Staráme sa o tých, ktorí sa o seba starajú

Moderný človek sa svojím myslením, konaním a životným
štýlom neustále vzďaľuje od prírody. Stres, nekvalitná strava
a nedostatok pohybu spôsobujú čoraz viac civilizačných
ochorení, problémov a stratu životnej rovnováhy.
Za posledných 350-tisíc rokov sme my, ľudia, žili prevažne
v harmonickom kontakte s prírodou. Nachádzali sme v nej
zdroj obživy aj uzdravenia. Dnes účinok týchto bohatých
zdrojov potvrdzuje aj moderná veda.
My v AVITE už od roku 2009 pomáhame ľuďom zmierniť
dopady civilizačných chorôb, ktoré vznikajú následkom
nesprávneho životného štýlu. Jeho súčasťou je stres,
nekvalitná výživa, nedostatok pohybu a odtrhnutie od prírody.
Prinášame výživové doplnky vysokej kvality, ktoré boli
navrhnuté na základe vedeckých štúdií.
Boli sme medzi prvými, ktorí na náš stredoeurópsky
trh priniesli jednu z najkvalitnejších superpotravín
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na svete - moringu. AVITE patrí rovnako popredné miesto
v predaji vitamínov a minerálov v lipozomálnej forme, ktorá
momentálne patrí medzi najmodernejšie a najšetrnejšie
technológie spracovania výživových doplnkov.
Kvalitné suroviny a šetrné spracovanie našich produktov
zaručujú vysokú využiteľnosť zdraviu prospešných látok.
Všetky naše produkty sú registrované na Úrade verejného
zdravotníctva. Na výrobu všetkých našich výživových
doplnkov sa využívajú najkvalitnejšie prírodné suroviny
a sú vyvinuté na základe najnovších výsledkov vedeckého
výskumu v oblasti medicíny, nutričných doplnkov i prírodného liečiteľstva.
Prinášame vám overené zdroje vitality a zdravia z celého
sveta, na mieru vytvorené receptúry, ktorých blahodarné
účinky potvrdila aj veda. A to všetko v kombinácii s najmodernejšou technológiou spracovania.
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MORINGA PREMIUM
Moringa olejodarná sa označuje za strom života a jej blahodarné účinky boli známe stovky rokov v Ázii, odkiaľ moringa
pôvodne pochádza. Moringa je tropický strom, ktorý je
možné zužitkovať úplne celý. Listy sú dôležitou potravinou
najmä v Indii a Afrike, obyvatelia ich jedia surové, upravujú
ich aj tepelne, v období nadbytku ich sušia. Sú totiž zdrojom
mnohých minerálov, vitamínov a bielkovín. Plody si pripravujú podobne ako zelené fazuľové struky. Semená zo zrelých
plodov sa pražia a chutia ako orechy. Obsahujú veľké množstvo oleja, ktorý sa využíva v kuchyni aj v rámci kozmetiky.
Tieto účinky sú potvrdené aj vedeckými štúdiami. Listy moringy olejodarnej obsahujú unikátnu kombináciu vitamínov,
minerálnych látok a antioxidantov. Vitamín A posilňuje kvalitu
zraku a vitamín C sa stará o silný imunitný systém, vitamíny
skupiny B pomáhajú vyrovnať sa so stresom a záťažou,
zlepšujú metabolizmus a fungovanie nervovej sústavy.
Listy moringy majú vysokú nutričnú hodnotu. Príroda im nadelila taký mix živín, ktorý zatiaľ nebol potvrdený v žiadnom
inom prírodnom zdroji. Sú v ňom zastúpené vitamíny, minerály, omega-3, omega-6 a omega-9 mastné kyseliny.
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Sú jedným z nutrične najbohatších rastlinných zdrojov potravy a jediným, ktorý obsahuje všetky pre človeka potrebné
esenciálne aminokyseliny.
Moringa obsahuje jedinečné kombinácie minerálov a mastných
kyselín, ktoré v prírode nenachádzame ľahko. Pre zdravie
srdcovo-cievneho systému nájdeme v moringe draslík, železo a chlorofyl, ktoré normalizujú krvný tlak, pomáhajú
v zásobovaní buniek kyslíkom a podporujú tvorbu hemoglobínu. Pokožka, vlasy, zuby a kosti budú posilnené vďaka zinku
a vápniku, ktoré obsahujú listy moringy.
Zdravie nervového systému priamo ovplyvňuje všetky ďalšie
systémy ľudského organizmu. Omega-3 mastné kyseliny sú
pre nervový systém nenahraditeľné a spoločne s horčíkom
zaručujú psychickú pohodu a lepšie zvládanie stresových
situácií. Obe zložky taktiež bojujú proti zápalovým procesom v celom organizme a tým uľahčujú prácu imunitnému
systému.

Dávkovanie:

60
kapsúl

1 - 2 kapsuly
2x denne po jedle

1 kapsula
2x denne po jedle

1 - 2 kapsuly
2x denne po jedle

Krajina pôvodu: Španielsko, India
Zloženie: 100 % sušina z listov moringy olejodarnej
Zloženie kapsule: hypromelóza (vegánska kapsula)
Produkt MORINGA PREMIUM je vyhľadávaný pre tieto účinky:
- posilnenie imunitného systému
- dodanie energie a vitality
- normalizácia vysokého krvného tlaku
- zlepšenie kognitívnych funkcií
- podpora protizápalových procesov
- pozitívny vplyv na kvalitu a rast vlasov, kvalitu kože, redukciu vrások
- pozitívny vplyv na množstvo materského mlieka v čase dojčenia
- u mužov podpora libida

Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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ASHWAGANDHA AA+
Ašvaganda je spojenie dvoch slov pochádzajúcich zo sanskritu – „ašva“ znamená kôň a „ganda“ silu. Konská sila sa
vzťahuje na silné účinky, ktorými rastlina disponuje. Koreň
rastliny Withania somnifera Dunal označovanej ako ašvaganda alebo indický ženšen, má svoje miesto v tradičnej
indickej a čínskej medicíne. Klinické testy preukázali účinnosť
látok obsiahnutých v tejto rastline a zaraďuje sa medzi tzv.
adaptogény. Adaptogény, nazývané aj stimulátory, harmonizátory či toniká, ovplyvňujú procesy v organizme tak, aby sa
vytvorila odolnosť organizmu proti nepriaznivým vplyvom.
Účinky ašvagandy sa prejavujú v rámci viacerých procesov
v ľudskom organizme. Zvýšenie mužského pohlavného hormónu
testosterónu zaručí viac energie v každodennom živote. Klinické
štúdie potvrdili minimalizovanie pocitov úzkosti, zníženie stresového hormónu kortizolu a zvýšenie pozornosti a stavu bdelosti.
Užívanie ašvagandy pomáha normalizovať aj hladinu krvného
cukru a organizmus si vie ľahšie poradiť s prebytkom cholesterolu.
Vplyv látok obsiahnutých v ašvagande sa neprejavuje len
na fyzickej úrovni, ale pozitívne vplýva aj na mentálnu
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a duševnú pohodu človeka. Jasnosť myslenia a pozornosť sa
vplyvom ašvagandy zvyšujú, čo prispieva k lepším výkonom
a lepším rozhodnutiam v pracovnom aj osobnom živote.
Ašvaganda bola v ajurvéde odporúčaná tým, ktorým sa
nedarilo dosiahnuť pokojný spánok. Klinické štúdie potvrdili
túto schopnosť a koreň rastliny je jednou z možností, ako
ovplyvniť kvalitu spánku. Okrem pokojného spánku prispieva
tento koreň aj ku zlepšeniu pamäte a lepšej motorickej kontrole, ktorá sa vekom a životným štýlom prirodzene vytráca.
ASHWAGANDHA AA+ obsahuje ašvagandu s označením
KSM-66. „Ashwagandha KSM-66“ je koreňový extrakt
s najvyššou koncentráciou kompletného spektra účinných
látok na trhu, pričom zachováva všetky prírodné zložky
byliny v pôvodnej rovnováhe.
Obsahuje najvyšší percentuálny podiel účinnej látky, tzv.
withanolidov zo všetkých aktuálne dostupných extraktov získaných výlučne z koreňa. Vyrába sa s pomocou jedinečného
postupu extrakcie založeného na zásadách „zelenej chémie“
bez použitia alkoholu alebo iného chemického rozpúšťadla.

Dávkovanie:

60
kapsúl

2 kapsuly/600 mg
1x denne po jedle

nevhodné
pre deti

nevhodné
pre tehotné ženy

Krajina pôvodu: India
Zloženie: 100 % extrakt z koreňa rastliny Withania somnifera Dunal
Zloženie kapsule: hypromelóza (vegánska kapsula)
Produkt ASHWAGANDHA AA+ je vyhľadávaný pre tieto účinky:
- znižovanie stresu
- zlepšovanie pamäte a kognitívnych funkcií
- silné antioxidačné účinky
- zlepšenie spánku
- normalizácia funkcie štítnej žľazy
- pozitívny vplyv na kvalitu vlasov a kože
- ovplyvňovanie hormonálnej rovnováhy
- regulácia hmotnosti a chuti do jedla
- podpora sexuálneho a reprodukčného zdravia
- zvýšenie vytrvalosti
- pomoc pri tvorbe svalovej hmoty
Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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ROVNOVÁHA
Každý potrebuje pre svoje správne fungovanie
rovnováhu. Vnútorné procesy organizmu sa
snažia stav rovnováhy dosiahnuť v každom okamihu. Na dosiahnutie tohto stavu však potrebuje dostatok vitamínov a minerálov. Najvyššia
kvalita a najmodernejšie lipozomálne spracovanie doplnkov výživy AVITA vie zaručiť pre váš
organizmus dostatok živín. Vaš organizmus s ich
pomocou dosiahne želaný stav rovnováhy a vy si
môžete užívať pohodu, zdravie a silnú imunitu.
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SUPER VITAMIN C 1000
Prírodný vitamín C z výťažkov tropickej čerešne aceroly,
pochádzajúcej zo Strednej Ameriky, ktorej plody sa po zbere
sušia a spracúvajú na jemný prášok obsahujúci prírodný vitamín C a ďalšie zdraviu prospešné látky. Tento až trojmetrový
teplomilný ker má oranžové až tmavočervené plody, ktoré
majú kyslastú ovocnú chuť pripomínajúcu citróny. Acerola
má pôvod v dažďových pralesoch Brazílie. Môžeme ju nájsť
aj v subtropických oblastiach po celom svete, ako je juhovýchodná Ázia a India. Prirodzene rastie vo voľnej prírode
v niekoľkých častiach Severnej Ameriky a v amazonských
pralesoch. Poznáme ju aj pod názvom tropická čerešňa,
keďže je čerešni veľmi podobná.
Acerola obsahuje silnú kombináciu dôležitých vitamínov
A,B,C,E. Vitamín A priamo ovplyvňuje kvalitu ľudského
zraku a pomáha regenerácii pokožky, čím zamedzuje
tvorbe vrások. Vitamín C je známy pomocník imunitného
systému, ktorý vstupuje do tvorby kolagénu, chráni bunky
pred oxidačným stresom, zvyšuje vstrebávanie železa,
podporuje zdravie ciev, kostí a chrupaviek. Vitamín C spolu
s vitamínmi B pomáhajú telu efektívnejšie hospodáriť
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s energiou a priaznivo pôsobia na psychiku a znižovanie
únavy a vyčerpania.
Vitamín E obsiahnutý v acerole chráni bunky pred voľnými
radikálmi, a teda má antioxidačný účinok. Tento vitamín blahodarne vplýva na metabolické procesy, ktoré sa odohrávajú
v pečeni. Pomáha tak pečeň chrániť pred zbytočným preťažením a stukovatením. Pečeň vďaka vitamínu E dokáže efektívnejšie udržiavať vnútorné prostredie organizmu v rovnováhe.
V acerole nájdeme potrebné zložky pre zdravie krvného
systému, draslík a železo, ktoré normalizujú krvný tlak
a pomáhajú v zásobovaní buniek kyslíkom. Pokožka, vlasy,
zuby a kosti budú posilnené vďaka zinku a vápniku, ktoré
v acerole nachádzame v dostatočnej kvalite a množstve.
Acerola obsahuje aj bohaté zdroje fosforu a medi. Fosfor,
ktorý je druhým najrozšírenejším minerálnym prvkom
v ľudskom tele (hneď po vápniku), prispieva k správnej stavbe
kostí a zubov a udržiava správnu vodivosť nervových spojení.
Meď ovplyvňuje sfarbenie pokožky a zdravie vlasov
a je nevyhnutná pre zdravé kosti, kĺby, mozog a nervy.

Dávkovanie:

60
kapsúl

1 kapsula
1x denne

nevhodné
pre deti

nevhodné
pre tehotné ženy

Krajina pôvodu: Slovensko
Zloženie kapsule: hypromelóza (vegánska kapsula)
Produkt Super Vitamín C 1000 je vyhľadávaný pre tieto účinky:
- ochrana pred oxidačným stresom
- podpora imunitného systému
- správne fungovanie nervového systému
- zníženie pocitu vyčerpania a únavy
- zlepšenie využitia železa v organizme
- pozitívny vplyv na tvorbu kolagénu
- zvýšenie hustoty minerálov v kostiach
- antioxidačné procesy
- regenerácia po fyzickom výkone
- zvýšenie prietoku krvi
- regulácia hladiny glukózy (cukru) v krvi
Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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ALOE VERA ENZÝMY
Listy aloe vera boli využívané už v starom Egypte, kde bola
táto rastlina označovaná ako rastlina nesmrteľnosti. Extrakt
z gélových listov aloe obsahuje minerály, vitamíny, aminokyseliny a enzýmy, ktoré pomáhajú ľudskému organizmu
uľahčiť trávenie, a tým priaznivo pôsobia na ďalšie dôležité
metabolické procesy.
Enzýmy sú organické molekuly, ktoré majú pomerne zložitú
štruktúru a charakter bielkovín. Účinkujú vo všetkých procesoch látkovej premeny v živých organizmoch. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že enzýmy umožňujú reakciu medzi
dvoma látkami. Sú to teda doslova biokatalyzátory. Dokonca
aj tá najjednoduchšia biochemická reakcia prebiehajúca
v tele má ,,svoj” enzým.
Produkt ALOE VERA ENZÝMY obsahuje okrem aloe aj koreň
zázvoru a extrakt z papáje (zdroj enzýmu papaínu). Látky
získané z týchto rastlín uľahčujú trávenie proteínov,
cukrov a podporujú peristaltiku (pohyby) čriev.
Enzýmy však nie sú určené iba na podporu a zlepšenie
trávenia. Prax v podávaní enzýmov sa značne rozšírila
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a v súčasnosti zahŕňa prakticky všetky medicínske odbory.
Azda najväčší úspech slávi enzýmoterapia v oblasti traumatológie a ortopédie. Bromelaín, enzým získavaný z ananásu,
urýchľuje hojenie rán a využíva sa pri pooperačných stavoch
a v situáciách, kde sa vyžaduje rýchle zotavenie a regenerácia. Enzýmy majú výrazný protizápalový účinok, podporujú
hojenie spojivových tkanív, majú pozitívny vplyv na obehový
systém, ale aj podporu imunity.
Medzi ďalšie enzýmy, ktoré obsahuje prípravok ALOE VERA
ENZÝMY patria napríklad aj lipáza, proteáza alebo amyláza,
ktoré sa získavajú zo špeciálneho druhu plesní (konkrétne
lipáza napríklad z plesne Rhizopus Oryzae). Produkt obsahuje
iba rastlinné zdroje enzýmov.
Enzýmy slúžia na zlepšenie účinnosti trávenia priamo
v tráviacom trakte. Môžu sa uplatniť aj pri žalúdočných
a črevných ochoreniach alebo u osôb so zníženou funciou
pankreasu. Ideálne je ich použitie aj v prípade, keď konzument urobil diétnu chybu. Zložky ALOE VERA ENZÝMOV
spolu vytvárajú synergický mix, ktorý pozitívne ovplyvňuje
všetky tieto najdôležitejšie systémy organizmu.

Dávkovanie:

60
tabliet

1 tableta
1x denne

1 tableta
1x denne

1 tableta
1x denne

Krajina pôvodu: Nemecko
Produkt ALOE VERA ENZÝMY je vyhľadávaný pre tieto účinky:
- harmonizácia trávenia
- detoxikácia organizmu
- správne fungovanie nervového systému
- podpora imunitného systému
- normalizácia hladiny cukru v krvi
- uľahčenie trávenia
- podpora kardiovaskulárneho systému
- antioxidačné procesy
- detoxikácia pečene
- kontrola chuti do jedla

Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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JOY FLEX
Chrupavky a kĺby v organizme degenerujú nielen s pribúdajúcim vekom, ale aj vďaka nesprávnemu životnému štýlu,
nedostatočnému pohybu, nadváhe a stresu. Zdravie spojivového tkaniva závisí od hladiny minerálnych látok a stopových
prvkov v organizme.
Glukozamín a chondroitín sulfát, ktoré sú získavané z fermentovanej kukurice, sú dôležitými stavebnými jednotkami
chrupaviek, ktoré vďaka nim získavajú pevnosť a pružnosť.
K pružnosti kĺbov taktiež prispieva ďalšia zložka JOY FLEX,
a tou je výťažok z vŕby bielej, ktorá taktiež bojuje proti zápalom, znižuje opuch, horúčky a tlmí bolesti. Enzým bromelaín
má taktiež silné protizápalové účinky a pomáha predchádzať
vzniku opuchov. Dokáže upokojiť a uvoľniť zapálené svaly
a spojivové tkanivo.
Aminokyselina L-prolín podporuje tvorbu kolagénu v organizme. Napomáha regenerácii poškodených chrupaviek, tkanív
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a väziva. Extrakty z vilcacory a bosvélie podporujú normálny
stav kĺbov a kĺbových puzdier. S pomocou kyseliny hyalurónovej je pohybový aparát hydratovaný a jeho bunky majú
dostatok vody na svoje najdôležitejšie procesy.
Každá zložka JOY FLEX má svoju úlohu a všetky spoločne
prinášajú tkanivám úľavu po namáhavej fyzickej aktivite
u športovcov či ľuďom trpiacim nadváhou. Pomáhajú ženám
po menopauze, ktoré oveľa rýchlejšie strácajú kostnú hmotu
a tiež zvyšujú kvalitu života u seniorov, ktorí často trpia
rôznymi druhy reumy.
Seniori s nízkou hustotou kostného tkaniva sú rizikovou skupinou pri možných pádoch a pošmyknutiach. Kvalitná výživa
kostí a kĺbov vie skrátiť čas regenerácie a pri preventívnom
dopĺňaní dokáže zraneniam priamo predchádzať.

Dávkovanie:

90
kapsúl

1 kapsula
3x denne

nevhodné
pre deti

nevhodné
pre tehotné ženy

Krajina pôvodu: Slovensko
Zloženie kapsule: hypromelóza (vegánska kapsula)
Produkt JOY FLEX je vyhľadávaný pre tieto účinky:
- regenerácia pevných tkanív
- regenerácia chrupaviek kĺbov
- doplnenie síry
- prevencia preťaženia pohybového aparátu
- spevnenie spojivových tkanív, väzív, šliach a úponov
- zlepšenie kvality kostí a kĺbov po menopauze,
pri pravidelnom športovaní
- lepšie hojenie poranení pohybového aparátu

Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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ENERGIA
Ľudský metabolizmus má potenciál vytvárať
enormné množstvá energie aj vo vyššom veku.
Správna starostlivosť o naše zdravie sa začína
vyrovnaným životným štýlom a prísunom toho
najlepšieho, čo príroda ponúka. Ak sa o svoje
zdravie staráme dlhodobo, naše telo si zachová
svoju vitalitu do vysokého veku.
Doplnky AVITA uchovávajú bohatstvo prírodných zdrojov bez umelých zásahov tak, aby náš
organizmus získal maximum pre svoje každodenné fungovanie. Nech si každý moment nášho
života môžeme užívať bez problémov a pri plnej
energii.
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PROBIOTIKÁ PLUS VLÁKNINA
Probiotiká obsahujú živé mikroorganizmy, ktoré vo všeobecnosti prispievajú k normálnej funkcii črevného traktu
a pomáhajú optimalizovať tráviacu sústavu.
Produkt je vhodný aj na podporu udržania telesnej hmotnosti. Výťažky z papriky podporujú normálnu funkciu žalúdka.
Mäta prispieva k prirodzenej obranyschopnosti a k relaxácii
organizmu. Bolo preukázané, že probiotiká majú svoj význam
pri problémoch dráždivého čreva, infekčných a akútnych
hnačkách a zápaloch tráviaceho traktu, ekzémoch, atopickej
dermatitíde a akné vďaka udržiavaniu rovnováhy v črevnom
trakte. Sú schopné potláčať hnilobné procesy a pôsobia
aj proti zápche.
Okrem toho majú probiotiká schopnosť pomáhať produkcii
vitamínov – hlavne vitamínov skupiny B a K. Ak sú črevné
baktérie oslabené, v organizme dochádza k zníženiu hladiny
vitamínu K a následne k poruchám zrážanlivosti krvi.
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Vláknina z jablkového pektínu a výťažky z brokolice zaručujú
efektívnu pohyblivosť čriev, uľahčujú tak vstrebávanie vitamínov, bielkovín a pomáhajú zbavovať telo odpadových látok.
Extrakt z papriky a indického skorocelu pomáha formovať
prirodzený hlien (mukus) v črevách.
Zelený čaj a japonská liečivá huba šitake zlepšujú vnútorné
prostredie tráviaceho traktu, zlepšujú mentálny výkon
a produkciu energie.
Mladý jačmeň spolu s chlorelou a spirulinou sú v tráviacom
trakte aj zdrojom vlákniny, nestráviteľnej zložky potravy,
ktorá je okrem iných funkcií potravou pre probiotické baktérie
a umožňuje im v čreve rozmnožiť sa.
V čreve sídli naša imunita. Produkt pomáha zlepšiť prácu
imunitného systému tela, zvýšiť odolnosť voči infekčným
ochoreniam a normalizuje črevnú mikroflóru počas
a po užívaní antibiotík.

Dávkovanie:

60
tabliet

2 tablety
1x denne

1 tableta
1x denne

2 tablety
1x denne

Krajina pôvodu: Slovensko a Česká republika
Produkt PROBIOTIKÁ PLUS VLÁKNINA je vyhľadávaný pre tieto
účinky:
- posilňuje črevný mikrobióm
- má pozitívny vplyv na trávenie
- posilňuje imunitu slizníc
- zlepšuje kvalitu pokožky
- normalizuje pH v črevách po užívaní antibiotík
- podporuje odolnosť voči infekčným ochoreniam
- pomáha zmierňovať príznaky akné a ekzému
- pomáha znižovať hladinu cholesterolu
- zlepšuje trávenie
- zmierňuje problémy s pálením záhy a nadúvaním

Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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ZINOK FORTE
Zinok je obľúbený u vegánov a vegetariánov, keďže ich spôsob stravovania nezaručuje dostatočný príjem tohto životne
dôležitého mikroelementu. Po železe je druhým najviac
zastúpeným stopovým prvkom v ľudskom tele. Vyskytuje sa
prakticky vo všetkých orgánoch, najväčšiu koncentráciu má
v hormóne inzulín, vo vysokej koncentrácii sa však nachádza
napríklad aj v očných tkanivách.
Stopové prvky ľudský organizmus potrebuje v zdanlivo
zanedbateľných množstvách, ale bez nich ľudské telo
nedokáže fungovať.

Jeho nedostatok môže viesť k oslabeným imunitným
reakciám. Dôvodom je fakt, že tento minerál je nevyhnutný
pre funkciu buniek imunitného systému, zvyšuje aktivitu
T-lymfocytov a NK buniek, ktoré likvidujú vírusy. U starších
ľudí, ktorí prijímajú zinok, sa zlepšila odolnosť voči chrípke,
znížilo sa ich riziko výskytu zápalu pľúc. Zinok sa navyše
odporúča užívať aj na udržanie zdravých vlasov, nechtov
a pokožky a u mužov normálnej hladiny testosterónu v krvi.

Nedostatok zinku nemá špecifické prejavy. Môže sa zhoršiť vnímanie chuti a čuchu, objaví sa zvýšené vypadávanie
vlasov, kožné vyrážky, zápalové ochorenia kože, strata chuti
jesť, hnačky, vyššia náchylnosť na infekcie pre zníženú imunitu, pomalšie hojenie rán.
Vážny nedostatok môže viesť u dospievajúcich k oneskoreniu
rastu, sexuálneho dospievania a psychickým poruchám.
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ZN

Dávkovanie:

30
kapsúl

1 kapsula
1x denne

nevhodné
pre deti

nevhodné
pre tehotné ženy

Krajina pôvodu: Slovensko
Zloženie kapsule: hypromelóza (vegánska kapsula)
Produkt ZINOK FORTE je vyhľadávaný pre tieto účinky:
- zvýšenie odolnosti voči infekciám
- zníženie zápalových procesov a ekzémov
- účinný proti vypadávaniu vlasov a lámavosti nechtov
- podpora hojenia rán
- podpora tvorby testosterónu a spermií u mužov
- dôležitý pri tvorbe buniek imunitného systému a funkčnosti
leukocytov (bielych krviniek)

Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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MINERÁL KOMPLEX
Kombinácia najdôležitejších minerálov pre správne fungovanie životne dôležitých procesov v tele. Aké sú účinky Mineral komplexu?
Zdravé zuby, kosti a svaly: vápnik pomáha udržiavať zdravé zuby
a kosti a funguje ako prevencia osteoporózy. Pre správnu tvorbu
kostí, zubov a chrupaviek je nevyhnutné aj magnézium. Molybdén
ovplyvňuje ukladanie fluóru a rovnako ako bór chráni pred tvorbou
zubného kazu.
Civilizačné ochorenia: správnu činnosť srdcového svalu podporuje
vápnik, ktorý znižuje krvný tlak. V prevencii vysokého krvného
tlaku, srdcových a mozgových príhod je nápomocný aj draslík.
Magnézium napomáha pri prevencii srdcových chorôb a arytmií,
ale i cukrovky a je významné pre nervovo-svalovú činnosť a zdravú
psychiku. Selén je nevyhnutný pre správnu činnosť srdca a krvný
obeh a pomáha v prevencii rakoviny, srdcových ochorení a mozgových príhod. Pre správnu funkciu štítnej žľazy je nevyhnutý jód.
Trávenie a metabolizmus: zinok prispieva k aktivácii enzýmov
trávenia a metabolizmu, regulácii pH a napomáha tvorbe HCl

v sliznici žalúdka. Chróm reguluje hladinu glukózy, znižuje hladinu
celkového cholesterolu, škodlivého LDL cholesterolu a triglyceridov. Mangán sa podieľa na metabolizme cholesterolu.
Bór sa podieľa sa na metabolizme minerálnych látok a vitamínu D,
napomáha absorpcii horčíka, vápnika, medi a fosforu. Draslík
je nevyhnutný pre metabolizmus sacharidov a bielkovín.
Imunita: zinok prispieva k podpore imunitného systému, spolu
s molybdénom je významným antioxidantom. Selén je účinný
v boji proti vírusovým infekciám. je významné pre nervovo-svalovú činnosť, utišuje nervový systém. Vitamín D3podporuje správne
fungovanie imunity.
Krv: železo zabezpečuje prenos kyslíka a zásobuje ním svaly,
podporuje tvorbu červených krviniek, napomáha pri liečbe chudokrvnosti. Meď podporuje vstrebávanie železa, podporuje tvorbu
červených krviniek, prispieva ku krvnej zrážanlivosti, napomáha
spevňovať krvné cievy, kosti, šľachy a nervy. Molybdén podporuje
tvorbu červených krviniek a prenos kyslíka červenými krvinkami
do všetkých telových buniek.
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Dávkovanie:

60
kapsúl

3 kapsuly
1x denne

nevhodné
pre deti

nevhodné
pre tehotné ženy

Krajina pôvodu: Slovensko
Zloženie kapsule: hypromelóza (vegánska kapsula)
Produkt MINERÁL KOMPLEX je vyhľadávaný pre tieto účinky:
- pomáha udržiavať zdravé zuby, kosti a chrupavky
- podporuje správnu činnosť srdcového svalu a pomáha znižovať
krvný tlak
- podporuje nervovo-svalovú činnosť a zdravú psychiku
- prispieva k zdravému tráveniu a metabolizmu
- reguluje hladinu glukózy a znižuje hladinu cholesterolu
- posilňuje imunitný systém, pôsobí antioxidačne
- podporuje tvorbu červených krviniek a napomáha spevňovať
krvné cievy, kosti, šľachy a nervy
- podporuje plodnosť a normálny vývoj pohlavných orgánov
Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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AMLA PREMIUM
Prášok zo sušeného ovocia stromu Amalaki (indický egreš)
v BIO kvalite. Amla je silný antioxidant, podporuje zdravé
trávenie, plodnosť a obranyschopnosť organizmu a je jedným z najväčších prírodných zdrojov vitamínu C.
Plody stromu amalaki majú už po tisícročia nezastupiteľné
miesto v tradičnej východnej medicíne. V ayurvéde ju využívajú na liečbu rôznych ochorení spojených s trávením, močovými cestami, na podporu srdcových činností a na celkovú
podporu imunity. Amla pozitívne vplýva aj na hormonálnu
nerovnováhu a využíva sa na zvýšenie plodnosti a vitality.
Plody Amalaki patria k najväčším prírodným zdrojom vitamínu C, ale i flavonoidov, kyseliny elagovej a kyseliny gálovej.
Priaznivo tak ovplyvňujú imunitu, detoxikujú pečeň a pôsobia
ako antioxidant – chránia pokožku a omladzujú organizmus.
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Okrem toho podporujú tvorbu kolagénu, vstrebávanie železa
a metabolizmus tukov. Dostatočné množstvo vitamínu C
pomáha pri hojení rán, obnovuje tkanivá a stimuluje činnosť
štítnej žľazy.

Dávkovanie:

60
kapsúl

2 kapsule
1x denne

nevhodné
pre deti

nevhodné
pre tehotné ženy

Krajina pôvodu: India
Zloženie: 100% Amla zo sušeného ovocia stromu Amalaki
(indický egreš) v BIO kvalite
Zloženie kapsule: hypromelóza (vegánska kapsula)
Produkt AMLA PREMIUM je vyhľadávaný pre tieto účinky:
- jeden z najväčších prírodných zdrojov vitamínu C
- silné antioxidačné účinky
- detoxikuje pečeň a odstraňuje z tela toxíny
- podporuje zdravé trávenie
- pozitívne upravuje hladinu cholesterolu
- podporuje metabolizmus tukov
- omladzuje pokožku a organizmus
- podporuje tvorbu kolagénu
Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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ZDRAVÁ PLEŤ
Unikátna kombinácia dvanástich účinných látok, ktoré preukázateľne pomáhajú pri liečbe kožných zápalov a akné
a bránia ich opätovnému vzniku, zlepšujú stav pokožky, majú
protizápalový, detoxikačný, antimikrobiálny, regeneračný
a ochranný účinok na pleť.
Materina (tymiánová) dúška má silný dezinfekčný účinok,
vďaka ktorému pomáha liečiť zápaly. Je účinná na mastnú
pokožku a pomáha v boji proti akné. Svojim vysokým obsahom aktívnych látok (okrem vitamínov a minerálov obsahuje
aj silné prírodné fenoly) pôsobí nielen dezinfekčne, ale
i antioxidačne a antimikrobiálne.
Nechtík lekársky pôsobí antibakteriálne a je účinný aj proti
plesniam, vďaka čomu výrazne zlepšuje hojenie rán, zlepšuje
stav pokožky pri dermatitíde a výborne zaberá pri liečbe akné
– znižuje zápal a bráni vzniku tvorby nového akné.
Vitamíny a antioxidanty obsiahnuté v zelenom čaji pokožku
dezinfikujú, zároveň hydratujú a pôsobia detoxikačne. Zelený
čaj má antibakteriálny a protizápalový účinok, vďaka čomu
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dokáže sťahovať póry, znižovať tvorbu kožného mazu
a bojovať tak proti akné.
Vitamíny a minerály obsiahnuté v kozmetických prípravkoch sa dostávajú len do vrchnej časti pokožky. Orálnym
užitím produktu Zdravá pleť sa obsiahnuté vitamíny
a minerály prenášajú krvným obehom do všetkých častí
tela, teda aj kože, a pôsobia tam, kde sú potrebné. Vitamíny B3 a B5 zlepšujú kožné zápaly, infekcie a ekzémy.
Vitamín E pomáha chrániť pokožku pred voľnými radikálmi
a stratou vlhkosti. Obsah minerálov ako zinok, selén, kremík a chróm pôsobí na pleť sťahujúco, hydratuje ju, chráni
pokožku pred UV žiarením a bráni šíreniu baktérií. Enzým
Bromelain pôsobí regeneračne a má schopnosť liečiť kožný
zápal. Enzým papain pomáha zlepšiť stav suchej pokožky,
regeneruje ju a zlepšuje jej pružnosť.
Produkt je vhodný pre ženy aj mužov, v počiatočnom i pokročilom štádiu akné ako doplnok medikamentóznej liečby, ale aj
na regeneráciu pleti poznačenej po liečbe akné, na hojenie rán
a jazvičiek.

Dávkovanie:

60
kapsúl

2 kapsule
1x denne

nevhodné
pre deti

nevhodné
pre tehotné ženy

Krajina pôvodu: Slovensko
Zloženie kapsule: hypromelóza (vegánska kapsula)
Produkt ZDRAVÁ PLEŤ je vyhľadávaný pre tieto účinky:
- pôsobí silne dezinfekčne, antioxidačne a protizápalovo
- zlepšuje stav mastnej pokožky a zmierňuje príznaky akné
- pôsobí proti mikróbom, baktériám a plesniam
- zlepšuje hojenie rán a celkový stav pokožky
- pokožku hydratuje, sťahuje póry a pomáha znižovať
tvorbu kožného mazu
- zmierňuje kožné zápaly, infekcie a ekzémy

Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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BLUE IRON
Výnimočnosť tohto doplnku výživy spočíva v tom, že „Železo
Fe3+“ obsiahnuté v produkte BLUEIRON je obalené vápnikovým polymérom, ktorý umožňuje telu vstrebať presne také
množstvo, aké potrebuje. Má rýchly nástup účinku, nezaťažuje žalúdok a výborne chutí.
Železo je jednou zo základných zložiek molekúl, ktoré
zabezpečujú prenos kyslíka. Ak sa jeho množstvo v organizme zníži, dochádza aj k zníženiu produkcie hemoglobínu
a ostatných látok, v ktorých sa železo nachádza. Najskôr
vzniká nedostatok tzv. zásobného železa vo forme feritínu
a až neskôr sa vyvíja tzv. anémia z nedostatku železa,
keď sa znižuje aj obsah železa v červených krvinkách.
Najčastejšie sa prejavuje u žien so silnou menštruáciou,
počas tehotenstva a dojčenia, v prípade mužov pri vredovej
chorobe žalúdka, pri krvácaní zo zlatej žily, ale aj nádorových
ochoreniach čreva, žalúdka a podobne. Samozrejme, nezanedbateľnou príčinou sú aj poruchy vstrebávania železa pri
redukčných diétach, vegetariánstve, intolerancii laktózy
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a pri celiakii. Ďalšou príčinou tejto anémie môžu byť chronické infekcie, keď železo spotrebúvajú baktérie a rôzne autoimunitné, nádorové, zápalové príčiny. BLUEIRON však okrem
železa obsahuje aj ďalšie minerálne prvky a vitamíny.
Vitamín E chráni pred oxidačným stresom. Vitamín C zvyšuje
vstrebateľnosť železa. Zinok je stopový prvok, ktorý udržiava
zdravie kostí, vlasov, nechtov a pokožky. Vitamín B7, biotín,
ovplyvňuje kvalitu vlasov, nechtov a pokožky. Vitamín B9,
kyselina listová, je dôležitá pri tvorbe zárodočných tkanív
v tehotenstve a normálnom vývoji nervového systému budúceho dieťaťa. Vitamín B12, kyanokobalamín, je dôležitý
pre správnu funkciu krvotvorby.

Dávkovanie:

330 ml
33 dávok

1x denne 10 ml
(1x veľká lyžica)

1x denne 2,5 ml
(1x ½ čajovej lyžičky)

2x denne 5 ml
(2x čajová lyžička)

Krajina pôvodu: Fínsko
Ďalšie zložky: Minerálna voda, koncentrát ovocnej šťavy (20 %) (hruška),
čučoriedkový koncentrát, vitamín C (kyselina askorbová), vitamín E
(alfa-tokoferylacetát), železo redukované, regulátor kyslosti: kyselina
citrónová, oxid zinočnatý, zahusťovadlo: xantánová guma, vitamín B12
(kyanokobalamín), konzervačná látka: sorban draselný, kyselina listová, biotín
Produkt BLUEIRON je vyhľadávaný pre tieto účinky:
- liečba anémie z nedostatku železa
- zvýšenie produkcie červeného krvného farbiva hemoglobínu
- zlepšenie prenosu kyslíka v krvi
- zlepšenie celkovej kondície u žien so silnou menštruáciou, pri vredovej
chorobe žalúdka, silnom krvácaní z hemoroidov, nádorových ochoreniach
čreva, u vegetariánov, ľudí s intoleranciou laktózy či celiakiou
- zvýšenie výkonnosti, svalovej vytrvalosti
- odstránenie vyčerpanosti a únavy (spôsobenej málokrvnosťou)
Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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NA ZAČIATKU
Na začiatku cesty potrebujeme najviac síl
a podpory. Materstvo býva stresujúcim obdobím
nielen pre malého človiečika, ale najmä pre
mamičky, ktoré svoju úlohu berú zodpovedne.
Produkty AVITA obsahujú všetko potrebné
pre toto náročné obdobie a pomáhajú v dopĺňaní
toho najdôležitejšieho pre zdravie mamičky
a dieťatka. Šetrné spracovanie prostredíctvom
lipozomálnej technológie zaručuje ochranu
vitamínov a minerálov pred znehodnotením
a dokáže dodať každej bunke dostatok
potrebných živín. Nech je začiatok cesty
plný síl a zdravia.
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LIPOZOMÁLNA TECHNOLÓGIA
Lipozomálna technológia je moderný trend na trhu
kvalitných doplnkov výživy.
Lipozómy boli objavené začiatkom 60. rokov. Ich objav
sa pripisuje A. D. Banghamovi. Dlho sa nimi vedci
zaoberali len teoreticky, až neskôr sa začalo skúmať,
ako ich využiť v medicíne. Lipozóm je malý guľatý
mechúrik, drobná bublina mikroskopickej veľkosti,
s vonkajším obalom zloženým z dvojitej vrstvy

BIOLOGICKÁ DOSTUPNO6ğ

mastných kyselín a s dutým jadrom. Tento vnútrajšok je možné vyplniť množstvom rozličných látok – vitamínov, minerálov, stopových prvkov.
Treba zdôrazniť, že samotný lipozóm je predovšetkým
transportný systém – je ideálnym prenášačom liečiv,
enzýmov a nukleových kyselín.
Účinné látky sú po celý čas prenosu vďaka lipozomálnej
membráne chránené pred enzýmami a žalúdočnými kyselinami v našom tráviacom trakte. Účinné látky vnútri lipozómov
sú tak chránené pred znehodnotením. Vďaka tomu sa daná
látka dostane rovno do krvného obehu.

TOBOLKY
32

AVITA

INJEKCIA

Stavebné jednotky lipozómov – tzv. fosfolipidy – tvoria
prirodzenú súčasť našich bunkových membrán, vďaka čomu
je táto forma spracovania doplnkov výživy nezaťažujúca
pre organizmus. Kvalitné lipozomálne prípravky obsahujú
fosfolipidy napríklad zo slnečníc, ktoré obsahujú žiadúce
nenasýtené mastné kyseliny.
Účinná látka je obalená fosfolipidovými nanobublinkami,
lipozómami pozostávajúcimi z lecitínu. Lecitínové produkty
sú obyčajne extraktom zo sójových bôbov, slnečnicových
semien alebo vaječného žĺtka.
Na výrobu fosfolipidových obalov doplnkov výživy sa používa slnečnicový lecitín. Lecitín dovoľuje zmiešať tuky a vodu,
slúži teda ako emulgátor. V potravinách sa sójový lecitín
používa väčšinou ako prídavná látka.
Lecitín vo všeobecnosti v organizme bráni usadzovaniu
cholesterolu a pomáha správnej látkovej premene
homocysteínu. Pôsobí pri metabolizme tukov, chráni
srdce a cievy.
Lipozomálny doplnok výživy teda okrem konkrétnej
aktívnej účinnej látky v podobe vitamínu či minerálu dodá
organizmu aj prospešný lecitín. Lecitín pre Avitu sa získava
zo slnečnicového oleja z Európy pochádzajúceho z rastlín,
ktoré nie sú geneticky modifikované (GMO free). Podstupu-

LIPOZÓMY S
ÚÍ,NNOU LÁTKOU (UL)
UL

UV2ûNENIE UL
DO BUNKY

UL

BUNKA S UL

BUNKA

je viacstupňový proces čistenia bez použitia rozpúšťadiel
a prechádza procesom filtrácie, aby sa dosiahla najvyššia
možná úroveň čistoty.
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Určujúca je kvalita lipozomálneho spracovania
Existujú rôzne postupy prípravy lipozomálnych doplnkov
výživy. Kvalitu lipozomálneho spracovania vieme posúdiť
na základe veľkosti molekuly fosfolipidového obalu
a stability vzniknutej lipozomálnej látky. Iba kvalitná,
avšak, bohužiaľ, energeticky dosť náročná technológia
zaručí vytvorenie optimálnej veľkosti stabilnej molekuly
s dlhou trvanlivosťou.
Len pri neveľkom množstve naozaj kvalitných lipozomálnych
doplnkov výživy sa podarí dosiahnuť minimálnu veľkosť molekúl. Najkvalitnejšie lipozomálne doplnky výživy majú veľkosť
molekuly s veľkosťou iba 50 nm. Ak sú molekuly lipozómov
väčšie, nedokážu prestúpiť cez tzv. hematoencefalickú
bariéru (bariéra, ktorá oddeľuje vnútorné prostredie mozgu
od cievneho systému) a nedostanú sa tak až k bunkám
mozgu a centrálneho nervového systému.
Na rozlíšenie kvalitných lipozomálnych produktov nepotrebujeme mikroskop. Rozpoznať kvalitný lipozomálny prípravok
možno jednoducho s pomocou zraku. Nalejte si tekutinu
lipozomálneho produktu na lyžičku. Kvalitné lipozomálne
prípravky sú priehľadné, zatiaľ čo tie menej kvalitné majú
takmer mliečnu farbu. Dôvodom tohto lomu svetla je veľkosť
ich molekúl.
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LIPOZÓMY S
ÚÍ,NNOU LÁTKOU (UL)
UL

SPOJENIE

UL
LIPOSOM
BUNKA

CHRÁNI AKTÍVNU ZLOĸKU
V =$ĸÍVACOM SYSTÉME

Kvalitné lipozomálne produkty sú vyrobené výhradne z prírodných surovín
a neobsahujú prídavné látky ako dochucovadlá alebo farbivá. Neobsahujú
lepok, aditíva, sú GMO free a sú vhodné aj pre vegánov. Vďaka minimálnej
veľkosti svojich molekúl sú schopné preniknúť z krvného obehu až ku bunkám
mozgu. Prechádzajú náročným procesom, ktorý zabezpečí, že lipozomálna
membrána s aktívnou látkou vo vnútri vydrží, ostane nepoškodená, a to zaručuje ich trvanlivosť. Majú takmer priesvitnú farbu. Aby nedošlo k ich znehodnoteniu slnečným žiarením, sú balené v tmavom skle.
Výhody lipozomálnych produktov:
- vysoká, až vyše 90 % vstrebateľnosť
- ochrana vitamínov, minerálov či obsiahnutých stopových látok pred
znehodnotením
- lepšia tolerancia našou tráviacou sústavou
- výhodné pre ľudí s problémom prehltnúť tabletu
- rovnaký účinok tekutej lipozomálnej formy pri nižšej dávke v porovnaní
s tabletovou formou
- vyššia biologická dostupnosť
- schopnosť na miesto určenia dopraviť zložky rozpustné aj nerozpustné
vo vode
Oproti základným ústnym formám majú niekoľko ďalších výhod. Prakticky
100%-né vstrebanie lipozómu z tráviacej sústavy do krvného obehu, takmer
100%-ný prestup do buniek, ktorý je navyše bez nárokov na energiu, na rozdiel
od aktívneho transportu bežných foriem vitamínov, minerálov a antioxidantov.
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VITAMÍN C

LIPOSOMAL PLUS

Tento vitamín – nazývaný aj kyselina askorbová – je veľmi
dôležitý pre normálne fungovanie imunitného systému.
Takisto pre tvorbu kolagénu, čím sa podieľa na stavbe spojivových tkanív. Má výrazný vplyv na zdravie ciev, nervovú
sústavu a energetický metabolizmus.
Vitamín C dokáže zvýšiť vstrebávanie železa a medzi ďalšie jeho
účinky patrí zmiernenie oxidačného stresu, únavy či vyčerpania.
Organizmus si ho nevie vytvoriť sám, preto je potrebné prijímať
ho v strave alebo v doplnkoch výživy. Už malé množstvo tohto
vitamínu chráni pred ochorením nazývaným skorbut.
„Céčko“ pomáha v regenerácii pokožky a taktiež v jej udržiavaní pomocou svojho vplyvu na tvorbu kolagénu. Schopnosť
produkovať kolagén, túto bielkovinu pre krásu zubov, vlasov
a pokožky, klesá s vekom. Okrem toho dostatok vitamínu C
chráni pred kataraktou (sivý zákal). Vitamín C pomáha obmedzovať vyplavovanie histamínu, preto má pozitívny vplyv
pri alergických reakciách, autoimunitných poruchách
a intoleranciách.
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Vitamín C dokáže chrániť pred pľúcnymi ochoreniami
a najnovšie poznatky ukazujú aj na schopnosť chrániť
pred kardiovaskulárnymi ťažkosťami. Vstrebateľnosť
VITAMIN C LIPOSOMAL PLUS patrí medzi najvyššie kvôli
najmodernejšej lipozomálnej technológii.

Dávkovanie:

250 ml
25 dávok

2x denne 5 ml
(2x čajová lyžička)

1x denne 2,5 ml
1x denne 2,5 ml
(1x ½ čajovej lyžičky) (1x ½ čajovej lyžičky)

Krajina pôvodu: Slovensko
Ďalšie zložky: askorbát sodný (antioxidant), demineralizovaná
voda, sorban draselný, slnečnicový lecitín bez GMO
Produkt VITAMIN C LIPOSOMAL PLUS je vyhľadávaný pre tieto účinky:
- ochrana pred oxidačným stresom
- podpora imunitného systému
- správne fungovanie nervového systému
- znižuje pocit vyčerpania a únavy
- zlepšuje využitie železa
- zlepšenie tvorby kolagénu
- zvýšenie hustoty minerálov v kostiach
- antioxidačné procesy
Odporúčanie:
- výrobok uchovávať v chladničke a po otvorení spotrebovať do 30 dní
- rozmiešať dennú dávku v 1 dcl pomarančového džúsu, ktorý chuť
lipozomálneho výrobku neutralizuje
Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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B-KOMPLEX FORTE

LIPOSOMAL PLUS

Synergický efekt vitamínov skupiny B v lipozomálnej
forme s lecitínom poskytuje maximálne využitie vitamínov
v tele. Vitamín B1, tiamín, je esenciálny vitamín, ktorý sa
významne podieľa na produkcii glukózy. Odbúravanie alkoholu a vysoký krvný cukor drasticky zvyšuje potrebu tohto
vitamínu.

premena v organizme je závislá od množstva tohto vitamínu.
Vitamín B6, pyridoxín, podporuje imunitný systém a zdravie
hormonálnej sústavy. Pyridoxín pomáha pri enzymatických
procesoch. Vitamín B7, biotín, ovplyvňuje kvalitu vlasov,
nechtov a pokožky. Výsledky štúdií poukazujú aj na jeho využitie pri kontrole cukrovky. Ovplyvňuje aj psychické zdravie.

Vitamín B2, riboflavín, je látka potrebná pre správnu funkciu
niektorých dôležitých enzýmov. Má blahodarný vplyv aj
na kardiovaskulárne zdravie a kondíciu. Riboflavín znižuje
pocit vyčerpania a únavy.

Vitamín B9, kyselina listová, je dôležitá pri tvorbe zárodočných tkanív v tehotenstve a pre normálny vývoj nervového systému.
Vitamín B12, kyanokobalamín, zlepšuje kvalitu červených
krviniek a má pozitívny vplyv na nervový systém. Dokáže
zlepšiť kvalitu života po infarkte.

Vitamín B3, niacín, optimalizuje hladinu cholesterolu
a triglyceridov v krvi. Podobne ako riboflavín, aj niacín zohráva dôležitú úlohu pri starostlivosti o srdcovo-cievny systém.
Vitamín B5, kyselina pantoténová, je najdôležitejší pre tvorbu
koenzýmu A, molekuly, ktorá pomáha stovkám ďalších
enzýmov a taktiež v rámci tvorby energie. Kvalitná látková
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Vstrebateľnosť B-KOMPLEX FORTE patrí medzi najvyššie
kvôli najmodernejšej lipozomálnej technológií. Nedochádza
k predávkovaniu, pretože táto skupina vitamínov je rozpustná vo vode a telo ich vie v prípade potreby z organizmu
vylúčiť.

Dávkovanie:

200 ml
20 dávok

1x denne 10 ml
(1x veľká lyžica)

1x denne 2,5 ml
(1x ½ čajovej lyžičky)

1x denne 10 ml
(1x veľká lyžica)

Krajina pôvodu: Slovensko
Produkt B-KOMPLEX FORTE je vyhľadávaný pre tieto účinky:
- správne fungovanie nervového systému
- správne fungovanie psychiky
- zlepšenie zdravia vlasov a pokožky
- pozitívny vplyv na metabolizmus
- zlepšenie kvality vlasov a pokožky
- stabilizácia hormonálneho systému
- zlepšenie látkovej premeny železa
- regenerácia po psychickom alebo fyzickom výkone
- zníženie únavy
Odporúčanie:
- výrobok uchovávať v chladničke a po otvorení spotrebovať do 30 dní
- rozmiešať dennú dávku v 1 dcl pomarančového džúsu, ktorý chuť
lipozomálneho výrobku neutralizuje
Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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C+D3+ZINOK

LIPOSOMAL PLUS

Vitamín C dokáže zvýšiť vstrebávanie železa a pomáha
v organizme uchovávať vitamín E. Medzi ďalšie výhody
prísunu dostatočného množstva vitamínu C patrí zmiernenie
oxidačného stresu, únavy a vyčerpania.
Vitamín C si ľudský organizmus nevie vytvoriť sám, preto
je potrebné dopĺňať ho prostredníctvom stravy alebo
doplnkov výživy. Od príjmu vitamínu C je závislá aj tvorba
kolagénu. Ten je potrebný pre zdravie kože, vlasov, svaloviny
a šliach.
Dostatok vitamínu D zaručuje vysokú hustotu kostných
tkanív, ale aj psychickú pohodu a dobrú náladu. Má významnú úlohu v regulácii imunitných funkcií organizmu a jeho
nízka hladina znižuje odolnosť organizmu voči respiračným
ochoreniam. Vitamín D3 patrí do skupiny vitamínov rozpustných v tuku, preto má jeho kombinácia s lecitínom, ktorý tvorí
lipozomálny obal prípravku, synergický účinok.

Zinok v ľudskom organizme prispieva k tvorbe viac ako 400
rôznych hormónov a enzýmov. Pomáha tak regulovať a riešiť
problémy s pokožkou, nechtami, vlasmi a zubami. Správne
fungovanie imunitného systému vyžaduje dostatočnú hladinu zinku v organizme.
Ľudské telo však nie je schopné vytvárať si jeho zásoby.
Na zachovanie všetkých biologických účinkov zinku je nevyhnutné zabezpečiť jeho potrebný denný príjem.
Stopový prvok zinok je dôležitý najmä v prípade vírusových
ochorení a akútnych infekcií. Využíva sa ako doplnková liečba
pri bronchiálnej astme, atopickom ekzéme a získaných poruchách imunity.

C
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Dávkovanie:

200 ml
20 dávok

2x denne 5 ml
(2x čajová lyžička)

1x denne 2,5 ml
1x denne 2,5 ml
(1x ½ čajovej lyžičky) (1x ½ čajovej lyžičky)

Krajina pôvodu: Slovensko
Ďalšie zložky: askorbát sodný (antioxidant), demineralizovaná voda,
sorban draselný, slnečnicový lecitín bez GMO
Produkt C+D3+Zinok LIPOSOMAL PLUS je vyhľadávaný pre tieto účinky:
- posilnenie imunitného systému, zlepšenie obranyschopnosti
- správne fungovanie nervového systému
- zníženie pocitu vyčerpania a únavy
- podpora hormonálnej rovnováhy
- zabránenie degenerácii tkanív a svalov
- ochrana proti oxidačnému stresu
- udržanie vitality
Odporúčanie:
- výrobok uchovávať v chladničke a po otvorení spotrebovať do 30 dní
- rozmiešať dennú dávku v 1 dcl pomarančového džúsu, ktorý chuť lipozomálneho výrobku neutralizuje
Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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VITAMÍN D3 2500 IU

LIPOSOMAL PLUS

Vitamín D3 si organizmus prirodzeným spôsobom vytvára
sám vtedy, keď je pokožka vystavená slnečnému žiareniu.
Aj preto sa mu hovorí „slnečný vitamín“. Množstvo syntetizovaného vitamínu D3 v organizme závisí od mnohých faktorov
(napr. od ročného obdobia, nadmorskej výšky, veku, množstva smogu v ovzduší, typu pokožky a podobne).

vitamínu na produkciu pohlavných hormónov. Metabolizmus
krvného cukru je systém založený na inzulíne, aj jeho funkciu
priamo reguluje slnečný vitamín D. Štúdie dokazujú, že
dostatočná hladina „déčka“ v organizme je prevenciou aj voči
niektorým druhom onkologických ochorení a podľa všetkého
aj ťažkým priebehom infekcie novým koronavírusom.

Dostatok vitamínu D zaručuje vysokú hustotu kostných
tkanív, ale aj psychickú pohodu a dobrú náladu. Má významnú úlohu v regulácii imunitných funkcií organizmu a jeho
nízka hladina znižuje odolnosť organizmu voči respiračným
ochoreniam.
Vitamín D prispieva k správnemu vstrebávaniu a využitiu
vápnika a fosforu, k udržaniu správneho fungovania svalov
a hlavne podporuje správne fungovanie imunitného systému.

Vitamín D3 sa do tejto lipozomálnej formy získava z rias.
Ide o čisto prírodný vitamín D3. Vitamín D3 patrí do skupiny
vitamínov rozpustných v tuku, preto má jeho kombinácia
s lecitínom, ktorý tvorí lipozomálny obal prípravku,
synergický účinok.

Seniorov vitamín D chráni pred degenerovaním kostí
a kostrového svalstva a zvyšuje ich fyzickú pohyblivosť
a samostatné fungovanie. Môže za to aj priamy vplyv
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Dávkovanie:

200 ml
20 dávok

2x denne 5 ml
(2x čajová lyžička)

nevhodné
pre deti

1x denne 5 ml
(1x čajová lyžička)

Krajina pôvodu: Slovensko
Ďalšie zložky: L-askorbát sodný (antioxidant), demineralizovaná voda,
sorban draselný, slnečnicový lecitín bez GMO
Produkt Vitamín D3 je vyhľadávaný pre tieto účinky:
- posilnenie imunitného systému
- zvýšenie ochrany horných dýchacích ciest
- ochrana pred poruchami vývoja kostí
- prevencia pred osteoporózou (rednutím kostí)
- zlepšenie priebehu zápalových ochorení tráviaceho traktu
- zabezpečenie plodnosti u obidvoch pohlaví
Odporúčanie:
- výrobok uchovávať v chladničke a po otvorení spotrebovať do 30 dní
- rozmiešať dennú dávku v 1 dcl pomarančového džúsu, ktorý chuť
lipozomálneho výrobku neutralizuje
Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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D3 2000 IU K2

LIPOSOMAL PLUS

Vitamín D3 a vitamín K2 patria do skupiny vitamínov rozpustných v tukoch, preto ich kombinácia s lecitínom, ktorý
tvorí ich lipozomálny obal, dosahuje synergický účinok.
Vitamín D3 prispieva k správnemu využitiu vápnika a fosforu,
k udržaniu správneho fungovania svalov a najmä k správnemu fungovaniu imunitného systému. Podporuje najmä
vrodenú imunitu, ktorá organizmu pomáha brániť už
od narodenia.
Ovplyvňuje hladinu cholesterolu a má pozitívne účinky
pri liečbe cukrovky a obezity. Jeho nízka hladina znižuje
odolnosť organizmu voči respiračným ochoreniam.
Vitamín K2 zásadne ovplyvňuje metabolizmus vápnika,
prispieva k normálnemu prúdeniu krvi a pomáha udržiavať
zdravie ciev a žíl. Efektívne ukladanie minerálov do kostných
tkanív vďaka vitamínu K má vplyv na odolnosť voči pádom
a rizikám zlomenín. Vitamíny K2 a D3 by nemali chýbať
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v lekárničke ľudí, ktorí majú problémy s vysokým krvným
tlakom, cievami a rednutím kostí, najmä u mužov i žien
po päťdesiatke. Ich príjem je dôležitý u žien s rozkolísanou
alebo so zníženou hormonálnou hladinou, predovšetkým
v menopauze.
Vitamín D3 sa do tejto lipozomálnej formy získava z rias.
Ide o čisto prírodný vitamín D3.
Vitamín K2 MK7 sa získava z cíceru, označenie MK7 znamená, že vitamín K2 má dlhší polčas rozpadu a teda ostáva
v krvi dlhšie. Čím dlhšie ostáva v krvi, tým vyššiu šancu má
dostať sa tam, kde je potrebný.

Dávkovanie:

200 ml
20 dávok

2x denne 5 ml
(2x čajová lyžička)

nevhodné
pre deti

nevhodné
pre tehotné ženy

Krajina pôvodu: Slovensko
Ďalšie zložky: demineralizovaná voda, menachinón, antioxidant
askorbát sodný, sorban draselný, slnečnicový lecitín bez GMO
Produkt D3 K2 LIPOSOMAL PLUS je vyhľadávaný pre tieto účinky:
- posilnenie imunitného systému
- zvýšenie ochrany horných dýchacích ciest
- ochrana pred poruchami vývoja kostí
- prevencia pred osteoporózou (rednutím kostí)
- zlepšenie priebehu zápalových ochorení tráviaceho traktu
- podpora zdravia reprodukčných orgánov
- K2 pomáha ukladať vápnik priamo do kostí a zubov
- prevencia ischemickej choroby srdca (K2 pomáha predchádzať kalcifikácii vencovitých tepien)
- prevencia onkoochorení, prospešný pre pacientov po rádioterapii
Odporúčanie:
- výrobok uchovávať v chladničke a po otvorení spotrebovať do 30 dní
- rozmiešať dennú dávku v 1 dcl pomarančového džúsu, ktorý chuť
lipozomálneho výrobku neutralizuje
Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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GLUTATHION

LIPOSOMAL PLUS

Glutatión je životne dôležitá látka, ktorú naše telo neustále
produkuje. Pozostáva z troch aminokyselín – cysteínu, glycínu a glutamínu. Glutatión je antioxidant produkovaný priamo
v pečeni, v tele sa však nenachádza v takom množstve, aby
mohol pomôcť aj iným orgánom. Patrí medzi najsilnejšie
antioxidanty, ktoré vedci dokázali identifikovať priamo
v ľudskom organizme.
Nízke hladiny glutatiónu sú spojené s množstvom chorôb
ako aterosklerotické problémy, poškodenia pečene, zvýšené
riziko rakoviny, ale aj poruchy imunity, nervového systému
ako Parkinsonova či Alzheimerova choroba. Nedostatok
glutatiónu tiež vedie k vzniku diabetu a ďalším metabolickým poruchám, ochoreniam tráviaceho traktu a pľúc
či osteoporóze.
Je dôležitý pri syntéze a oprave DNA, pri syntéze bielkovín
a aminokyselín. Glutatión má dôležitú funkciu v metabo-
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lizme železa a v regulácii cyklu oxidu dusnatého. Priamo sa
zúčastňuje na neutralizácii voľných radikálov a reaktívnych
kyslíkových zlúčenín. Jeho prítomnosť je tiež dôležitá
pri regulácii množstva erytrocytov a leukocytov, čím
do značnej miery ovplyvňuje imunitný systém.
Zúčastňuje sa metabolizmu škodlivých látok v organizme
a podporuje tvorbu žlče.
V minulosti nebolo možné doručiť dostatočné množstvo
glutatiónu do organizmu pre jeho rýchly metabolizmus.
Vďaka lipozomálnej technológii dokážeme glutatión
nepoškodený dostať až do vnútorného prostredia bunky.

Dávkovanie:

200 ml
20 dávok

1x denne 10 ml
(1x veľká lyžica)

nevhodné
pre deti

nevhodné
pre tehotné ženy

Krajina pôvodu: Slovensko
Ďalšie zložky: demineralizovaná voda, L-askorbát sodný (antioxidant),
sorban draselný, slnečnicový lecitín bez GMO
Produkt GLUTATHION LIPOSOMAL PLUS je vyhľadávaný pre tieto účinky:
- ochrana buniek pečene pred poškodením
- podpora správnej funkcie pečene
- redukcia prejavov Parkinsonovej choroby
- pomoc pri autoimunitných ochoreniach
- zníženie dopadov oxidačného stresu na organizmus
- zlepšenie inzulínovej tolerancie
- pozitívny vplyv na tvorbu spermií u mužov
- zlepšenie látkovej premeny bielkovín
Odporúčanie:
- výrobok uchovávať v chladničke a po otvorení spotrebovať do 30 dní
- rozmiešať dennú dávku v 1 dcl pomarančového džúsu, ktorý chuť
lipozomálneho výrobku neutralizuje
Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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MAGNESIUM

LIPOSOMAL PLUS

Odhaduje sa, že deficitom magnézia trpí väčšina populácie. Dôvodom je nielen zvýšená potreba a spotreba horčíka
naším organizmom, ale aj alarmujúci pokles obsahu horčíka
v potravinách, ktoré konzumujeme.

metabolizme, syntéze bielkovín a svoj podiel má aj na silných
a zdravých kostiach a zuboch. Okrem toho znižuje krvný tlak
a podporuje cyklus zdravého spánku, ktorý je dôležitý
pre mentálnu a psychickú rovnováhu a pohodu.

Horčík je jedným z najdôležitejších prvkov v ľudskom organizme, je základným zdrojom energie v množstve enzymatických reakcií v tele. Nízka hladina horčíka je nebezpečná aj
pre zdravých ľudí. Viac ako odporúčanú dennú dávku horčíka
je potrebné prijímať v záťažových situáciách.

Ľudia s vysokým tlakom alebo tí, ktorí trpia depresiami,
potrebujú tohto minerálu viac. Rovnako aj športovci si musia
jeho hladinu dôkladne strážiť. Pri námahe ho totiž organizmus spotrebuje omnoho viac ako pri oddychu. Pri športovaní sa navyše v svaloch hromadí kyselina mliečna, ktorá je
zodpovedná za svalovicu. Práve na spracovanie tejto kyseliny
je magnézium nevyhnutné.

Jednou z najdôležitejších je stres, ktorý potrebu horčíka zvyšuje až 20-násobne. Horčíku sa preto hovorí aj antistresový
minerál.
Príznaky nedostatku horčíka môžu byť úzkosť, letargia,
únava, problémy s pamäťou, strata chuti do jedla, svalová
slabosť, kŕče, tras, závraty, nepravidelný či zrýchlený pulz.
Magnézium, čiže horčík, sa zúčastňuje na energetickom

Zvýšenú spotrebu magnézia majú aj tehotné ženy, pretože
horčík sa podieľa na stavbe orgánov plodu, tvorbe kostí
a vývoji centrálnej nervovej sústavy. Jeho nedostatok sa
prejavuje kŕčmi v nohách tehotnej ženy a môže viesť
až k predčasnému pôrodu.

Mg
M
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Dávkovanie:

200 ml
20 dávok

2x denne 5 ml
(2x čajová lyžička)

1x denne 2,5 ml
(1x ½ čajovej lyžičky)

1x denne 5 ml
(1x čajová lyžička)

Krajina pôvodu: Slovensko
Ďalšie zložky: demineralizovaná voda, L-askorbát sodný (antioxidant),
sorban draselný, slnečnicový lecitín bez GMO
Produkt MAGNESIUM LIPOSOMAL PLUS je vyhľadávaný pre tieto účinky:
- riešenie zápalových procesov
- zníženie krvného tlaku
- zvýšenie hustoty kostí
- zvýšenie kvality spánku
- zabránenie svalovým kŕčom
- potlačenie príznakov predmenštruačného syndrómu u žien
- prevencia migrény
- regenerácia po športovom výkone
- prevencia záchvatov tetánie
Odporúčanie:
- výrobok uchovávať v chladničke a po otvorení spotrebovať do 30 dní
- rozmiešať dennú dávku v 1 dcl pomarančového džúsu, ktorý chuť
lipozomálneho výrobku neutralizuje
Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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CURCUMIN

LIPOSOMAL PLUS

Kurkuma (turmeric) je známa aj ako „indický šafran“
alebo v Číne ako „žltý zázvor“. Je to lesklý žltý prášok, ktorý
sa získava mletím usušenej podzemnej časti – hľuzy – rastliny Curcuma longa, ktorá patrí do čeľade zázvorovitých. V Indii
je kurkuma najdôležitejšou súčasťou stravy a žiadna iná
potravina s takými skvelými zdravotnými účinkami nie je tak
špecificky viazaná na kultúru jednej krajiny.
V ajurvédskej medicíne kurkumu považujú za všeliek.
Máloktorá rastlina sa môže pochváliť takým širokým spektrom pozitívnych vplyvov na zdravie ako tento sušený mletý
koreň. Kurkuma je aj súčasťou známeho karí. Vstrebateľnosť
účinnej látky kurkumínu z kurkumy bola donedávna veľmi
nízka, vďaka lipozomálnej forme je však možné telu dodať
kurkumín bez ďalších zbytočných látok a zachovať tak jeho
čistotu a účinky bez zbytočného zaťažovania organizmu.
V experimentálnych štúdiách sa zistilo, že kurkumín má protizápalové a chemopreventívne vlastnosti. Najnovšie výsledky
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štúdií dokonca naznačujú, že kurkuma má významné protirakovinové účinky, ktoré spočívajú najmä v potlačení invazívnosti
a tvorby metastáz mnohých typov malígnych nádorov. Viaceré
štúdie preukázali účinnosť kurkumínu ako supresora (supresia
znamená potlačenie) invázie a metastáz karcinómov pečene,
pľúc, prsnej žľazy, prostaty, žalúdka, vaječníkov, hrtana, kolorektálneho karcinómu, melanómu, gliómu, osteosarkómu
a karcinómu úst a jazyka. Výskumy ukázali, že Indovia majú
najnižší výskyt Alzheimerovej choroby na svete, až päťkrát
nižší, ako je na Západe. Dôvodom je podľa všetkého aj pravidelná konzumácia tohto korenia v jedle. Kurkumín je momentálne jeden z najsľubnejších kandidátov na potláčanie zápalu
bez nežiaducich vedľajších účinkov.
Denná konzumácia kurkumy znižuje množstvo prozápalových látok v ľudskom tele. Preto sa používa na zmiernenie
artritídy, môže byť prospešná aj pri bolesti svalov, zápale
kĺbov, syndróme karpálneho tunela a znižuje aj hladinu
histamínu pri histamínovej intolerancii.

Dávkovanie:

200 ml
20 dávok

1x denne 10 ml
(1x veľká lyžica)

nevhodné
pre deti

nevhodné
pre tehotné ženy

Krajina pôvodu: Slovensko
Ďalšie zložky: demineralizovaná voda, sorban draselný, askorbát sodný
slnečnicový lecitín bez GMO
Produkt CURCUMIN LIPOSOMAL PLUS je vyhľadávaný pre tieto účinky:
- výrazný protizápalový účinok a tlmenie bolesti
- kurkumín v kombinácii s fostatidylcholínom (jeho zdrojom je lecitín)
výrazne znižuje bolesť, zápalové markery a zlepšuje funkcie kĺbov
pacientov s osteoartritídou
- významné protirakovinové účinky
- zvýšenie citlivosti nádorových buniek na konvenčnú liečbu
- prevencia Alzheimerovej choroby
- znižovanie hladiny cholesterolu aj krvného cukru
- znižovanie hladiny histamínu pri histamínovej intolerancii
- zvýšenie prietoku krvi
- zvýšenie pohyblivosti čriev
Odporúčanie:
- výrobok uchovávať v chladničke a po otvorení spotrebovať do 30 dní
- rozmiešať dennú dávku v 1 dcl pomarančového džúsu, ktorý chuť lipozomálneho výrobku neutralizuje
Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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JÓD

LIPOSOMAL PLUS
Stopový prvok jód má pre ľudské zdravie obrovský význam.
Podporuje látkovú premenu dôležitú na tvorbu energie,
fungovanie nervového systému či poznávacích funkcií, pomáha udržať zdravú pokožku, ale predovšetkým prispieva
k správnej tvorbe hormónov štítnej žľazy a jej fungovaniu.
Jód pozitívne vplýva na schopnosť organizmu bojovať
proti zápalom.
Pri nedostatku jódu vzniká tzv. endemická struma, kreténizmus, poruchy mentálnych funkcií, zníženie plodnosti,
ale aj perinatálna úmrtnosť. Prijímanie kvalitného jódu
je dôležité v prípade tehotných žien, keď jeho nedostatok
počas gravidity môže spôsobiť nezvratné zmeny nervového
systému vo vývoji plodu.
Endemická struma na Slovensku vymizla vďaka jódovej profylaxii. Od roku 1965 sa totiž na celom území štátu distribuuje soľ s obsahom jodidu draselného, t. j. jodidovaná soľ.
Od roku 2000 sa do kuchynskej soli pridáva stabilnejší
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jodičnan, čo sa odrazilo na ďalšom zlepšení príjmu jódu.
Žiaľ, v roku 2009 svoju existenciu ukončil jediný výrobca kuchynskej soli na Slovensku, Solivary Prešov. Pri porovnávaní
vzoriek morskej soli a klasickej jodidovanej soli sa napríklad
zistilo, že nie všetky druhy morskej soli majú uspokojivú
hladinu jódu.
Jód patrí medzi najdôležitejšie doplnky výživy najmä pre ľudí,
ktorým v životospráve chýbajú morské plody a ryby.

Dávkovanie:

200 ml
20 dávok

1x denne 10 ml
(1x veľká lyžica)

1x denne 5 ml
(1x čajová lyžička)

1x denne 10 ml
(1x veľká lyžica)

Krajina pôvodu: Slovensko
UPOZORNENIE: Tolerovateľná horná hranica jódu je 600 μg/deň.
Určite túto hodnotu neprekračujte! Niektoré ochorenia štítnej žľazy,
napr. autoimunitné ochorenia štítnej žľazy, môžu mať príčinu
aj v nadbytku jódu. Preto výživové doplnky s extrémnym množstvom
jódu neodporúčame.
Produkt JÓD je vyhľadávaný pre tieto účinky:
- správna funkcia štítnej žľazy (tvorba jej hormónov)
- podpora látkovej premeny dôležitej na tvorbu energie
- optimálne fungovanie nervového systému
- zlepšenie mentálnych funkcií
- zvýšenie plodnosti
- zlepšenie kvality pokožky
Odporúčanie:
- výrobok uchovávať v chladničke a po otvorení spotrebovať do 30 dní
- rozmiešať dennú dávku v 1 dcl pomarančového džúsu, ktorý chuť
lipozomálneho výrobku neutralizuje
Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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B9 KYSELINA LISTOVÁ

LIPOSOMAL PLUS

Lipozomálna KYSELINA LISTOVÁ je prírodná aktívna forma
kyseliny listovej, čiže vitamínu B9 - tzv. folát najnovšej,
4. generácie, v mimoriadne dobre vstrebateľnej forme. Folát
sa už nemusí v organizme ďalej premieňať, ale je preň ihneď
k dispozícii.

vyvíjajú v prvých týždňoch tehotenstva, je vhodné kyselinu
listovú prijímať aj niekoľko mesiacov pred plánovaným
otehotnením. Tehotná žena by mala jej denný príjem zvýšiť
na dvojnásobok, najlepšie vo forme prírodného, dobre vstrebateľného doplnku výživy.

Kyselina listová je súčasťou génov a chromozómov každej
bunky. Keďže je kľúčovým vitamínom pre správny vývoj dieťaťa, o jej dostatočný príjem by mali dbať najmä ženy, ktoré
plánujú otehotnieť, ale aj „tehuľky”. Mnohí nevedia, že kým
folát je prírodná aktívna forma vitamínu B9, kyselina listová
je len syntetickou formou vitamínu B9.

Pri nedostatku kyseliny listovej môže dôjsť k nesprávnemu
vývoju plodu, predčasnému potratu, ale aj k neurologickým
poškodeniam plodu.

Príjem kyseliny listovej pred otehotnením a na počiatku
tehotenstva pôsobí ako účinná prevencia vrodených zdravotných problémov dieťaťa – znižuje ich riziko až o 50–70 %.
Pred otehotnením by ženy mali užívať 400 mikrogramov
kyseliny listovej denne, a to v potravinovej forme doplnenej
výživovým doplnkom. Keďže miecha a mozog dieťaťa sa
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Tento zaujímavý vitamín sa navyše označuje aj ako „vitamín
optimizmu” a spoločne s ďalšími vitamínmi radu B podporuje
zdravie srdca, ciev i pamäti. Pri optimálnej hladine kyseliny
listovej ustupujú príznaky depresie aj schizofrénie.

Dávkovanie:

200 ml
20 dávok

2x denne 5 ml
(2x čajová lyžička)

nevhodné
pre deti

2x denne 5 ml
(2x čajová lyžička)

Krajina pôvodu: Slovensko
Ďalšie zložky: demineralizovaná voda, konzervačná látka (sorban
draselný), antioxidant (L-askorbát sodný)
Produkt B9 KYSELINA LISTOVÁ je vyhľadávaný
pre tieto účinky:
- prevencia rázštepov pery, podnebia, chrbtice u nenarodených detí
- prevencia niektorých srdcových chýb u nenarodených detí
- podpora zdravia srdca, ciev i pamäti
- pozitívny vplyv na psychiku
- zníženie pocitov únavy a vyčerpania
Odporúčanie:
- výrobok uchovávať v chladničke a po otvorení spotrebovať do 30 dní
- rozmiešať dennú dávku v 1 dcl pomarančového džúsu, ktorý chuť
lipozomálneho výrobku neutralizuje
Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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VÁPNIK S D3 2000IU + C

LIPOSOMAL PLUS

Vápnik v kombinácii s vitamínom D3 získaným z rias, spoločne s vitamínom C, tvoria unikátnu, vysoko vstrebateľnú
kombináciu pre zdravie kostí, svalov a zubov.
Jedna dávka obsahuje 100 mg vysoko vstrebateľného vápnika, spolu s megadávkou vitamínu D3 (2000 IU) a vitamínom
C pre maximálnu vstrebateľnos ť a využitie vápnika
v organizme.
Na to, aby sa vápnik v našom tenkom čreve vstrebal
a prostredníctvom krvného obehu dopravil do kostí a zubov,
potrebujeme dostatok vitamínu D3. Spojenie vápnika
a vitamínu D3 je nevyhnutné. Naše telo dokáže využiť
naraz cca 500 mg vápnika.

vaniu, resp. využitiu vápnika a fosforu, na udržanie zdravých
kostí, svalov a zubov.
Vitamín C prispieva k správnej tvorbe kolagénu a k správnej
funkcii kostí, chrupaviek, pokožky i ďasien.
Športovci a ľudia s aktívnym životným štýlom užívajú túto
kombináciu po cvičení, na regeneráciu svalov, pri problémoch s pohybovým ústrojenstvom (chrupavky, svaly,
kosti). Táto kombinácia môže byť do istej miery prevenciou
zubných kazov.
Lipozomálna kombinácia vápnika, vitamínu C a vitamínu D3
je obľúbená u aktívnych ľudí, ale aj u seniorov. Schopnosť
účinne vstrebať vápnik sa so zvyšujúcim sa vekom znižuje.

Lipozomálny vápnik+D3+C je ideálne využívať v období
dojčania, kedy dochádza k výraznej spotrebe vápnika,
pri prevencii a liečbe osteoporózy a osteopénie (predstupeň
osteoporózy). Vitamín D3 prispieva k správnemu vstrebá-
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D3

Ca

Dávkovanie:

200 ml
20 dávok

1x denne 10 ml
(1x veľká lyžica)

nevhodné
pre deti

3x denne 5 ml
(3x čajová lyžička)

Krajina pôvodu: Slovensko
Ďalšie zložky: demineralizovaná voda, lecitín slnečnicový geneticky
nemodifikovaný, vápnik (mliečnan vápenatý PLUS), vitamín D3 (cholekalciferol), vitamín C (kyselina L-askorbová), sorban draselný (konzervačná látka), antioxidant (L-askorbát sodný)
Produkt VÁPNIK s D3 2000 IU + C je vyhľadávaný
pre tieto účinky:
- zvýšenie kvality kostí a zubov
- prevencia osteoporózy (rednutia kostí)
- zlepšenie imunity
- zvýšenie tvorby kolagénu
- podpora látkovej premeny
- normalizácia zrážania krvi
Odporúčanie:
- výrobok uchovávať v chladničke a po otvorení spotrebovať do 30 dní
- rozmiešať dennú dávku v 1 dcl pomarančového džúsu, ktorý chuť
lipozomálneho výrobku neutralizuje
Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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PRÍRODNÉ ŽELEZO C+B9+B12

LIPOSOMAL PLUS

Lipozomálne prírodné železo z lístkov karí (po latinsky
Murraya koenigii) je v tomto produkte v unikátnej kombinácii
s vitamínom C, ďalej s najmodernejšou, aktívnou formou kyseliny listovej (vitamín B9), tzv. folátom 4. generácie a napokon vitamínom B12, čiže metylkobalamínom, pre maximálne
využitie železa v organizme.
Nedostatok železa sa prejavuje zvýšenou únavou a znížením
fyzickej výkonnosti. Ďalšími príznakmi sú nechutenstvo,
bledá pokožka, poruchy sústredenia a bolesti hlavy.

rýchlejšie a efektívnejšie. Vitamín B9, kyselina listová,
je dôležitý pri tvorbe zárodočných tkanív v tehotenstve
a pre normálny vývoj nervového systému budúceho dieťaťa.
Vitamín B12, kyanokobalamín, je nenahraditeľný
pre krvotvorbu. Dokáže zvýšiť kvalitu života po infarkte.
Kombinácia týchto vitamínov a minerálnych prvkov je navrhnutá tak, aby všetky zložky pôsobili na organizmus synergicky. Dokáže účinne bojovať proti chudokrvnosti.

Železo prispieva k správnej tvorbe červených krviniek
a hemoglobínu, k správnemu prenosu kyslíka v tele, k správnemu fungovaniu imunitného systému a k zníženiu vyčerpania a únavy.
Vitamín C priamo zvyšuje vstrebateľnosť železa a pomáha
s aktiváciou slizníc, vďaka čomu sa železo vstrebáva
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Dávkovanie:

200 ml
20 dávok

1x denne 10 ml
(1x veľká lyžica)

1x denne 2,5 ml
(1x ½ čajovej lyžičky)

1x denne 5 ml
(1x čajová lyžička)

Krajina pôvodu: Slovensko
Ďalšie zložky: demineralizovaná voda, konzervačná látka (sorban
draselný), antioxidant (L-askorbát sodný), slnečnicový lecitín bez GMO
Produkt PRÍRODNÉ ŽELEZO C+B9+B12 LIPOSOMAL PLUS
je vyhľadávaný pre tieto účinky:
- liečba anémie z nedostatku železa
- zvýšenie produkcie červeného krvného farbiva hemoglobínu
- zlepšenie prenosu kyslíka v krvi
- zlepšenie celkovej kondície u žien so silnou menštruáciou,
pri vredovej chorobe žalúdka, silnom krvácaní z hemoroidov,
nádorových ochoreniach čreva, u vegetariánov, ľudí s intoleranciou laktózy či celiakiou
- zvýšenie výkonnosti, svalovej vytrvalosti
- odstránenie vyčerpanosti a únavy (spôsobenej málokrvnosťou)
Odporúčanie:
- výrobok uchovávať v chladničke a po otvorení spotrebovať do 30 dní
- rozmiešať dennú dávku v 1 dcl pomarančového džúsu, ktorý chuť
lipozomálneho výrobku neutralizuje
Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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HYDROLIZOVANÝ KOLAGÉN
Z BIOAKTÍVNYCH PEPTIDOV

LIPOSOMAL PLUS

Hydrolizovaný kolagén z bioaktívnych peptidov obsahuje
kolagén typu I. a typu III. Kolagén I. typu predstavuje 90 %
kolagénu v tele, nachádza sa takmer vo všetkých tkanivách,
v šľachách, pokožke, kostiach, chrupavkách, spojivových
tkanivách a zuboch.

Prírodným zdrojom bioaktívnych kolagénových peptidov
pre náš lipozomálny kolagén je voľne pasúci sa hovädzí
dobytok. Hovädzí kolagén sa vyrába predovšetkým z kože,
šliach, kostí a chrupaviek. Obsahuje najmä kolagén typu I.
a III., a teda podporuje šľachy a väzivá, ale i pokožku.

Tento typ kolagénu dokáže vytvárať najpevnejšie spojenia
v ľudskom tele. Kolagén III. typu sa vyskytuje spolu
s kolagénom typu I. a tiež vo svaloch, orgánoch, tepnách
a v špeciálnom type spojivového tkaniva nazývaného
retikulárne vlákno, ktoré tvorí pečeň, tukové tkanivo,
kostnú dreň, slezinu a ďalšie orgány.

Kolagén je bielkovina, ktorá je najviac zastúpená v bunkách
každého systému v ľudskom organizme. Táto bielkovina
sa podieľa na správnom fungovaní spojivových tkanív svalov
či kostí.

Kolagén z bioaktívnych peptidov je obľúbený všetkými
vekovými skupinami aj u oboch pohlaví, pretože podporuje
zdravie oporného systému a kostrového svalstva, ženy ho
vyhľadávajú najmä pre zlepšenie kvality vlasov a pokožky.
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Schopnosť tvoriť kolagén klesá s rastúcim vekom, tento
proces sa nedá zastaviť, no pomocou dopĺňania kolagénu
je možné udržať si zdravú pokožku, zuby, vlasy a vnútorné
orgány.

Dávkovanie:

250 ml
25 dávok

1x denne 10 ml
(1x veľká lyžica)

nevhodné
pre deti

nevhodné
pre tehotné ženy

Krajina pôvodu: Slovensko
Produkt HYDROLIZOVANÝ KOLAGÉN Z BIOAKTÍVNYCH PEPTIDOV
je vyhľadávaný pre tieto účinky:
- zvýšenie kvality, hydratácie a pružnosti pokožky
- rýchlejšie hojenie rán
- zlepšenie štruktúry nechtov
- zdravšie zuby
- zlepšenie stavu kĺbov a väzív
- zlepšenie kvality svalovej hmoty
- zníženie rizika zranenia počas športu
Odporúčanie:
- výrobok uchovávať v chladničke a po otvorení spotrebovať do 30 dní
- rozmiešať dennú dávku v 1 dcl pomarančového džúsu, ktorý chuť
lipozomálneho výrobku neutralizuje
Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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PEČEŇOVÝ BOOSTER

LIPOSOMAL PLUS

Unikátna kombinácia látok a bylín, ktoré majú blahodarné
účinky na funkciu pečene. Extrakt z listov artičoky pomáha
pri problémoch s pečeňou, močovými cestami a obličkami.
Pozitívne ovplyvňuje množstvo cholesterolu a metabolizmus tukov, využíva sa aj pri redukcii hmotnosti. Okrem toho
podporuje vylučovanie žlče a trávenie. Artičok je známym
antioxidantom.
Ďalšími zložkami boosteru sú pestrec mariánsky a glutatión.
Pestrec má priaznivý vplyv na regeneráciu pečeňového parenchýmu, chráni pečeň a podporuje jej detoxikačnú funkciu.
Okrem toho prispieva aj k celkovej detoxikácii organizmu.
Glutatión patrí medzi najsilnejšie antioxidanty, chráni telo
pred poškodením pečene, poruchami imunity a nervového
systému. Zúčastňuje sa metabolizmu škodlivých látok
v organizme a podporuje tvorbu žlče.
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Túto silnú trojicu sme v boostri doplnili o kurkumovník,
ktorý pôsobí antibakteriálne, antioxidačne a protizápalovo.
Pomáha chrániť pečeň a stará sa o správne fungovanie
tráviaceho systému – preto sa využíva aj pri vredoch
a zápaloch. Poslednou zložkou pečeňového boostra je
selén, ktorý podporuje imunitný systém, chráni pred
srdcovými chorobami a prispieva aj k správnemu
fungovaniu štítnej žľazy.

Dávkovanie:

200 ml
20 dávok

1x denne 10 ml
(1x veľká lyžica)

nevhodné
pre deti

nevhodné
pre tehotné ženy

Krajina pôvodu: Slovensko
Ďalšie zložky: demineralizovaná voda, konzervačná látka (sorban
draselný), antioxidant (L-askorbát sodný), slnečnicový lecitín bez GMO
Produkt PEČEŇOVÝ BOOSTER je vyhľadávaný pre tieto účinky:
- chráni pečeň a podporuje jej detoxikačnú funkciu
- podporuje správnu funkciu obličiek a močových ciest
- podporuje vylučovanie žlče a dobré trávenie
- antioxidačné účinky
- podporuje imunitu a nervový systém
- pomáha pri zápaloch
Odporúčanie:
- výrobok uchovávať v chladničke a po otvorení spotrebovať do 30 dní
- rozmiešať dennú dávku v 1 dcl pomarančového džúsu, ktorý chuť
lipozomálneho výrobku neutralizuje
Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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VITAMÍN KOMPLEX

LIPOSOMAL PLUS

Vitamín C, vitamín E a zinok patria medzi najvýznamnejších
antioxidantov, bojujú proti stresu a voľným radikálom. Zinok
má navyše významné protivírusové a antibakteriálne účinky.

Selén má imunostimulačné účinky, pozitívne ovplyvňuje
mužskú potenciu, udržiava zdravé vlasy a nechty a spolu
s vitamínom C podporuje zdravý kardiovaskulárny systém
a nervy. Pre mentálnu a psychickú rovnováhu je dôležité
aj magnézium, ktoré znižuje krvný tlak a podporuje cyklus
zdravého spánku. Okrem toho prispieva k silným a zdravým
kostiam a zubom.

Dostatok vitamínu D3 zaručuje vysokú hustotu kostných
tkanív, ale aj psychickú pohodu a dobrú náladu a posilňuje
obranyschopnosť organizmu.

Železo prispieva k správnej tvorbe červených krviniek
a hemoglobínu, posilňuje imunitu a znižuje pocit vyčerpania
a únavy.

Kombinácia najdôležitejších vitamínov a minerálov
pre správne fungovanie imunitného systému, mozgu
a ďalších orgánov.

Vitamíny skupiny B podporujú správne fungovanie nervového systému - vo Vitamín komplexe sú zastúpené vitamíny
B2, B5, B6, B7, B9 a B12, ktoré znižujú pocit vyčerpania
a únavy a podporujú imunitu. Vitamíny B1 a B3 sa spolu
s vitamínom B2 starajú o zdravý srdcovo-cievny systém.
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C
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E
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Dávkovanie:

200 ml
20 dávok

1x denne 10 ml
(1x veľká lyžica)

nevhodné
pre deti

nevhodné
pre tehotné ženy

Krajina pôvodu: Slovensko
Ďalšie zložky: demineralizovaná voda, konzervačná látka (sorban
draselný), antioxidant (L-askorbát sodný), slnečnicový lecitín bez GMO
Produkt VITAMÍN KOMPLEX je vyhľadávaný pre tieto účinky:
- Prispieva k zdravým kostiam a zubom
- Podporuje imunitu
- Protivírusové a antibakteriálne účinky
- Antioxidačné účinky
- Pozitívny vplyv na nervový systém a psychiku
- Znižuje pocit únavy a vyčerpania
- Podporuje zdravý kardiovaskulárny systém
- Pozitívny vplyv na mužskú potenciu
- Udržiava zdravé vlasy a nechty
Odporúčanie:
- výrobok uchovávať v chladničke a po otvorení spotrebovať do 30 dní
- rozmiešať dennú dávku v 1 dcl pomarančového džúsu, ktorý chuť
lipozomálneho výrobku neutralizuje
Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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ZINOK + SELÉN

LIPOSOMAL PLUS

Spojenie minerálov zinok a selén je výborným spôsobom,
ako prispieť k správnemu fungovaniu imunitného systému
a súčasne podporiť zdravie pokožky, očí, vlasov i nechtov.
Stopový prvok zinok prispieva k posilneniu imunitného
systému organizmu. Ak je organizmus napadnutý vírusom
alebo baktériou, zinok zvyšuje aktivitu makrofágov, ktoré
sú schopné aktívne vyhľadať a zničiť cudzorodé bunky. Jeho
dlhodobé dopĺňanie znižuje výskyt prechladnutia. Jeho nedostatočná hladina v organizme sa prejavuje okrem zníženej
obranyschopnosti aj stratou chuti do jedla, alebo zmenou
vnímania chuti.

príjem selénu by si mali dávať pozor muži, pretože tento
minerál ovplyvňuje potenciu a dozrievanie spermií. Selén
podporuje imunitný systém, chráni pred srdcovými chorobami a prispieva aj k správnemu fungovaniu štítnej žľazy.
Častým prejavom nedostatku selénu v organizme je znížená
výkonnosť až slabosť, poruchy pečene a kožné ochorenia.

Selén, ako významný antioxidant, dokáže znižovať oxidačný
stres, ktorý sa spája s množstvom chronických chorôb, ako je
cukrovka druhého typu, kardiovaskulárne ochorenia či rôzne
druhy rakoviny. Tým, že neutralizuje voľné radikály, ktoré
dokážu poškodiť sietnicu, chráni aj naše oči. Na dostatočný

Minerály
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Dávkovanie:

200 ml
20 dávok

2x denne 5 ml
(2x čajová lyžička)

nevhodné
pre deti

nevhodné
pre tehotné ženy

Krajina pôvodu: Slovensko
Ďalšie zložky: demineralizovaná voda, konzervačná látka (sorban
draselný), antioxidant (L-askorbát sodný), slnečnicový lecitín bez GMO
Produkt Zinok+Selén je vyhľadávaný pre tieto účinky:
- prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému
- prispieva k správnemu fungovaniu štítnej žľazy
- udržuje zdravé nechty, vlasy, pokožku a metabolizmus kyselín a zásad
- správna spermatogenéza
Odporúčanie:
- výrobok uchovávať v chladničke a po otvorení spotrebovať do 30 dní
- rozmiešať dennú dávku v 1 dcl pomarančového džúsu, ktorý chuť
lipozomálneho výrobku neutralizuje
Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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KĹBOVÁ VÝŽIVA

LIPOSOMAL PLUS

Unikátny výživový doplnok na komplexnú podporu zdravia
kĺbov, chrupaviek a svalov. Ocenia ho nielen ľudia, ktorí majú
kĺbové ťažkosti, ale účinkuje aj proti starnutiu a pomáha
zlepšiť trávenie a pohyblivosť čriev.

Chondroitín sulfát znižuje aktivitu enzýmov, ktoré chrupavku
rozkladajú a navracia jej elasticitu. Má prirodzené protizápalové účinky. Zmierňuje až spomaľuje priebeh artrózy
a zlepšuje pohyblivosť kĺbov.

Kĺbová výživa v sebe spája nielen bežnú kombináciu Glukozamínu hydrochloridu a Chondroitín sulfátu, je doplnená
o kyselinu hyalurónovú, polysacharidy a kolagén.

Kyselina hyalurónová sa prirodzene vyskytuje v synoviálnej
tekutine, ktorej úlohou je zvlhčovať mäkké tkanivá, znižovať
trenie a zlepšiť pohyb medzi chrupavkami, vďaka čomu kĺby
fungujú správne a nebolia. Okrem toho pomáha pri hojení
rán a má významné účinky na pokožku – redukuje vrásky
a zlepšuje celkové zdravie pokožky.

Glukozamín je dôležitým stavebným prvkom chrupavky,
ktorý má preukázané protizápalové účinky. Využíva sa
pri problémoch s artritídou, podporuje pevnosť a pružnosť
chrupavky. Okrem toho účinkuje proti starnutiu a pomáha
zlepšiť trávenie a pohyblivosť čriev.
Chondroitín sulfát vytvára v kostnej chrupavke hmotu, vďaka
ktorej si telo ukladá kolagén. Rovnako zvyšuje aj tvorbu kyseliny hyalurónovej. S pribúdajúcim vekom klesá jeho tvorba.
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Kolagén sa podieľa na správnom fungovaní spojivových
tkanív svalov či kostí a má priaznivé účinky na chrupavky,
pokožku, kĺby a väzivá. Pomáha pri zníženej pohyblivosti kĺbov, zápaloch i osteoporóze. Schopnosť tvoriť kolagén klesá
s rastúcim vekom, no pomocou dopĺňania kolagénu je možné
udržať si zdravú pokožku, zuby, vlasy a vnútorné orgány.

Dávkovanie:

200 ml
20 dávok

1x denne 10 ml
(1x veľká lyžica)

nevhodné
pre deti

nevhodné
pre tehotné ženy

Krajina pôvodu: Slovensko
Ďalšie zložky: demineralizovaná voda, lecitín slnečnicový geneticky
nemodifikovaný, glukozamín hydrochlorid, chondroitín-sulfát,
kyselina hyaluronová, konzervačná látka (sorban draselný),
antioxidant (L-askorbát sodný), prírodná aróma
Produkt KĹBOVÁ VÝŽIVA je vyhľadávaný pre tieto účinky:
- Zlepšuje zdravie chrupavky, podporuje jej pevnosť a pružnosť
- Zlepšuje pohyblivosť kĺbov
- Protizápalové účinky
- Zlepšuje trávenie a pohyblivosť čriev
- Účinkuje proti starnutiu, zlepšuje zdravie pokožky
- Podporuje zdravé zuby, vlasy, nechty a vnútorné orgány
Odporúčanie:
- výrobok uchovávať v chladničke a po otvorení spotrebovať do 30 dní
- rozmiešať dennú dávku v 1 dcl pomarančového džúsu, ktorý chuť
lipozomálneho výrobku neutralizuje.
- použite pred fyzickou aktivitou.
Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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ANTI – AGE ELIXÍR

LIPOSOMAL PLUS

ANTI – AGE ELIXÍR obsahuje francúzsky patentovaný komplex CERAMOSIDES™, ktorého účinok je podložený klinickými
štúdiami. CERAMOSIDES ™ je patentovaný synergetický
komplex, ktorý má preukázaný hydratačný účinok už
za 60 dní – chráni pokožku pred stratou elasticity, viditeľne sťahuje póry a vyhladí textúru pokožky a až o 73% zníži
drsnosť pokožky.
CERAMOSIDES™ je bohatý na fytoceramidy získavané z pšenice, ktorá nie je geneticky modifikovaná. Zdrojom pšenice
sú výlučne európske krajiny. Špecifický proces čistenia
umožňuje úplnú elimináciu zvyškového pšeničného lepku
v konečných výrobkoch CERAMOSIDES™, takže naše lipozomálne ceramidy môžu piť aj ľudia s bezlepkovou diétou.
Ceramidy vyrobené vo Francúzsku sú teda 100 % vegan,
GMO free, gluten free. Ceramidy sú prirodzene sa vyskytujúce
lipidové molekuly, ktorých úlohou je pokožku hydratovať
a obnovovať.
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Okrem toho redukujú oxidačný stres, spomaľujú starnutie
buniek, zachovávajú elasticitu pokožky a celistvosť kolagénovej siete, čím pôsobia aj proti starnutiu. Ceramidy sú
často súčasťou rôznych pleťových krémov a sér, ktoré však
pôsobia iba lokálne.
Veľkou výhodou produktu ANTI – AGE ELIXÍR je jeho orálne
užívanie – účinné látky sú v tele prenášané prostredníctvom
krvného obehu až do vnútornej vrstvy kože, pokryjú celé telo
a zasiahnu tak aj miesta, ktoré sú pri nanášaní krému ťažko
dosiahnuteľné rukami (napríklad chrbát). Pokožka celého tela
je hydratovaná, má mladistvý vzhľad a zdravý lesk.
ANTI – AGE ELIXÍR je vhodný pre ľudí, ktorí majú veľmi suchú
a citlivú pokožku. Vyhľadávaný je i atopikmi, pôsobí
na vekom zostarnutú pokožku s nízkym obsahom ceramidov.
Účinok CERAMOSIDES™ je podložený klinickými štúdiami.
CERAMOSIDES™ obsadil 1. miesto v ocenení Silver Scientific
Excellence Award.

Dávkovanie:

250 ml
25 dávok

1x denne 10 ml
(1x veľká lyžica)

nevhodné
pre deti

nevhodné
pre tehotné ženy

Krajina pôvodu: Slovensko
Ďalšie zložky: demineralizovaná voda, Ceramosides prášok:
lipidový extrakt zo pšenice, glycerín
Produkt ANTI – AGE ELIXÍR je vyhľadávaný pre tieto účinky:
- pôsobí hydratačne, zachováva pružnosť a integritu pokožky
- vyhladzuje vrásky a pôsobí proti starnutiu
- chráni pokožku pred stratou elasticity, viditeľne sťahuje póry
- vyhladzuje textúru pokožky a znižuje drsnosť pokožky
- vhodný pre suchú a ciltivú pokožku, zlepšuje stav atopickej pleti
Odporúčanie:
- výrobok uchovávať v chladničke a po otvorení spotrebovať do 30 dní
- rozmiešať dennú dávku v 1 dcl pomarančového džúsu, ktorý chuť
lipozomálneho výrobku neutralizuje.
Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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VITAMÍN B12

LIPOSOMAL PLUS

Najúčinnejšia, lipozomálna forma metylkobalamínu – prirodzenej formy vitamínu B12. Podporuje tvorbu červených
krviniek a myelínu, znižuje únavu a vyčerpanie a podporuje
správne fungovanie nervového a imunitného systému.
Vitamín B12 patrí medzi vitamíny rozpustné vo vode
a ako jediný z vitamínov obsahuje kov – kobalt. Podieľa sa
na normálnom energetickom metabolizme i metabolizme
aminokyseliny homocysteínu čo býva častým problémom
u vegetariánov, správnej funkcii nervovej sústavy, podporuje
obranyschopnosť organizmu, a prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy. Okrem toho podporuje tvorbu červených krviniek
a zúčastňuje sa procesu delenia buniek.
Zásoby vitamínu B12 si naše telo vytvára najmä v pečeni
a vydržia niekoľko rokov. Pozor by si mali dávať vegetariáni
a vegáni, tehotné ženy a ľudia nad 50 rokov, ktorí sú najviac
ohrození nedostatkom vitamínu B12. Nedostatočnú hladinu
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kobalamínu mávajú v tele aj pacienti s črevnými poruchami
či ochorením pankreasu.
Medzi príznaky nedostatku vitamínu B12 patrí pocit slabosti
a únavy, bledosť, tvorba áft, brnenie v rukách či nohách,
zhoršenie pamäte, náladovosť a poruchy nervového systému. Ľudia trpiaci nedostatkom kobalamínu mávajú zvýšené
hladiny homocysteínu, čo vytvára priestor pre vznik aterosklerózy.
Lipozomálny vitamín B12 je bezlepkový, vhodný pre vegánov,
neobsahuje žiadne GMO látky ani syntetické spojivá.

Dávkovanie:

200 ml
20 dávok

2x denne 5 ml
(2x čajová lyžička)

nevhodné
pre deti

nevhodné
pre tehotné ženy

Krajina pôvodu: Slovensko
Ďalšie zložky: demineralizovaná voda, lecitín slnečnicový geneticky
nemodifikovaný, B12 (kyanokobalamín), konzervačná látka
(sorban draselný), antioxidant (L-askorbát sodný), glycerín
Produkt Vitamín B12 je vyhľadávaný pre tieto účinky:
- podporuje správnu funkciu nervovej sústavy, znižuje únavu a vyčerpanie
- podieľa sa na normálnom energetickom metabolizme – prispieva
k tvorbe energie
- podporuje imunitný systém
- podporuje tvorbu červených krviniek a myelínu
- podieľa sa na metabolizme homocysteínu a bráni pred jeho kumuláciou
v organizme
Odporúčanie:
- výrobok uchovávať v chladničke a po otvorení spotrebovať do 30 dní
- rozmiešať dennú dávku v 1 dcl pomarančového džúsu, ktorý chuť
lipozomálneho výrobku neutralizuje.
Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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ZDRAVÉ DÝCHACIE CESTY A HRDLO

LIPOSOMAL PLUS

Baza čierna obsahuje éterické oleje, ktoré podporujú uvoľňovanie a následné vykašliavanie hlienov. Zlepšuje funkciu
imunitného systému, pôsobí antioxidačne a má antibakteriálne účinky.
Vďaka vysokému množstvu slizovitých látok sa divozel
veľkokvetý využíva pri ochoreniach celej dýchacej sústavy.
Upokojuje podráždené dýchacie cesty a hrdlo, spoľahlivo vás
zbaví hlienov, prečistí a regeneruje celú dýchaciu sústavu.
Navyše, využíva sa pri zápale priedušiek a je účinný aj pri
problémoch s astmou.
Prvosienka jarná dokáže zmierniť dráždenie na kašeľ, uľahčuje vykašliavanie hlienov, je nápomocná pri bronchitíde
a zahlienených prieduškách a tlmí zápaly.
Priaznivý vplyv na oslabenú sliznicu dutín má hrab obyčajný,
ktorý je vysokoúčinným pomocníkom pri zápale prínosových
dutín, nádche a bronchitíde. Okrem toho priaznivo pôsobí
aj pri zápale priedušiek a pľúc.
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Železník lekársky pomáha pri bolestiach v krku a zápaloch dýchacích ciest, uvoľňuje a pomáha rozpúšťať hlieny a tlmí kašeľ.
Sladké drievko upokojuje horné dýchacie cesty a pôsobí
protivírusovo. Je účinné aj proti herpesom.
Vďaka obsahu vonných silíc má materina dúška antibakteriálny a antiseptický účinok. Pomáha dezinfikovať zapálené
dýchacie cesty, uvoľňovať hlieny, tlmí kašeľ, je veľmi účinná
pri bronchitíde, astme a zápale pľúc.
Beta glukán extrahovaný z čerstvej hlivy ustricovej pomáha
telu zvyšovať odolnosť voči väčšine patogénov - baktériám,
vírusom, parazitom i plesniam. Tento vysokokvalitný beta
-1,3/1,6-D-glucan posilňuje imunitný systém, využíva sa
aj pri liečbe rakoviny a priaznivo pôsobí pri precitlivenosti
na alergény.

Dávkovanie:

200 ml
20 dávok

2x denne 5 ml
(2x čajová lyžička)

nevhodné
pre deti

nevhodné
pre tehotné ženy

Krajina pôvodu: Slovensko
Ďalšie zložky: demineralizovaná voda, lecitín slnečnicový geneticky nemodifikovaný, baza čierna (Sambucus nigra L.) kvet, divozel veľkokvetý (Verbascum
densiflorum L.) kvet, prvosienka jarná (Primula veris L.) kvet, sladké drievko
(Glycyrrhiza glabra L.) hrab obyčajný (Carpinus betulus L.) list, železník lekársky
(Verbena officinalis L.) vňať, materina dúška (Thymus serpyllum L.), vňať, kvet,
konzervačná látka (sorban draselný), antioxidant (L-askorbát sódny), glycerín.
Produkt Zdravé dýchacie cesty a hrdlo je vyhľadávaný pre tieto účinky:
- pomáha pri zápaloch celej dýchacej sústavy
- je vysokoúčinný proti vírusom a baktériám
- pomáha uvoľňovať hlieny a podporuje ich vykašliavanie
- tlmí kašeľ a má regeneračný účinok na dýchacie cesty
- priaznivo pôsobí aj pri problémoch s astmou
- napomáha pri liečbe herpesov
Odporúčanie:
- výrobok uchovávať v chladničke a po otvorení spotrebovať do 30 dní
- rozmiešať dennú dávku v 1 dcl pomarančového džúsu, ktorý chuť
lipozomálneho výrobku neutralizuje.
Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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LYZÍN PLUS

LIPOSOMAL PLUS

Lipozomálny lyzín doplnený o dve účinné látky - vitamín C
a zinok, stimuluje telo v boji proti vírusom, aktivuje imunitný
systém a je účinný aj proti vírusu herpesu. Okrem toho uľahčuje
trávenie, podporuje pevnosť kostí a zmierňuje stres.
Lyzín je esenciálna aminokyselina, dôležitá stavebná zložka
nielen bielkovín, ale aj hormónov, enzýmov a imunitných buniek
tela. Je prítomný pri tvorbe kolagénu, čím posilňuje spojivové
tkanivá, ktoré sa stávajú pevnejším a celistvejšími. Vďaka tomu
sa baktérie a vírusy v tele dokážu podstatne menej rozširovať.
Táto dôležitá aminokyselina je veľmi účinná aj proti oparu, ktorý
spôsobuje vírus herpes simplex, a taktiež pomáha v boji proti
pásovému oparu.
Vďaka lyzínu dokáže organizmus vstrebať viac vápnika, a tým,
že sa podieľa na tvorbe kolagénu, nepriamo podporuje pevnosť
kostí a chrupavky, posilňuje sľachy a väzy v kĺboch, účinne pomáha pri hojení rán a zlomenín a jeho dostatočná hladina
v organizme dokáže zlomeninám aj predchádzať.
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Lyzín je nápomocný aj pri problémoch s tráviacim traktom – ak
ho telo nemá dostatok, dochádza k poruchám v činnosť tráviaceho ústrojenstva a pomalému tráveniu.
Štúdie potvrdzujú, že lyzín je nápomocný aj ľuďom, ktorí sa liečia
na cukrovku – dokáže totiž zvýšiť sekréciu inzulínu a zároveň
znížiť hladinu glukózy v ich krvi.
Lyzín je aminokyselina, ktorú si telo nevie vytvoriť samo. Je preto potrebné ho do tela dopĺňať. Pravidelný príjem lyzínu navyše
dokáže zmierňovať stres a znižovať chronickú únavu.
Vitamín C pomáha pri ochrane buniek pred oxidatívnym
stresom, prispieva k normálnej tvorbe kolagénu a taktiež k udržiavaniu normálneho stavu chrupaviek, kostí, ciev, ďasien, zubov
a pokožky. Zinok je významný pre funkciu imunitného systému,
prispieva k normálnemu stavu kostí, vlasov, nechtov, pokožky
a metabolizmu kyselín a zásad.

Dávkovanie:

200 ml
20 dávok

1x denne 10 ml
(1x veľká lyžica)

nevhodné
pre deti

nevhodné
pre tehotné ženy

Krajina pôvodu: Slovensko
Ďalšie zložky: demineralizovaná voda, L-lyzín, vitamín C (kyselina
L-askorbová), lecitín slnečnicový geneticky nemodifikovaný, zinok
(glukónan zinočnatý), konzervačná látka (sorban draselný),
antioxidant (askorbát sodný), glycerol
Produkt LYZÍN PLUS je vyhľadávaný pre tieto účinky:
- pomáha v boji proti vírusovým a bakteriálnym infekciám,
- je účinný proti oparu (herpesu) i pásovému oparu,
- podporuje vstrebávanie vápnika, zlepšuje pevnosť kostí a chrupaviek,
- podporuje zdravé trávenie,
- pozitívne ovplyvňuje stav pacientov s diabetom,
- dokáže zmierňovať stres a únavu.
Odporúčanie:
- výrobok uchovávať v chladničke a po otvorení spotrebovať do 30 dní
- rozmiešať dennú dávku v 1 dcl pomarančového džúsu, ktorý chuť
lipozomálneho výrobku neutralizuje.
Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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RELAXIN

LIPOSOMAL PLUS
Jedinečný lipozomálny komplex pozostáva z patentovaného
Affronu – špeciálneho extraktu zo šafránu, ktorý obsahuje
komplex bioaktívnych látok Lepticrosalides® zodpovedných
za zlepšenie nálady u ľudí s príznakmi úzkosti, depresie,
stresu, a ktorých trápi zlý spánok. Doplnený je o špeciálny
patentovaný bioaktívny extrakt z Ashwagandhy.
Relaxin je lipozomálny komplex, ktorý obsahuje patentovaný
Affron – špeciálny extraktu zo šafránu a špeciálny patentovaný bioaktívny extrakt z Ashwagandy.
Affron obsahuje Lepticrosalides®, čo je komplex bioaktívnych
látok zodpovedných za zlepšenie nálady u ľudí so stresom,
príznakmi úzkosti alebo depresie, či zlým spánkom. Pôsobí
ako prírodné antidepresívum bez vedľajších účinkov. Viaceré
klinické štúdie preukázali jeho schopnosť pôsobiť na spätné
vychytávanie serotonínu, jeho užívanie sa preto odporúča
ľuďom s nízkou hladinou serotonínu.
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Relaxin obsahuje okrem extraktu zo šafránu aj špeciálny
patentovaný bioaktívny extrakt z koreňa indického ženšenu
– Ashwagandhy, ktorá je považovaná za prírodný adaptogén. Ashwagandha poskytuje absolútne najvyššiu úroveň
bioaktívnych látok na trhu, viac ako >10 % withanolidových
glykozidov, Withaferín A a oligosacharidy. Ashwagandha
ovplyvňuje procesy v tele tak, aby sa vytvorila odolnosť
organizmu proti nepriaznivým vplyvom. Pôsobí proti stresu
a zlepšuje spánok.

Dávkovanie:

200 ml
20 dávok

2x denne 5 ml
(2x čajová lyžička)

nevhodné
pre deti

nevhodné
pre tehotné ženy

Krajina pôvodu: Slovensko
Ďalšie zložky: demineralizovaná voda, lecitín slnečnicový geneticky
nemodifikovaný, Affron (extrakt z čneliek šafránu), Ashwagandha
(extrakt z koreňa a listov), konzervačná látka (sorban draselný),
glycerín, antioxidant (L-askorbát sodný)
Produkt Relaxin je vyhľadávaný pre tieto účinky:
- priaznivo pôsobí pri úzkostiach, depresiách,
- zlepšuje náladu a podporuje vitalitu organizmu,
- pôsobí proti únave a nedostatku energie,
- je vhodný pre študentov a ľudí s veľkou potrebou sústredenia,
- zlepšuje kognitívne funkcie.
Odporúčanie:
- výrobok uchovávať v chladničke a po otvorení spotrebovať do 30 dní
- rozmiešať dennú dávku v 1 dcl pomarančového džúsu, ktorý chuť
lipozomálneho výrobku neutralizuje.
Výrobok je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR
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Sídlo spoločnosti:
PURE LIFE s.r.o
Krajná 29, 821 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 53 561 074
IČ DPH: SK2121405539
tel: + 421 917 606 554
e-mail: info@avita.sk
www.avita.sk

