepšuje funkciu pohlavných žliaz, teda aj potenciu u mužov, má regulačné účinky 

na neuroendokrinný systém 
- znižuje syndrómy bolesti 

- zvyšuje elastickosť kapilár, zabraňuje vytváraniu trombov 
- spomaľuje procesy starnutia, objavenie sa drobných vrások, zabraňuje šediveniu 

- blahodarne pôsobí na aktívne mozgové funkcie / harmonizuje psychický stav, 
naraz pôsobí ako tonizačný a upokojujúci prostriedok / 

- tonizuje organizmus, zvyšuje vytrvalosť a odolnosť voči stresom, ale tiež aj k 
zmenám meteorologických podmienok 

- má antibakteriálne účinky 
- zlepšuje ventiláciu pľúc, zvyšuje odolnosť organizmu v podmienkach nedostatku 

kyslíku 
- podporuje vylúčenie toxických látok z organizmu, produktov rakovinovej 

intoxikácie, mikrobiálnych a vírusových toxínov, liečebných preparátov...  

 
Indikácie: 

1. Na omladzovanie a profylaxiu starnutia. 
2. V programoch na zníženie váhy. 

3. Pri akýchkoľvek stresových situáciách a citlivosti na zmeny počasia.  
4. Pri syndróme chronickej únavy a počas obdobia rekonvalescencie po prekonanej 

chorobe. 
5. Na zvýšenie vytrvalosti / u športovcov /, sem patrí aj nedostatok kyslíka u 

obyvateľov vysokohorských obydlí, horolezcov, baníkov atď. 



6. Pri potravinových a iných otravách.  
7. Pri pobyte v ekologicky nevyhovujúcich podmienkach, pri práci s priemyselnými 

škodlivinami, teda aj rádioaktívnym materiálom / napríklad rentgenové laboratóriá 
v medicínskych zariadeniach / 

8. Pri hypoimúnnych stavoch, napr. AIDS, infekciách dýchacích ciest, chrípke apod. 
9. Na profylaxiu a v komplexnej liečbe onkologických ochorení, teda aj pri rádio a 

chemoterapii. 
10. Pri liečbe cukrovky 

11. Pri ochoreniach pečene, teda aj hepatitíde a cirhóze. 
12. Pri liečbe sexuálnych porúch / impotencii, frigidite /. 

13. Pri ochoreniach pohlavných orgánov.  
14. Pri ochoreniach obličiek. 

15. Pri srdcovo-cievnych ochoreniach, patrí sem aj ateroskleróza, arytmia, 

vegetatívno-cievna dystónia /okrem hypertenzie /  
16. Na dosiahnutie psychického komfortu pri depresiách, agresivite, poruchách 

spánku atď.  
17. Na zachovanie normálneho stavu zubov, ale tiež na odstránenie zápachu z úst.  

18. Na zahojenie rán a vredov, teda aj vreda dvanástnika a žalúdka. 
19. Pri ochoreniach oporno-pohybového aparátu, teda artritídach.  

20. Pri dlhotrvajúcom pobyte na slnku, teda počas oparovania, poľnohospodárskych 
prác na poli atď. 

 
Kontraindikácie: 

absolútne kontraindikácie neboli zistené.  
 

S opatrnosťou:  
- ľuďom s vysokým krvným tlakom 

- deťom mladším ako 12 rokov 

- tehotným / pod dozorom lekára / 
- starým ľuďom / viac ako 60 rokov / 

 
Užívanie: 

Odporúča sa brať v prvej polovici dňa / do 18. hod./, najlepšie v dobe maximálnej 
činnosti meridiánov: žalúdka od 7. do 9. ráno, srdca od 11. do 13. popoludní, 

močového mechúra od 15. do 17. popoludní, zapíjať kapsulu 0,5 - pohárom teplej 
vody.  

 
Dávkovanie: 

deti staršie ako 12 rokov: po 1 kapsule 2-3 krát za týždeň.  
Dospelí: 1. týždeň po 1 kapsule 1x denne, 2. týždeň po 1 kapsule 2x denne alebo 2 

kapsule naraz, 3. týždeň po 3 kapsule denne.  
Doba užívania: do 28 dní.  

 

Balenie: 
150 kapslí v balení  

 
Cena: 45,- EUR  

 
 
 

http://www.tianavit.sk/main.php?go=mam-zaujem-o-vyrobok
http://www.tianavit.sk/main.php?go=mam-zaujem-o-vyrobok

