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Výrobce:      Cold Fusion Laboratory 

Složení:    3% roztok čistého       (potravinářský peroxid vodíku, ultračistá  voda) 

Indikační skupina:   Dezinfekce, antibiotikum 

Charakteristika: Peroxid vodíku velmi účinně likviduje povrchové projevy plísní (mykóz) 

Indikace: Antibakterin        užívají všechny věkové skupiny jako podpůrný prostředek k léčbě mykóz přípravkem 

Antibakterin – Strong.. 

Kontraindikace:  Peroxid vodíku je silný oxidant. Pro vnitřní použití, je potřeba striktně zachovávat níže popsaná pravidla. 

Nežádoucí účinky:  Při neúměrném vnitřním požití vzniká nadměrné množství volných radikálů, což může oslabovat imunitní 

systém. Při zasažení očí vypláchnout proudem vody a vyhledat lékaře. 

Interakce:  Nevhodná je kombinace s léky, které obsahují antioxidanty – oslabuje jejich účinek. 

Dávkování a způsob podávání: Antibakterin         je určen především  jako podpůrný prostředek pro léčbu mykóz přípravkem 

Antibakterin Strong..  

 Postiženou oblast je třeba: 

1. omýt čistou vodou (omýt nohy, vypláchnout ústa,…) 

2. osušit 

3. postříkat přípravkem Antibakterin         

4. dobře vydrhnout kartáčkem 

5. opláchnout čistou vodou 

6. osušit 

7. postříkat přípravkem Antibakterin Strong 

8. pokud možno nechat zaschnout 

Tento postup aplikovat 2x – 3x denně až do úplného vymizení příznaků.  

V případě, že se nejedná o dermatofytózu (plíseň vnější), ale o kandidózu – vnější projev plísně vnitřní, je 

potřeba léčbu doplnit vnitřním užíváním přípravku Antibakterin Medium. Jinak se příznaky pravděpodobně 

budou vracet. Doporučujeme též změnu stravovacích návyků. Hlavněminimalizovat příjem cukru a  

potravin obsahujících kvasnice. 

Antibakterin         je také účinné antibiotikum. Při jeho vnitřním používání je ale nutné dodržovat určená 
pravidla. Oxidační účinky peroxidu vodíku fungují nejen proti patogenním organizmům, ale proti všemu, co 

se postaví do cesty. 
 ZÁSADY VNITŘNÍHO UŽIVÁNÍ H2O2 

1. Používat jenom potravinářský, 3%ni peroxid vodíku. H2O2 pro průmyslové použití obsahuje 

stabilizátory. 
2. Začít s užíváním jedné kapky do 0,5dl vody třikrát denně, postupně zvyšovat až na 10 kapek 

3x denně. Jednorázová dávka nesmí překročit 10 kapek, celková denní dávka nesmí 

překročit 30 kapek 3%niho peroxidu. 

3. Peroxid se musí brát jenom na lačno. Přítomnost jídla v žaludku může působit negativně. To 

znamená, že se může brát 2-3 hodiny po jídle a po užiti se nesmí jíst alespoň 3/4 hodiny. 

4. Peroxid se má brát pravidelně v desetidenních cyklech. Po každém cyklu se má udělat 3-5 
denní přestávka. Další cyklus už může pokračovat s deseti kapkami. 

(Po prvním cyklu může dojit k intoxikaci organismu. Peroxid je velmi účinný při likvidaci 

anaerobních bakterii. Dalším nepříjemným projevem může byt tvorba různých vyrážek. Jde o 

čištěni těla od toxických látek). Při předávkování může docházet k vzniku škodlivých kyslíkových radikálů. 

Skladování: Dlouhodobé uchovávání přípravku je vhodnější v temnu, mimo zdroje elektromagnetického záření (mobily, 

monitory,…) a mimo přímý dosah topných těles. Takto skladovaný Antibakterin neztrácí účinnost po dobu 

minimálně 1roku. 

 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
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