Staráme se o ty, kteří se o sebe starají

Moderní člověk se svým myšlením, jednáním a životním
stylem neustále vzdaluje od přírody. Stres, nekvalitní strava
a nedostatek pohybu způsobují stále více civilizačních
onemocnění, problémů a ztrátu životní rovnováhy.
Během posledních 350 tisíc let jsme žili převážně v harmonickém kontaktu s přírodou. Nacházeli jsme v ní zdroj obživy
i uzdravení. Dnes účinek těchto bohatých zdrojů potvrzuje
i moderní věda.
My v Avitě již od roku 2009 pomáháme lidem zmírnit dopady
civilizačních chorob, které vznikají následkem nesprávného životního stylu. Jeho součástí je stres, nekvalitní výživa,
nedostatek pohybu a odtržení od přírody.
Přinášíme výživové doplňky vysoké kvality, které byly
navrženy na základě vědeckých studií.
Byli jsme mezi prvními, kteří na středoevropský trh přinesli
jednu z nejkvalitnějších superpotravin na světě, moringu.
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Avitě patří také přední místo v prodeji vitamínů a minerálů
v lipozomální formě, která momentálně patří mezi nejmodernější a nejšetrnější technologie zpracování výživových
doplňků.
Kvalitní suroviny a šetrné zpracování našich produktů
zaručují vysokou využitelnost zdraví prospěšných látek.
Všechny naše produkty jsou registrovány Ministerstvem
zdravotnictví ČR. Na výrobu všech našich výživových
doplňků se využívají nejkvalitnější přírodní suroviny
a jsou vyvinuty na základě nejnovějších výsledků vědeckého výzkumu v oblasti medicíny, nutričních doplňků
i přírodního léčitelství.
Přinášíme vám ověřené zdroje vitality a zdraví z celého světa,
na míru vytvořené receptury, jejichž blahodárné účinky
potvrdila i věda. A to vše v kombinaci s nejmodernější
technologií zpracování.
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MORINGA PREMIUM
Moringa olejodárná bývá označována jako strom života
a její blahodárné účinky jsou známé už stovky let v Asii,
odkud původně pochází. Je to tropický strom, který se dá celý
zužitkovat. Listy jsou důležitou potravinou především v Indii
a Africe, místní obyvatelé je jedí syrové, nebo tepelně upravené, v dobách nadbytku je suší. Jsou totiž zdrojem mnoha
minerálů, vitamínů a bílkovin. Plody lze připravit podobně
jako fazolové lusky. Semena zralých plodů se praží a chutnají
jako ořechy. Obsahují velké množství oleje, který se využívá
v kuchyni i v kosmetice.
Tyto účinky jsou potvrzeny i vědeckými studiemi. Listy
moringy olejodárné obsahují unikátní kombinaci vitamínů,
minerálních látek a antioxidantů. Vitamín A posiluje kvalitu
zraku, vitamín C se stará o silný imunitní systém a vitamíny
skupiny B pomáhají vyrovnávat se se stresem a zátěží, zlepšují metabolismus a fungování nervové soustavy.
Listy moringy mají vysokou nutriční hodnotu. Příroda jim
nadělila takový mix živin, který nebyl doposud potvrzen v
žádném jiném přírodním zdroji. Jsou v něm zastoupeny vita-
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míny, minerály, mastné kyseliny omega-3, omega-6
a omega-9. Jsou jedním z nutričně nejbohatších rostlinných
zdrojů potravy a také jediným, který obsahuje všechny
esenciální aminokyseliny potřebné pro člověka.
Moringa obsahuje jedinečné kombinace minerálů a mastných
kyselin, které není snadné v přírodě nalézt. Zdraví kardiovaskulárního systému prospívá v morinze draslík, železo
a chlorofyl, které normalizují krevní tlak, pomáhají v zásobování buněk kyslíkem a podporují tvorbu hemoglobinu.
Pokožka, vlasy, zuby a kosti posílí zinek a vápník, které jsou
obsaženy v listech moringy.
Zdraví nervového systému přímo ovlivňuje všechny systémy
lidského organismu. Omega-3 mastné kyseliny jsou pro něj
nenahraditelné a společně s hořčíkem zaručují psychickou
pohodu a lepší zvládání stresových situací. Obě složky také
bojují proti zánětovým procesům v celém organismu, čímž
ulehčují práci imunitnímu systému.

Dávkování:

60
kapslí

1 - 2 kapsle
2x denně po jídle

1 kapsle
2x denně po jídle

1 - 2 kapsle
2x denně po jídle

Země původu: Španělsko, Indie
Složení: 100 % sušina z listů moringy olejodárné
Složení tobolky: hydroxypropyl methylcelulóza (HPMC),
voda (veganská kapsle)
Produkt MORINGA PREMIUM je žádaný díky těmto účinkům:
- posílení imunitního systému
- dodání energie a vitality
- normalizace vysokého krevního tlaku
- zlepšení kognitivních funkcí
- podpora protizánětlivých procesů
- pozitivní vliv na kvalitu a růst vlasů, kvalitu kůže a redukci vrásek
- pozitivní vliv na množství mateřského mléka v době kojení
- u mužů podpora libida

Výrobek je schválen Ministerstvem zdravotnictví SR
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ASHWAGANDHA AA+
Ašvaganda je spojení dvou slov původem ze sansktu: ašva
znamená kůň a ganda znamená síla. Pojem koňská síla se
vztahuje na silné účinky, kterými rostlina disponuje. Jde
o kořen rostliny Withania somnifera označované jako ašvaganda neboli indický ženšen a má své místo v tradiční indické
a čínské medicíně. Klinické testy prokázaly účinnost látek
obsažených v této rostlině a řadí se mezi tzv. adaptogeny (též
stimulátory, harmonizátory nebo tonika) ovlivňují procesy v organismu tak, aby se vytvořila odolnost proti nepříznivým vlivům.
Účinky ašvagandy se v lidském organismu projevují v rámci
vícero procesů. Zvýšení hladiny mužského pohlavního hormonu testosteronu zaručí více energie v každodenním životě.
Klinické studie potvrdily minimalizaci pocitů úzkosti, snížení
stresového hormonu kortizolu a zvýšení pozornosti a stavu
bdělosti. Užívání ašvagandy pomáhá normalizovat
i hladinu krevního cukru a organismus si dokáže lépe
poradit s přebytkem cholesterolu.
Vliv látek obsažených v ašvagandě se neprojevuje jen na
fyzické úrovni, ale pozitivně ovlivňuje i mentální a duševní
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pohodu. Jasné uvažování a pozornost se díky ní zvyšují, což
přispívá k vyšším výkonům a lepším rozhodnutím v pracovní
i osobním životě.
Ašvaganda byla v ajurvédě doporučována těm, kterým se
nedařilo dosáhnout pokojného spánku. Klinické studie
potvrdily tuto schopnost a kořen této rostliny je tak jednou
z možností, jak ovlivnit kvalitu spánku. Kromě toho přispívá
i ke zlepšení paměti a motorické kontrole, která se věkem
a životním stylem přirozeně vytrácí.
Produkt ASHWAGANDHA AA+ obsahuje ašvagandu s označením KSM-66. Jde o kořenový výtažek s nejvyšší koncentrací kompletního spektra účinných látek na trhu, přičemž zachovává všechny přírodní složky bylin v původní rovnováze.
Obsahuje nejvyšší procentuální podíl účinné látky ze všech
aktuálně dostupných extraktů získaných výlučně z kořene.
Vyrábí se pomocí jedinečného postupu extrakce založeného
na zásadách tzv. zelené chemie bez použití alkoholu nebo
jiného chemického rozpouštědla.

Dávkování:

60
kapslí

2 kapsle/600 mg
1x denně po jídle

nevhodné
pro děti

nevhodné
pro těhotné ženy

Země původu: Indie
Složení: 100 % extrakt z kořene rostliny Withania somnifera
Složení tobolky: hydroxypropyl methylcelulóza (HPMC),
voda (veganská kapsle)
Produkt ASHWAGANDHA AA+ je žádaný díky těmto účinkům:
- snížení stresu
- zlepšení paměti a kognitivních funkcí
- silné antioxidační účinky
- zlepšení spánku
- normalizace funkce štítné žlázy
- pozitivní vliv na kvalitu vlasů a kůže
- ovlivňování hormonální rovnováhy
- regulace hmotnosti a chuti do jídla
- podpora sexuálního a reprodukčního zdraví
- zvýšení vytrvalosti
- pomoc při tvorbě svalové hmoty
Výrobek je schválen Ministerstvem zdravotnictví SR
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ROVNOVÁHA
Každý potřebuje pro své správné fungování
rovnováhu. Vnitřní procesy organismu se snaží
stavu rovnováhy dosahovat v každém okamžiku. Na to však potřebuje dostatek vitamínů
a minerálů. Nejvyšší kvalita a nejmodernější
lipozomální zpracování doplňků výživy AVITA
zaručí vašemu organismu dostatek živin. S jejich
pomocí dosáhnete požadovaného stavu rovnováhy a můžete si užívat pohodu, zdraví a silnou
imunitu.
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SUPER VITAMIN C 1000
Produkt obsahuje přírodní vitamín C z výtažků z tropické třešně
aceroly, která pochází ze Střední Ameriky a jejíž plody se
po sběru suší a zpracovávají na jemný prášek s obsahem přírodního vitamínu C a dalších zdraví prospěšných látek. Tento až
třímetrový teplomilný keř má oranžové až tmavočervené plody
s nakyslou ovocnou chutí připomínající citrón. Acerola má původ
v deštných pralesích Brazílie, můžeme ji ale najít i v subtropických oblastech po celém světě, např. v jihovýchodní Asii nebo
v Indii. Přirozeně roste ve volné přírodě v několika částech Severní Ameriky a v amazonském pralese. Je známá také
pod názvem tropická třešeň, jelikož je třešni velmi podobná.
Acerola obsahuje silnou kombinaci důležitých vitamínů A, B,
C, E. Vitamín A přímo ovlivňuje kvalitu lidského zraku
a pomáhá regeneraci pokožky, čímž zamezuje tvorbě vrásek.
Vitamín C je známý pomocník imunitního systému, který
vstupuje do tvorby kolagenu, chrání buňky před oxidačním
stresem, zvyšuje vstřebávání železa a podporuje zdraví cév,
kostí a chrupavek. Vitamín C spolu s vitamíny B pomáhá tělu
efektivněji hospodařit s energií a příznivě působí na psychiku
a na snižování únavy či vyčerpání.
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Vitamín E obsažený v acerole chrání buňky před volnými
radikály, a proto má antioxidační účinek. Tento vitamín blahodárně působí na metabolické procesy, které se odehrávají
v játrech. Chrání je tak před zbytečným přetěžováním a ztučnění. Játra díky vitamínu E dokáží efektivněji udržovat vnitřní
prostředí organismu v rovnováze.
V acerole najdeme potřebné složky pro zdraví krevného
systému, draslík a železo, které normalizují krevní tlak
a pomáhají v zásobovaní buněk kyslíkem. Pokožka, vlasy,
zuby a kosti budou posíleny díky zinku a vápníku, které
v acerole nacházíme v dostatečné kvalitě a množství.
Acerola obsahuje i bohaté zdroje fosforu a mědi. Fosfor,
který je druhým nejrozšířenějším minerálním prvkem
v lidském těle (hned po vápníku), přispívá k správné stavbě
kostí a zubů a udržuje správnou vodivost nervových spojení.
Měď ovlivňuje zabarvení pokožky a zdraví vlasů a je nevyhnutelná pro zdravé kosti, klouby, mozek a nervy.

Dávkovaní:

60
kapslí

1 kapsle
1x denně

nevhodné
pro děti

nevhodné
pro těhotné ženy

Země původu: Slovensko
Složení kapslí: hydroxypropyl methylcelulóza (HPMC),
voda (veganská kapsle)
Produkt Super Vitamín C 1000 je žádaný díky těmto účinkům:
- ochrana před oxidačním stresem
- podpora imunitního systému
- správné fungování nervového systému
- snížení pocitu vyčerpání a únavy
- lepší využití železa v organismu
- pozitivní vliv na tvorbu kolagenu
- zvýšení hustoty minerálů v kostech
- antioxidační procesy
- regenerace po fyzickém výkonu
- zvýšení průtoku krve
- regulace hladiny glukózy (cukru) v krvi
Výrobek je schválen Ministerstvem zdravotnictví SR
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ALOE VERA ENZÝMY
Listy aloe vera byly využívány už ve starém Egyptě, kde byla
tato rostlina označována jako rostlina nesmrtelnosti. Extrakt
z gelových listů aloe obsahuje minerály, vitamíny, aminokyseliny a enzymy, které pomáhají lidskému organismu
s trávením, čímž příznivě působí na další důležité metabolické procesy.
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obory. Největší úspěch slaví enzymoterapie v oblasti traumatologie a ortopedie.
Bromelain, enzym získávaný z ananasu, urychluje hojení ran
a využívá se při pooperačních stavech a v situacích, kdy je vyžadováno rychlé zotavení a regenerace. Enzymy mají výrazný
protizánětlivý účinek, podporují hojení pojivových tkání, mají
pozitivní vliv na oběhový systém i podporu imunity.

Enzymy jsou organické molekuly, které mají poměrně složitou strukturu a charakter bílkovin. Účinkují ve všech procesech látkové přeměny v živých organismech. Všeobecně lze
říci, že enzymy umožňují reakci mezi dvěma látkami. Jsou
to teda doslova biokatalyzátory. Dokonce i ta nejjednodušší
biochemická reakce probíhající v těle má „svůj“ enzym.

Mezi další enzymy, které obsahuje přípravek ALOE VERA
ENZYMY, patří například i lipáza, proteáza nebo amyláza,
které se získávají ze speciálního druhu plísní (konkrétně lipáza z plísně Rhizopus oryzae). Produkt obsahuje jen rostlinné
zdroje enzymů.

Produkt ALOE VERA ENZYMY obsahuje kromě aloe i kořen
zázvoru a extrakt z papáje (zdroj enzymu papainu). Látky
získané z těchto rostlin ulehčují trávení proteinů a cukrů
a podporují peristaltiku (pohyby) střev.
Enzymy však nejsou určené jen na podporu a zlepšení
trávení. Praxe v podávaní enzymů se značně rozšířila
a v současnosti zahrnuje prakticky všechny medicínské

Enzymy slouží na zlepšení účinnosti trávení přímo v trávicím traktu. Mohou se uplatnit i při žaludečních a střevních
onemocněních nebo u osob se sníženou funkcí slinivky břišní.
Ideální je jejich použití i v případě, kdy se konzument dopustil
dietní chyby. Složky produktu ALOE VERA ENZYMY společně
vytvářejí synergický mix, který pozitivně ovlivňuje všechny
nejdůležitější systémy organismu.

Dávkovaní:

60
kapslí

1 tableta
1x denně

1 tableta
1x denně

1 tableta
1x denně

Země původu: Německo
Produkt ALOE VERA ENZYMY je žádaný díky těmto účinkům:
- harmonizace trávení
- detoxikace organismu
- správné fungování nervového systému
- podpora imunitního systému
- normalizace hladiny cukru v krvi
- lehčí trávení
- podpora kardiovaskulárního systému
- antioxidační procesy
- detoxikace jater

Výrobek je schválen Ministerstvem zdravotnictví SR
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JOY FLEX
Chrupavky a klouby v organismu degenerují nejen s přibývajícím věkem, ale i díky nesprávnému životnímu stylu, nedostatečnému pohybu, nadváze a stresu. Zdraví pojivových
tkání závisí na hladině minerálních látek a stopových prvků
v organismu.
Glukosamin a chondroitin sulfát, které se získávají z fermentované kukuřice, jsou důležitými stavebními jednotkami
chrupavek, které díky nim získávají pevnost a pružnost.
K pružnosti kloubů též přispívá další složka JOY FLEX, a tou je
výtažek z vrby bílé, který také bojuje proti zánětům, snižuje
otoky, horečky a tlumí bolesti. Enzym bromelain má silně
protizánětlivé účinky a pomáhá předcházet vzniku otoků.
Dokáže zklidnit a uvolnit zapálené svaly a pojivové tkáně.
Aminokyselina L-prolin podporuje tvorbu kolagenu v organismu. Napomáhá regeneraci poškozených chrupavek, tkáně
a vazů.
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Extrakty z vilcacory a kadidlovníku (Boswellia) podporují normální stav kloubů a kloubových pouzder. S pomocí kyseliny
hyaluronové je pohybový aparát hydratovaný a jeho buňky
mají dostatek vody na své nejdůležitější procesy.
Každá složka JOY FLEX má svou úlohu a všechny společně
přinášejí tkanivu úlevu po namáhavé fyzické aktivitě
u sportovců nebo lidem trpícím nadváhou. Pomáhají ženám
po menopauze, které mnohem rychleji ztrácejí kostní hmotu,
a též zvyšují kvalitu života seniorů, kteří často trpí různými
druhy revmatu.
Senioři s nízkou hustotou kostního tkaniva jsou rizikovou
skupinou při možných pádech a uklouznutích. Kvalitní výživa
kostí a kloubů dokáže zkrátit čas regenerace a při preventivním doplňování dokáže zraněním přímo předcházet.

Dávkovaní:

90
kapslí

1 tableta
3x denně

nevhodné
pro děti

nevhodné
pro těhotné ženy

Země původu: Slovensko
Složení kapslí: hydroxypropyl methylcelulóza (HPMC),
voda (veganská kapsle)
Produkt JOY FLEX je žádaný díky těmto účinkům:
- regenerace pevných tkání
- regenerace chrupavek kloubů
- doplnění síry
- prevence přetížení pohybového aparátu
- zpevnění pojivových tkání, vazů, šlach a úponů
- zlepšení kvality kostí a kloubů po menopauze,
při pravidelném sportování
- lepší hojení při poranění pohybového aparátu

Výrobek je schválen Ministerstvem zdravotnictví SR
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ENERGIA
Lidský metabolismus má potenciál vytvářet
enormní množství energie i ve vyšším věku.
Správná péče o naše zdraví začíná vyrovnaným
životním stylem a přísunem toho nejlepšího,
co příroda nabízí. Pokud se o své zdraví staráme
dlouhodobě, naše tělo si zachová svou vitalitu
do vysokého věku.
Doplňky AVITA uchovávají bohatství přírodních
zdrojů bez umělých zásahů tak, aby náš organismus získal maximum pro své každodenní
fungování. Ať si každý moment našeho života
můžeme užívat bez problémů a při plné síle.
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PROBIOTIKA PLUS VLÁKNINA
Probiotika obsahují živé mikroorganismy, které obecně
přispívají k normální funkci střev a pomáhají optimalizovat
trávicí soustavu.
Produkt je vhodný i na podporu udržení tělesné hmotnosti. Výtažky z papriky podporují optimální funkci žaludku.
Máta přispívá k přirozené obranyschopnosti a k relaxaci
organismu. Bylo prokázáno, že probiotika mají díky udržování rovnováhy v trávicím traktu svůj význam při potížích
s dráždivým tračníkem, infekčními a akutními průjmy
a záněty trávicího traktu, ekzémy, atopickou dermatitidou
a akné. Jsou schopné potlačovat hnilobné procesy
a působí i proti zácpě.
Kromě toho mají probiotika schopnost pomáhát produkci
vitamínů – hlavně vitamínů skupiny B a K. Pokud jsou střevní
bakterie oslabené, v organismu dochází ke snížení hladiny
vitamínu K a následně k poruchám srážlivosti krve.
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Vláknina z jablečného pektinu a výtažky z brokolice zaručují
efektivní pohyblivost střev, usnadňují tak vstřebávání vitamínů či bílkovin a pomáhají tělo zbavovat se odpadních látek.
Extrakt z papriky a indického jitrocele pomáhá formovat
přirozený hlen (mukus) ve střevech.
Zelený čaj a japonská léčivá houba šitake zlepšují vnitřní
prostředí trávicího traktu, zlepšují mentální výkon a produkci
energie.
Mladý ječmen spolu s chlorelou a spirulinou jsou v trávicím
traktu i zdrojem vlákniny, nestravitelné složky potravy, která
je kromě jiných funkcí potravou pro probiotické bakterie
a umožňuje jim ve střevě rozmnožovat se.
Ve střevech sídlí naše imunita. Tento produkt pomáhá zlepšit
práci imunitního systému těla, zvýšit odolnost vůči infekčním
onemocněním a normalizuje střevní mikroflóru během
a po užívaní antibiotik.

Dávkovaní:

60
kapslí

2 tablety
1x denně

1 tableta
1x denně

2 tablety
1x denně

Země původu: Velká Británie
Produkt PROBIOTIKA PLUS VLÁKNINA je žádaný díky
těmto účinkům:
- posiluje střevní mikrobiom
- má pozitivní vliv na trávení
- posiluje imunitu sliznic
- zlepšuje kvalitu pokožky
- normalizuje pH ve střevech po užívaní antibiotik
- podporuje odolnost vůči infekčním onemocněním
- pomáhá mírnit příznaky akné a ekzému
- pomáhá snižovat hladinu cholesterolu
- zlepšuje trávení
- mírní problémy s pálením žáhy a nadýmáním

Výrobek je schválen Ministerstvem zdravotnictví SR
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ZINEK FORTE
Zinek je oblíbený u veganů a vegetariánů, protože jejich
způsob stravování nezaručuje dostatečný příjem tohoto
životně důležitého mikroelementu. Po železe je druhým
nejvíce zastoupeným stopovým prvkem v lidském těle.
Vyskytuje se prakticky ve všech orgánech, nejvyšší koncentraci má v hormonu inzulín, ve vysoké koncentraci se však
nachází například i v očních tkáních. Stopové prvky lidský
organismus potřebuje ve zdánlivě zanedbatelném množství,
bez nich ale lidské tělo nedokáže fungovat.
Nedostatek zinku nemá specifické projevy, může se zhoršit
chuť a čuchu, objeví se zvýšené vypadávání vlasů, kožní
vyrážky, zánětová onemocnění kůže, ztráta chuti k jídlu,
průjmy, častější infekce kvůli snížené imunitě nebo pomalejší
hojení ran. Vážný nedostatek může vést u dospívajících
k opoždění růstu, sexuálního dospívání a psychickým
poruchám.
Jeho nedostatek může vést k oslabeným imunitním
reakcím. Důvodem je fakt, že tento minerál je nutný
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pro funkci buněk imunitního systému, zvyšuje aktivitu
T-lymfocytů a NK buněk, které likvidují viry. U starších osob,
které přijímají zinek, se zlepšila odolnost vůči chřipce a snížilo
se u nich riziko výskytu zápalu plic. Zinek se navíc doporučuje
užívat i na udržení zdravých vlasů, nehtů a pokožky a u mužů
také optimální hladiny testosteronu v krvi.

Dávkovaní:

30
kapslí

1 kapsula
1x denně

nevhodné
pro děti

nevhodné
pro těhotné ženy

Země původu: Slovensko
Složení kapslí: hydroxypropyl methylcelulóza (HPMC),
voda (veganská kapsle)
Produkt ZINEK FORTE je žádaný díky těmto účinkům:
- zvýšení odolnosti vůči infekcím
- snížení zánětových procesů a ekzémů
- účinný proti vypadávání vlasů a lámavosti nehtů
- podpora hojení ran
- podpora tvorby testosteronu a spermií u mužů
- důležitý při tvorbě buněk imunitního systému a funkčnosti
leukocytů (bílých krvinek)

Výrobek je schválen Ministerstvem zdravotnictví SR
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BLUE IRON
Výjimečnost tohoto doplňku výživy spočívá v tom, že železo
Fe3+ obsažené v produktu BLUEIRON je obalené vápníkovým polymerem, který umožňuje tělu vstřebat přesně takové
množství, jaké potřebuje. Má rychlý nástup účinku, nezatěžuje žaludek a skvěle chutná.
Železo je jednou ze základních složek molekul, které zabezpečují přenos kyslíku. Když se jeho množství v organismu
sníží, dochází i ke snížení produkce hemoglobinu a ostatních
látek, ve kterých se železo nachází. Nejprve dojde k nedostatku tzv. zásobního železa ve formě feritinu a až později se
rozvine tzv. anémie z nedostatku železa, když se sníží i obsah
železa v červených krvinkách.
Nejčastěji se projevuje u žen se silnou menstruací, během
těhotenství a kojení, u mužů při vředovém onemocnění žaludku, při krvácení ze zlaté žily, ale i při nádorových onemocněních střev, žaludku a podobně. Nezanedbatelnou příčinou
jsou i poruchy vstřebávání železa při redukčních dietách,
vegetariánství, intoleranci laktózy a při celiakii. Další příčinou
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této anémie mohou být chronické infekce, kdy železo spotřebují bakterie, a různá autoimunitní, nádorová a zánětová
onemocnění. BLUEIRON však kromě železa obsahuje i další
minerální prvky a vitamíny.
Vitamín E chrání před oxidačním stresem. Vitamín C zvyšuje
vstřebatelnost železa. Zinek je stopový prvek, který udržuje zdraví kostí, vlasů, nehtů a pokožky. Vitamín B7, biotin,
ovlivňuje kvalitu vlasů, nehtů a pokožky. Vitamín B9, kyselina
listová, je důležitý při tvorbě zárodečných tkání v těhotenství
a správném vývoji nervového systému dítěte. Vitamín B12,
kyanokobalamin, je důležitý pro správnou krvetvorbu.

Dávkovaní:

330 ml
33 dávek

1x denně 10 ml
(1x velká lžíce)

1x denně 2,5 ml
(1x ½ čajové lžičky)

2x denně 5 ml
(2x čajová lžička)

Země původu: Finsko
Ďalší složky: minerální voda, koncentrát ovocné šťávy (20 %) (hruška),
borůvkový koncentrát, vitamín C (kyselina askorbová), vitamín E (alfa-tokoferylacetát), železo redukované, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, oxid
zinečnatý, zahušťovadlo: xantanová guma, vitamín B12 (kyanokobalamin),
konzervační látka: sorban draselný, kyselina listová, biotin
Produkt BLUEIRON je žádaný díky těmto účinkům:
- léčba anémie z nedostatku železa
- zvýšení produkce červeného krevního barviva hemoglobinu
- zlepšení přenosu kyslíku v krvi
- zlepšení celkové kondice u žen se silnou menstruací, při žaludečních
vředech, silném krvácení z hemoroidů, nádorových onemocněních
střeva, u vegetariánů, lidí s intolerancí laktózy či celiakií
- zvýšení výkonnosti, svalové vytrvalosti
- zmírnění vyčerpanosti a únavy (způsobené chudokrevností)
Výrobek je schválen Ministerstvem zdravotnictví SR
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NA ZAČÁTKU
Na začátku cesty potřebujeme nejvíce síly a podpory. Mateřství bývá stresujícím obdobím nejen
pro malého človíčka, ale zejména pro maminky,
které svou roli berou zodpovědně.
Produkty AVITA obsahují vše potřebné pro toto
náročné období a pomáhají v doplňování toho
nejdůležitějšího pro zdraví maminky a děťátka.
Šetrné zpracování prostřednictvím lipozomální
technologie zaručuje ochranu vitamínů a minerálů před znehodnocením a dokáže dodat každé
buňce dostatek potřebných živin.
Ať je začátek cesty plný síly a zdraví.
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LIPOZOMÁLNÍ TECHNOLOGIE
Lipozomální technologie je moderní trend na trhu
kvalitních doplňků výživy.
Lipozomy byly objeveny počátkem 60. let. Jejich objev
se připisuje A. D. Banghamovi. Dlouho se jimi vědci zabývali pouze teoreticky, až později se začalo zkoumat,
jak je využít v medicíně.
Lipozom je malý kulatý váček, drobná bublina mikroskopické velikosti, s vnějším obalem složeným

BIOLOGICKÁ DOSTUPNOST

z dvojité vrstvy mastných kyselin a s dutým jádrem. Tento
vnitřek je možné vyplnit množstvím rozličných látek – vitamíny, minerály, stopovými prvky.
Je třeba zdůraznit, že samotný lipozom je především transportní systém. Jde o ideální přenašeč léčiv, enzymů a nukleových kyselin.
Účinné látky jsou po celou dobu přenosu díky lipozomální
membráně chráněny před enzymy a žaludečními kyselinami
v našem trávicím traktu. Účinné látky uvnitř lipozomů jsou
tak chráněny před znehodnocením. Díky tomu se daná látka
dostane rovnou do krevního oběhu.

KAPSLE
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AVITA

INJEKCE

Stavební jednotky lipozomů (tzv. fosfolipidy) tvoří přirozenou součást našich buněčných membrán, díky čemuž tato
forma zpracování doplňků výživy nezatěžuje organismus.
Kvalitní lipozomální přípravky obsahují fosfolipidy například ze slunečnic, které obsahují žádoucí nenasycené
mastné kyseliny.

LIPOZOMY S
ÚÍ,NNÍ LÁTKOU (UL)
UL

Účinná látka je obalena fosfolipidovými nanobublinkami,
lipozomy sestávajícími z lecitinu. Lecitinové produkty jsou
obvykle extraktem ze sójových bobů, slunečnicových semen
nebo vaječného žloutku.
Na výrobu fosfolipidových obalů doplňků výživy se používá
slunečnicový lecitin. Lecitin dovoluje smíchat tuky a vodu,
slouží tedy jako emulgátor. V potravinách se sójový lecitin
používá většinou jako přídavná látka.

892/1Û1 UL
DO %8ăKY

UL

%8ăKA S UL

%8ă.$

Lecitin obecně v organismu brání usazování cholesterolu
a pomáhá normálnímu metabolismu homocysteinu. Působí
při metabolismu tuků a chrání srdce a cévy.
Lipozomální doplněk výživy tedy kromě konkrétní aktivní
účinné látky v podobě vitamínu či minerálu dodá organismu i prospěšný lecitin. Ten se pro Avitu získává z evropského slunečnicového oleje pocházejícího z rostlin, které
nejsou geneticky modifikované (GMO free). Podstupuje

vícestupňový proces čištění bez použití rozpouštědel
a prochází procesem filtrace, aby se dosáhlo nejvyšší
možné úrovně čistoty.
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Určující je kvalita lipozomálního zpracování
Existují různé postupy přípravy lipozomálních doplňků
výživy. Kvalitu lipozomálního zpracování dokážeme posoudit na základě velikosti molekuly fosfolipidového obalu
a stability vzniklé lipozomální látky. Pouze kvalitní,
ovšem energeticky bohužel dosti náročná technologie
zaručí vytvoření optimální velikosti stabilní molekuly
s dlouhou trvanlivostí.
Pouze při nevelkém množství skutečně kvalitních
lipozomálních doplňků výživy se podaří dosáhnout
minimální velikosti molekul. Nejkvalitnější lipozomální
doplňky výživy mají velikost molekuly pouze 50 nm.
Pokud jsou molekuly větší, nedokáží přestoupit přes
tzv. hematoencefalickou bariéru (ta odděluje vnitřní
prostředí mozku od cévního systému) a nedostanou
se tak až k buňkám mozku a centrálního nervového
systému.
Na rozlišení kvalitních lipozomálních produktů nepotřebujeme mikroskop. Rozpoznat je lze jednoduše pomocí zraku.
Nalijte si tekutinu lipozomálního produktu na lžičku. Kvalitní
lipozomální přípravky jsou průhledné, zatímco ty méně
kvalitní mají téměř mléčnou barvu. Důvodem tohoto lomu
světla je velikost jejich molekul.
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LIPOZOMY S
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CHRÁNI AKTIVNÍ SLOĸKU
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Kvalitní lipozomální produkty jsou vyrobeny výhradně z přírodních surovin
a neobsahují dochucovadla nebo barviva. Neobsahují ani lepek nebo aditiva,
jsou GMO free a vhodné i pro vegany. Díky minimální velikosti svých molekul jsou schopny proniknout z krevního oběhu až k buňkám mozku. Procházejí náročným procesem, který zajistí, že lipozomální membrána s aktivní
látkou uvnitř vydrží a zůstane nepoškozená, což zaručuje jejich trvanlivost.
Mají téměř průsvitnou barvu, a aby nedošlo k jejich znehodnocení slunečním zářením, jsou baleny v tmavém skle.
Výhody lipozomálních produktů:
- vysoká, téměř 90% vstřebatelnost
- ochrana vitamínů, minerálů či stopových látek před znehodnocením
- lepší tolerance naší trávicí soustavou
- výhodné pro lidi obtížně polykající tablety
- stejný účinek tekuté lipozomální formy při nižší dávce ve srovnání
s tabletovou formou
- vyšší biologická dostupnost
- schopnost dopravit na místo určení složky rozpustné i nerozpustné
ve vodě
Oproti základním formám má několik dalších výhod. Prakticky 100%
vstřebatelnost lipozomů z trávicí soustavy do krevního oběhu, téměř
100% prostupnost do buněk, která je navíc energeticky naprosto
nenáročná, a to na rozdíl od aktivního transportu běžných forem vitamínů,
minerálů a antioxidantů.
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VITAMÍN C

LIPOSOMAL PLUS

Tento vitamín (nazývaný i kyselina askorbová) je velmi
důležitý pro správné fungování imunitního systému
i pro tvorbu kolagenu, čímž se podílí na stavbě pojivové tkáně. Má výrazný vliv na zdraví cév, nervovou soustavu
a energetický metabolismus.
Vitamín C dokáže zvýšit vstřebávání železa a mezi další
jeho účinky patří zmírnění oxidačního stresu, únavy či vyčerpání. Organismus si ho nedokáže vytvoří sám, proto
je potřebné přijímat ho ve stravě nebo v doplňcích výživy.
Už malé množství tohoto vitamínu chrání před onemocněním nazývaným skorbut.
„Céčko“ pomáhá v regeneraci pokožky a také v jejím udržování svým vlivem na tvorbu kolagenu. Schopnost produkovat
kolagen, bílkovinu potřebnou pro krásu zubů, vlasů a pokožky, klesá s věkem. Kromě toho dostatek vitamínu C chrání
před kataraktou (šedý zákal).
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Vitamín C pomáhá omezovat vyplavování histaminu, proto
má pozitivní vliv při alergických reakcích, autoimunitních
poruchách a intolerancích. Vitamín C dokáže chránit před
plicními onemocněními a nejnovější poznatky ukazují
i na schopnost chránit před kardiovaskulárními těžkostmi.
Vstřebatelnost produktu VITAMIN C LIPOSOMAL PLUS patří
mezi nejvyšší díky nejmodernější lipozomální technologii.

Dávkovaní:

250 ml
25 dávek

2x denně 5 ml
(2x čajová lžička)

1x denně 2,5 ml
(1x ½ čajové lžičky)

1x denně 2,5 ml
(1x ½ čajové lžičky)

Země původu: Slovensko
Ďalší složky: askorbát sodný (antioxidant), demineralizovaná
voda, sorban draselný, slunečnicový lecitin bez GMO
Produkt VITAMIN C LIPOSOMAL PLUS je žádaný díky těmto účinkům:
- ochrana před oxidačním stresem
- podpora imunitního systému
- správné fungování nervového systému
- snižuje pocit vyčerpání a únavy
- lepší využití železa
- zlepšení tvorby kolagenu
- zvýšení hustoty minerálů v kostech
- antioxidační procesy
Doporučení:
- po otevření uchovávat v lednici a spotřebovat do 30 dnů
- rozmíchat denní dávku v 1 dcl pomerančového džusu, který chuť
lipozomálního výrobku neutralizuje
Výrobek je schválen Ministerstvem zdravotnictví SR
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B-KOMPLEX

FORTE

Synergický efekt vitamínů skupiny B v lipozomální formě
s lecitinem poskytuje maximální využití vitamínů v těle.
Vitamín B1(tiamin) je esenciální vitamín, který se významně
podílí na produkci glukózy. Odbourávání alkoholu a vysoký
krevní cukr drasticky zvyšují potřebu tohoto vitamínu.

mínu. Vitamín B6 (pyridoxin) podporuje imunitní systém
a zdraví hormonální soustavy. Pomáhá při enzymatických
procesech. Vitamín B7 (biotin) ovlivňuje kvalitu vlasů, nehtů a pokožky. Výsledky studií poukazují i na jeho využití
při kontrole cukrovky, ovlivňuje také psychické zdraví.

Vitamín B2 (riboflavin) je látka potřebná pro správnou
funkci některých důležitých enzymů. Má blahodárný vliv
také na kardiovaskulární zdraví a kondici, snižuje pocit
vyčerpání a únavy.

Vitamín B9 (kyselina listová) je důležitý při tvorbě zárodečných očních tkání v těhotenství a pro správný vývoj
nervového systému.

Vitamín B3 (niacin) optimalizuje hladinu cholesterolu
a triglyceridů v krvi. Podobně jako riboflavin i niacin hraje
důležitou úlohu při péči o kardiovaskulární systém.
Vitamín B5 (kyselina pantotenová) je nejdůležitější pro
tvorbu koenzymu A, molekuly, která pomáhá stovkám
dalších enzymů, a také v rámci tvorby energie. Kvalitní látková přeměna v organismu závisí na množství tohoto vita-
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Vitamín B12 (kyanokobalamin) zlepšuje kvalitu červených
krvinek a má pozitivní vliv na nervový systém. Dokáže
zlepšit kvalitu života po infarktu.
Vstřebatelnost produktu B-KOMPLEX FORTE patří mezi
nejvyšší díky nejmodernější lipozomální technologii. Nedochází k předávkování, protože tato skupina vitamínů
je rozpustná ve vodě a tělo je dokáže v případě potřeby
z organismu vyloučit.

Dávkovaní:

200 ml
20 dávek

1x denně 10 ml
(1x velká lžíce)

1x denně 2,5 ml
(1x ½ čajové lžičky)

1x denně 10 ml
(1x velká lžíce)

Země původu: Slovensko
Produkt B-KOMPLEX FORTE je žádaný díky těmto účinkům:
- správné fungování nervového systému
- správné fungování psychiky
- zlepšení zdraví vlasů a pokožky
- pozitivní vliv na metabolismus
- zlepšení kvality vlasů a pokožky
- stabilizace hormonálního systému
- zlepšení látkové přeměny železa
- regenerace po psychickém nebo fyzickém výkonu
- snížení únavy
Doporučení:
- po otevření uchovávat v lednici a spotřebovat do 30 dnů
- rozmíchat denní dávku v 1 dcl pomerančového džusu, který chuť
lipozomálního výrobku neutralizuje
Výrobek je schválen Ministerstvem zdravotnictví SR
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C+D3+ZINEK

LIPOSOMAL PLUS

Vitamín C dokáže zvýšit vstřebávání železa a pomáhá
v organismu uchovávat vitamín E. Mezi další výhody přísunu
dostatečného množství vitamínu C patří zmírnění oxidačního
stresu, únavy a vyčerpání.
Vitamín C si lidský organismus nedokáže vytvořit sám,
proto je potřebné doplňovat ho prostřednictvím stravy nebo
výživových doplňků. Na příjmu vitamínu C je závislá i tvorba
kolagenu, který je potřebný pro zdraví kůže, vlasů, svalů
a šlach.
Dostatek vitamínu D zaručuje vysokou hustotu kostní tkáně,
ale i psychickou pohodu a dobrou náladu. Má významnou
úlohu při regulaci imunitních funkcí organismu a jeho nízká
hladina snižuje odolnost organismu vůči respiračním onemocněním. Vitamín D3 patří do skupiny vitamínů rozpustných v tuku, proto má jeho kombinace s lecitinem, který tvoří
lipozomální obal přípravku, synergický účinek.

Zinek v lidském organismu přispívá k tvorbě více než 400
různých hormonů a enzymů. Pomáhá tak regulovat a řešit
problémy s pokožkou, nehty, vlasy a zuby. Správné fungování
imunitního systému vyžaduje dostatečnou hladinu zinku
v organismu.
Lidské tělo však není schopné vytvářet si jeho zásoby. Na
zachování všech biologických účinků zinku je nevyhnutelné
zabezpečit jeho potřebný denní příjem.
Stopový prvek zinek je důležitý především v případě virových
onemocnění a akutních infekcí. Využívá se jako doplňková
léčba při bronchiálním astmatu, atopickém ekzému a získaných poruchách imunity.

C
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Dávkovaní:

200 ml
20 dávek

2x denně 5 ml
(2x čajová lžička)

1x denně 2,5 ml
(1x ½ čajové lžičky)

1x denně 2,5 ml
(1x ½ čajové lžičky)

Země původu: Slovensko
Další složky: askorbát sodný (antioxidant), demineralizovaná voda,
sorban draselný, slunečnicový lecitin bez GMO
Produkt C+D3+Zinek LIPOSOMAL PLUS je žádaný díky těmto účinkům:
- posílení imunitního systému, zlepšení obranyschopnosti
- správné fungování nervového systému
- snížení pocitu vyčerpání a únavy
- podpora hormonální rovnováhy
- zabránění degeneraci tkáně a svalů
- ochrana proti oxidačnímu stresu
- udržení vitality
Doporučení:
- po otevření uchovávat v lednici a spotřebovat do 30 dnů
- rozmíchat denní dávku v 1 dcl pomerančového džusu, který chuť
lipozomálního výrobku neutralizuje
Výrobek je schválen Ministerstvem zdravotnictví SR
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VITAMÍN D3 2500 IU

LIPOSOMAL PLUS

Vitamín D3 si organismus přirozeným způsobem vytváří
sám, když je pokožka vystavena slunečnímu záření. I proto
se mu říká „sluneční vitamín“. Množství syntetizovaného
vitamínu D3 v organismu závisí na mnoha faktorech (např.
na ročním období, nadmořské výšce, věku, množství smogu
v ovzduší, typu pokožky apod.).
Dostatek vitamínu D zaručuje vysokou hustotu kostní tkáně,
ale i psychickou pohodu a dobrou náladu. Má významnou
úlohu v regulaci imunitních funkcí organismu a jeho nízká
hladina snižuje odolnost organismu vůči respiračním onemocněním.
Vitamín D přispívá ke správnému vstřebávání a využití vápníku a fosforu, k udržení správného fungování svalů a hlavně
podporuje správné fungování imunitního systému.
Seniory chrání před degenerováním kostí a kostního svalstva a zvyšuje jejich fyzickou pohyblivost a samostatné
fungování. Může za to i přímý vliv vitamínu na produkci
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pohlavních hormonů. Metabolismus krevního cukru je systém založený na inzulínu a také jeho funkci přímo reguluje
vitamín D.
Studie dokazují, že dostatečná hladina „déčka“ v organismu
je prevencí před některými druhy onkologických onemocnění a podle všeho i těžkým průběhem infekce novým
koronavirem.
Vitamín D3 se do této lipozomální formy získává z řas. Jde
o čistě přírodní vitamín formu. Vitamín D3 patří do skupiny
vitamínů rozpustných v tuku, proto má jeho kombinace
s lecitinem, který tvoří lipozomální obal přípravku,
synergický účinek.

Dávkovaní:

200 ml
20 dávek

2x denně 5 ml
(2x čajová lžička)

nevhodné
pro děti

1x denně 5 ml
(1x čajová lžička)

Země původu: Slovensko
Ďalšie zložky: L-askorbát sodný (antioxidant), demineralizovaná
voda, sorban draselný, slunečnicový lecitin bez GMO
Produkt VITAMÍN D3 LIPOSOMAL PLUS je žádaný díky těmto
účinkům:
- posílení imunitního systému
- zvýšení ochrany horních dýchacích cest
- ochrana před poruchami vývoje kostí
- prevence před osteoporózou (řídnutím kostí)
- zlepšení průběhu zánětových onemocnění trávicího traktu
- zabezpečení plodnosti u obou pohlaví
Doporučení:
- po otevření uchovávat v lednici a spotřebovat do 30 dnů
- rozmíchat denní dávku v 1 dcl pomerančového džusu, který chuť
lipozomálního výrobku neutralizuje
Výrobek je schválen Ministerstvem zdravotnictví SR
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D3 2000 IU K2

LIPOSOMAL PLUS

Vitamín D3 a vitamín K2 patří do skupiny vitamínů rozpustných v tuku, proto jejich kombinace s lecitinem, který tvoří
jejich lipozomální obal, dosahuje synergického účinku.

kostí, především u mužů i žen po padesátce. Jejich příjem
je důležitý u žen s rozkolísanou nebo sníženou hormonální
hladinou, především v menopauze.

Vitamín D3 přispívá ke správnému využívání vápníku a fosforu, ke správnému fungování svalů a především k správnému
fungování imunitního systému. Podporuje především vrozenou imunitu, která organismu už od narození pomáhá bránit
se. Ovlivňuje hladinu cholesterolu a má pozitivní účinky při
léčbě cukrovky a obezity. Jeho nízká hladina snižuje odolnost
organismu vůči respiračním onemocněním.

Vitamín D3 se do této lipozomální formy získává z islandského lišejníku, který roste v čistém vysokohorském prostředí
a je jedním z nejkvalitnějších zdrojů tohoto vitamínu. Vitamín
K2 MK7 se získává z cizrny. Označení MK7 znamená, že
vitamín K2 má delší poločas rozpadu, a proto zůstává v krvi
déle. Čím déle tam je, tím má vyšší šanci má dostat se tam,
kde je potřebný.

Vitamín K2 zásadně ovlivňuje metabolismus vápníku, přispívá k správnému proudění krve a pomáhá udržovat cévy a žíly
zdravé. Efektivní ukládání minerálů do kostní tkáně díky vitamínu K má vliv na odolnost vůči pádům a rizikům zlomenin.
Vitamíny K2 a D3 by neměly chybět v lékárničce lidí, kteří
mají problémy s vysokým krevním tlakem, cévami a řídnutím
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Dávkovaní:

200 ml
20 dávek

2x denně 5 ml
(2x čajová lžička)

nevhodné
pro děti

nevhodné
pro těhotné ženy

Země původu: Slovensko
Další složky: demineralizovaná voda, menachinón, antioxidant
askorbát sodný, sorban draselný, slunečnicový lecitin bez GMO
Produkt D3 K2 LIPOSOMAL PLUS je žádaný díky těmto účinkům:
- posílení imunitního systému
- zvýšení ochrany horných dýchacích cest
- ochrana před poruchami vývoje kostí
- prevence před osteoporózou (řídnutím kostí)
- zlepšení průběhu zánětových onemocnění trávicího traktu
- podpora zdraví reprodukčních orgánů
- K2 pomáhá ukládat vápník přímo do kostí a zubů
- prevence ischemické choroby srdce (K2 pomáhá předcházet
kalcifikaci věnčitých tepen)
- prevence onkologických onemocnění, prospěšný pro pacienty
po radioterapii
Doporučení:
- po otevření uchovávat v lednici a spotřebovat do 30 dnů
- rozmíchat denní dávku v 1 dcl pomerančového džusu, který chuť
lipozomálního výrobku neutralizuje
Výrobek je schválen Ministerstvem zdravotnictví SR
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GLUTATHION

LIPOSOMAL PLUS

Glutatión je životně důležitá látka, kterou naše tělo neustále
produkuje. Sestává ze tří aminokyselin – cysteinu, glycinu
a glutaminu. Glutathion je antioxidant tvořený přímo v játrech, v těle se však nenachází v takovém množství, aby mohl
pomoct i jiným orgánům. Patří mezi nejsilnější antioxidanty,
které vědci dokázali identifikovat přímo v lidském organismu.
Nízká hladina glutathionu je spojena s množstvím chorob,
jako jsou aterosklerotické problémy, poškození jater, zvýšené
riziko rakoviny, ale i s poruchami imunity a nervového systému (Parkinsonova či Alzheimerova choroba). Nedostatek
glutathionu také vede ke vzniku diabetu a dalších metabolických poruch, k onemocněním trávicího traktu a plic či
osteoporóze.
Je důležitý při syntéze a opravě DNA, při syntéze bílkovin
a aminokyselin. Glutathion má důležitou funkci při metabolismu železa a regulaci cyklu oxidu dusnatého. Přímo se podílí
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na neutralizaci volných radikálů a reaktivních kyslíkových
sloučenin. Jeho přítomnost je zároveň důležitá při regulaci
množství erytrocytů a leukocytů, čímž do značné míry
ovlivňuje imunitní systém.
Podílí se na metabolismu škodlivých látek v organismu
a podporuje tvorbu žluče.
V minulosti nebylo možné dopravit do organismu dostatečné
množství glutathionu pro jeho rychlý metabolismus, díky
lipozomální c i jej však dokážeme nepoškozený dostat až
do vnitřního prostředí buňky.

Dávkovaní:

200 ml
20 dávek

1x denně 10 ml
(1x velká lžíce)

nevhodné
pro děti

nevhodné
pro těhotné ženy

Země původu: Slovensko
Další složky: demineralizovaná voda, L-askorbát sodný (antioxidant),
sorban draselný, slunečnicový lecitin bez GMO
Produkt GLUTATHION LIPOSOMAL PLUS je žádaný díky těmto účinkům:
- ochrana buněk jater před poškozením
- podpora správné funkce jater
- redukce projevů Parkinsonovy choroby
- pomoc při autoimunitních onemocněních
- snížení dopadů oxidačního stresu na organismus
- zlepšení inzulínové tolerance
- pozitivní vliv na tvorbu spermií u mužů
- zlepšení látkové přeměny bílkovin
Doporučení:
- po otevření uchovávat v lednici a spotřebovat do 30 dnů
- rozmíchat denní dávku v 1 dcl pomerančového džusu, který chuť
lipozomálního výrobku neutralizuje
Výrobek je schválen Ministerstvem zdravotnictví SR
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MAGNESIUM

LIPOSOMAL PLUS

Odhaduje se, že deficitem magnézia trpí většina populace.
Důvodem je nejen zvýšená potřeba a spotřeba hořčíku naším
organismem, ale i alarmující pokles obsahu hořčíku v potravinách, které konzumujeme.
Přitom je jedním z nejdůležitějších prvků v lidském organismu, je základním zdrojem energie v množství enzymatických
reakcí v těle. Nízká hladina hořčíku je nebezpečná i pro zdravé
osoby. Více než jen doporučenou denní dávku je třeba hořčík
přijímat v zátěžových situacích. Jednou z nich je stres, který
potřebu hořčíku zvyšuje až 20násobně. Hořčíku se proto říká
i antistresový minerál.
Příznaky nedostatku hořčíku mohou být úzkost, letargie,
únava, problémy s pamětí, ztráta chuti do jídla, svalová slabost, křeče, třes, závratě, nepravidelný či zrychlený puls.
Hořčík neboli magnézium se podílí na energetickém metabolismu, syntéze bílkovin a svůj podíl má i na silných a zdravých

kostech a zubech. Kromě toho snižuje krevní tlak a podporuje
cyklus zdravého spánku, který je důležitý pro mentální
a psychickou rovnováhu a pohodu.
Lidé s vysokým tlakem nebo ti, kdo trpí depresemi, potřebují tohoto minerálu více. Stejně tak i sportovci si musí jeho
hladinu důkladně střežit. Při námaze ho totiž organismus
spotřebuje mnohem více jako při oddychu. Při sportovaní se
navíc ve svalech hromadí kyselina mléčná, která je zodpovědná za bolest svalů po cvičení. Právě na zpracování této
kyseliny je magnézium nevyhnutelné.
Zvýšenou spotřebu magnézia mají i těhotné ženy, protože
hořčík se podílí na stavbě orgánů dítěte, tvorbě kostí a vývoji
centrální nervové soustavy. Jeho nedostatek se projevuje
křečí v nohách těhotné ženy a může vést až k předčasnému
porodu.

Mg
M
g
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Dávkovaní:

200 ml
20 dávek

2x denně 5 ml
(2x čajová lžička)

1x denně 2,5 ml
(1x ½ čajové lžičky)

1x denně 5 ml
(1x čajová lžička)

Země původu: Slovensko
Další složky: demineralizovaná voda, L-askorbát sodný (antioxidant),
sorban draselný, slunečnicový lecitin bez GMO
Produkt MAGNESIUM LIPOSOMAL PLUS je žádaný díky těmto účinkům:
- řešení zánětových procesů
- snížení krevného tlaku
- zvýšení hustoty kostí
- zvýšení kvality spánku
- zabránění křečím svalů
- potlačení příznaků předmenstruačního syndromu u žen
- prevence migrény
- regenerace po sportovním výkonu
- prevence záchvatů tetanie
Doporučení:
- po otevření uchovávat v lednici a spotřebovat do 30 dnů
- rozmíchat denní dávku v 1 dcl pomerančového džusu, který chuť
lipozomálního výrobku neutralizuje
Výrobek je schválen Ministerstvem zdravotnictví SR
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CURCUMIN

LIPOSOMAL PLUS

Kurkuma (turmeric) je známá i jako indický šafrán, v Číně
jako žlutý zázvor. Je to lesklý žlutý prášek, který se získává
mletím usušené podzemní části (oddenku) rostliny Curcuma
longa, která patří do čeledě zázvorovitých. V Indii je kurkuma
nejdůležitější součástí stravy a žádná jiná potravina
s tak skvělými zdravotními účinky není tak specificky vázaná
na kulturu jedné země. V ajurvédské medicíně ji považují
za všelék. Málokterá rostlina se může pochválit tak širokým
spektrem pozitivních vlivů na zdraví jako tento sušený mletý
kořen. Kurkuma je i součástí známého kari.
Vstřebatelnost kurkuminu, účinné látky z kurkumy, byla
donedávna velmi nízká, díky lipozomální formě je však
možné tělu dodat kurkumin bez dalších zbytečných látek
a zachovat tak jeho čistotu a účinky bez zbytečného
zatěžování organismu. V experimentálních studiích se
zjistilo, že má protizánětlivé a chemopreventivní vlastnosti. Nejnovější výsledky dokonce naznačují, že kurkuma má
významné protirakovinné účinky, které spočívají přede-
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vším v potlačení invazivnosti a tvorby metastáz mnoha
typů maligních nádorů.
Vícero studií prokázalo účinnost kurkuminu jako supresora
(suprese znamená potlačení) invaze a metastáz karcinomu
jater, plic, prsní žlázy, prostaty, žaludku, vaječníků, hrtanu,
kolorektálního karcinomu, melanomu, gliomu, osteosarkomu
a karcinomu úst a jazyka. Výzkumy ukázaly, že Indové mají
nejnižší výskyt Alzheimerovy choroby na světě, až pětkrát
nižší než na Západě. Důvodem je podle všeho i pravidelná
konzumace tohoto koření v jídle.
Kurkumin je momentálně jeden z nejslibnějších kandidátů
na potlačení zánětů bez nežádoucích vedlejších účinků. Denní
konzumace kurkumy snižuje množství prozánětových látek
v lidském těle. Proto se používá na zmírnění artritidy, může
být prospěšná i při bolesti svalů, zánětu kloubů, syndromu

Dávkovaní:

200 ml
20 dávek

1x denně 10 ml
(1x velká lžíce)

nevhodné
pro děti

nevhodné
pro těhotné ženy

Země původu: Slovensko
Další složky: demineralizovaná voda, sorban draselný, askorbát sodný
slunečnicový lecitin bez GMO
Produkt CURCUMIN LIPOSOMAL PLUS je žádaný díky těmto účinkům
- výrazný protizánětlivý účinek a tlumení bolesti
- kurkumin v kombinaci s fostatidylcholinem (jehož zdrojem je lecitin)
výrazně snižuje bolest a zánětové markery a zlepšuje funkci kloubů u
pacientů s osteoartritidou
- významné protirakovinné účinky
- zvýšení citlivosti nádorových buněk na konvenční léčbu
- prevence Alzheimerovy choroby
- snížení hladiny cholesterolu i krevního cukru
- snížení hladiny histaminu při histaminové intoleranci
- zvýšení průtoku krve
- zvýšení pohyblivosti střev
Doporučení:
- po otevření uchovávat v lednici a spotřebovat do 30 dnů
- rozmíchat denní dávku v 1 dcl pomerančového džusu, který chuť
lipozomálního výrobku neutralizuje
Výrobek je schválen Ministerstvem zdravotnictví SR
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JÓD

LIPOSOMAL PLUS
Stopový prvek jód má pro lidské zdraví obrovský význam.
Podporuje látkovou přeměnu důležitou pro tvorbu energie,
fungování nervového systému či poznávacích funkcí, pomáhá
udržovat zdravou pokožku, ale především přispívá ke správné
tvorbě hormonů štítné žlázy a jejímu fungování. Jód pozitivně
ovlivňuje i schopnost organismu bojovat proti zánětům.
Při nedostatku jódu vzniká tzv. endemická struma, kretenismus, poruchy mentálních funkcí, snížení plodnosti, ale
i perinatální úmrtnost. Přijímání kvalitního jódu je důležité
u těhotných žen, protože jeho nedostatek během těhotenství
může způsobit nevratné změny nervového systému plodu.
Endemická struma na Slovensku vymizela díky jódové profylaxi. Od roku 1965 se totiž na celém území státu distribuuje
sůl s obsahem jodidu draselného, tedy jodizovaná sůl.
Od roku 2000 se do kuchyňské soli přidává stabilnější jodič-
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nan, což se odrazilo na dalším zlepšení příjmu jódu. Bohužel
roku 2009 ukončil svou existenci jediný výrobce kuchyňské
soli na Slovensku, Solivary Prešov.
Při porovnávaní vzorků mořské soli a klasické jodizované soli
se například zjistilo, že ne všechny druhy mořské soli mají
uspokojivou hladinu jódu. Ten patří mezi nejdůležitější doplňky výživy především pro lidi, kterým v životosprávě chybějí
mořské plody a ryby.

Dávkovaní:

200 ml
20 dávek

1x denně 10 ml
(1x velká lžíce)

1x denně 5 ml
(1x čajová lžička)

1x denně 10 ml
(1x velká lžíce)

Země původu: Slovensko
UPOZORNĚNÍ: Tolerovatelná horní hranice jódu je 600 μg/den. Určitě
ji nepřekračujte! Některá onemocnění štítné žlázy, např. autoimunitní
onemocnění, mohou mít příčinu i v nadbytku jódu. Proto nedoporučujeme
výživové doplňky s extrémním množstvím jódu.
Produkt JÓD je žádaný díky těmto účinkům:
- správná funkce štítné žlázy (tvorba hormonů)
- podpora látkové přeměny důležité pro tvorbu energie
- optimální fungování nervového systému
- zlepšení mentálních funkcí
- zvýšení plodnosti
- zlepšení kvality pokožky
Doporučení:
- po otevření uchovávat v lednici a spotřebovat do 30 dnů
- rozmíchat denní dávku v 1 dcl pomerančového džusu, který chuť
lipozomálního výrobku neutralizuje
Výrobek je schválen Ministerstvem zdravotnictví SR
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B9 KYSELINA LISTOVÁ

LIPOSOMAL PLUS

Lipozomální KYSELINA LISTOVÁ je aktivní přírodní forma
kyseliny listové neboli vitamínu B9 (tzv. folát nejnovější,
4. generace), v mimořádně dobře vstřebatelné formě. Folát
se už nemusí v organismu dále přeměňovat, ale je ihned
k dispozici.
Kyselina listová je součástí genů a chromozomů každé buňky.
Protože je klíčovým vitamínem pro správný vývoj dítěte, o její
dostatečný příjem by měly dbát především ženy už těhotné
nebo plánující otěhotnět.
Mnoho lidí neví, že zatímco folát je aktivní přírodní forma
vitamínu B9, kyselina listová je jen syntetickou formou vitamínu B9. Příjem této kyseliny před otěhotněním a na počátku
těhotenství působí jako účinná prevence vrozených zdravotních problémů dítěte – snižuje jejich riziko o 50 až 70%. Před
otěhotněním by jí měly ženy užívat 400 mikrogramů denně,
a to v potravinové formě doplněné výživovým doplňkem.
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Protože mícha a mozek dítěte se vyvíjejí v prvních týdnech
těhotenství, je vhodné kyselinu listovou přijímati několik
měsíců před plánovaným otěhotněním. Těhotná žena by
měla její denní příjem zvýšit na dvojnásobek, nejlépe
ve formě přírodního, dobře vstřebatelného doplňku výživy.
Při nedostatku kyseliny listové může dojít k nesprávnému
vývoji plodu, předčasnému potratu, ale i k neurologickým
poškozením plodu.
Tento zajímavý vitamín bývá navíc označován i jako „vitamín
optimismu” a společně s dalšími vitamíny řady B podporuje zdraví srdce, cév i paměti. Při optimální hladině kyseliny
listové ustupují příznaky deprese i schizofrenie.

Dávkovaní:

200 ml
20 dávek

2x denně 5 ml
(2x čajová lžička)

nevhodné
pro děti

2x denně 5 ml
(2x čajová lžička)

Země původu: Slovensko
Další složky: demineralizovaná voda, konzervační látka sorban
draselný, antioxidant L-askorbát sodný
Produkt B9 KYSELINA LISTOVÁ je vyhľadávaný
pre tieto účinky:
- prevence rozštěpu rtu, patra a páteře u nenarozených dětí
- prevence některých poruch srdce u nenarozených dětí
- podpora zdraví srdce, cév a paměti
- pozitivní vliv na psychiku
- snížení pocitů únavy a vyčerpání
Doporučení:
- po otevření uchovávat v lednici a spotřebovat do 30 dnů
- rozmíchat denní dávku v 1 dcl pomerančového džusu, který chuť
lipozomálního výrobku neutralizuje
Výrobek je schválen Ministerstvem zdravotnictví SR
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PŘÍRODNÍ VÁPNÍK S D3 2000IU + C

LIPOSOMAL PLUS

Přírodní vápnik získaný z mořských řas Lithothamnium
calcareum v kombinaci s přírodním vitamínem D3 získaným
z řas, společně s vitamínem C, tvoří unikátní, vysoce vstřebatelnou kombinaci pro zdraví kostí, svalů a zubů.
Jedna dávka obsahuje až 500 mg vysoko vstřebatelného
přírodního vápníku z mořských řas, spolu s velkou dávkou
vitamínu D3 (2000 IU) a vitamínem C pro maximální vstřebatelnost a využití vápníku v organismu.
Na to, aby se vápník v našem tenkém střevě vstřebal a
prostřednictvím krevního oběhu dopravil do kostí a zubů, potřebujeme dostatek vitamínu D3. Spojení vápníku a vitamínu
D3 je nevyhnutelné. Naše tělo dokáže využit naráz cca 500
mg vápníku.

Vitamín D3 přispívá k správnému vstřebávání, resp. využívání
vápníku a fosforu, na udržení zdravých kostí, svalů a zubů.
Vitamín C přispívá k správné tvorbě kolagenu a k správné
funkci kostí, chrupavek, pokožky i dásní. Sportovci a lidé
s aktivním životním stylem užívají tuto kombinaci po cvičení,
na regeneraci svalů, při problémech s pohybovým ústrojím
(chrupavky, svaly, kosti). Tato kombinace může být do jisté
míry prevencí zubních kazů.
Lipozomální kombinaci vápníku, vitamínu C a vitamínu D3
mají v oblibě aktivní lidé, ale i senioři. Schopnost účinně
vstřebat vápník se se zvyšujícím se věkem snižuje.

Lipozomální vápník+D3+C je ideální využívat v období kojení,
kdy dochází k výrazné spotřebě vápníku, při prevenci a léčbě
osteoporózy a osteopenie (předstupeň osteoporózy).
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Dávkovaní:

200 ml
20 dávek

1x denně 10 ml
(1x velká lžíce)

nevhodné
pro děti

3x denně 5 ml
(3x čajová lžička)

Země původu: Slovensko
Další složky: demineralizovaná voda, konzervační látka sorban draselný, antioxidant L-askorbát sodný, slunečnicový lecitin bez GMO
Produkt PŘÍRODNÝ VÁPNÍK S D3 2000 IU + C je často vyhledáván
pro tyto účinky:
- zvýšení kvality kostí a zubů
- prevence osteoporózy (řídnutí kostí)
- zlepšení imunity
- zvýšení tvorby kolagenu
- podpora látkové přeměny
- normalizace srážení krve
Doporučení:
- po otevření uchovávat v lednici a spotřebovat do 30 dnů
- rozmíchat denní dávku v 1 dcl pomerančového džusu, který chuť
lipozomálního výrobku neutralizuje
Výrobek je schválen Ministerstvem zdravotnictví SR
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PŘÍRODNÍ ŽELEZO C+B9+B12

LIPOSOMAL PLUS

Lipozomální přírodní železo z lístků kari (keř Murraya koenigii) je v tomto produktu v unikátní kombinaci s vitamínem C,
dále s nejmodernější, aktivní formou kyseliny listové (vitamín
B9), tzv. folátem 4. generace, a s vitamínem B12, tedy metylkobalaminem, pro maximální využití železa v organismu.
Nedostatek železa se projevuje zvýšenou únavou a snížením
fyzické výkonnosti. Dalšími příznaky jsou nechutenství, bledá
pokožka, poruchy soustředění a bolesti hlavy.
Železo přispívá k správné tvorbě červených krvinek a hemoglobinu, k správnému přenosu kyslíku v těle, k dobrému fungování imunitního systému a ke snížení vyčerpání a únavy.
Vitamín C přímo zvyšuje vstřebatelnost železa a pomáhá
s aktivizací sliznic, díky čemuž se železo vstřebává rychleji
a efektivněji.

52

Vitamín B9, kyselina listová, je důležitý při tvorbě zárodečných tkání v těhotenství a pro správný vývoj nervového
systému dítěte.
Vitamín B12, kyanokobalamin, je nenahraditelný pro krvetvorbu. Dokáže zvýšit kvalitu života po infarktu.
Kombinace těchto vitamínů a minerálních prvků je navržena
tak, aby všechny složky působily na organismus synergicky.
Dokáže účinně bojovat proti chudokrevnosti.
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Dávkovaní:

200 ml
20 dávek

1x denně 10 ml
(1x velká lžíce)

1x denně 2,5 ml
(1x ½ čajové lžičky)

1x denně 5 ml
(1x čajová lžička)

Země původu: Slovensko
Další složky: demineralizovaná voda, konzervační látka sorban
draselný, antioxidant L-askorbát sodný, slunečnicový lecitin bez GMO
Produkt PŘÍRODNÉ ŽELEZO C+B9+B12 LIPOSOMAL PLUS je žádaný
díky těmto účinkům:
- léčba anémie z nedostatku železa
- zvýšení produkce červeného krevního barviva hemoglobinu
- zlepšení přenosu kyslíku v krvi
- zlepšení celkové kondice žen se silnou menstruací, při vředové chorobě
žaludku, silném krvácení z hemoroidů, nádorových onemocněních střev,
u vegetariánů a lidí s intolerancí laktózy či celiakií
- zvýšení výkonnosti a svalové vytrvalosti
- snížení pocitu vyčerpanosti a únavy (způsobených chudokrevností)
Doporučení:
- po otevření uchovávat v lednici a spotřebovat do 30 dnů
- rozmíchat denní dávku v 1 dcl pomerančového džusu, který chuť
lipozomálního výrobku neutralizuje
Výrobek je schválen Ministerstvem zdravotnictví SR
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HYDROLYZOVANÝ KOLAGEN
Z BIOAKTIVNÍCH PEPTIDŮ

LIPOSOMAL PLUS

Hydrolyzovaný kolagen z bioaktivních peptidů obsahuje
kolagen typu I a typu III. Kolagen I. typu představuje 90 %
kolagenu v těle, nachází se téměř ve všech tkáních, šlachách,
v pokožce, kostech, chrupavkách, pojivových tkáních a zubech. Tento typ kolagenu dokáže vytvářet nejpevnější spojení
v lidském těle.
Kolagen III. typu se vyskytuje spolu s kolagenem typu I a také
ve svalech, orgánech, tepnách a v speciálním typu vaziva
nazývaném retikulární vlákno, které tvoří játra, tukové tkáně,
kostní dřeň, slezinu a další orgány.
Kolagen z bioaktivních peptidů je oblíbený mezi všemi věkovými skupinami i u obou pohlaví, protože podporuje zdraví
opěrného systému a kostrového svalstva. Ženy ho vyhledávají především pro zlepšení kvality vlasů a pokožky.
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Kolagen je bílkovina, která je nejvíce zastoupená v buňkách
každého systému v lidském organismu. Tato bílkovina se
podílí na správném fungovaní pojivové tkáně svalů či kostí.
Schopnost tvořit kolagen klesá s rostoucím věkem, tento
proces se nedá zastavit, avšak pomocí doplňování kolagenu
je možné udržet si zdravou pokožku, zuby, vlasy a vnitřní
orgány.

Dávkovaní:

250 ml
25 dávek

1x denně 10 ml
(1x velká lžíce)

nevhodné
pro děti

nevhodné
pro těhotné ženy

Země původu: Slovensko
Produkt HYDROLYZOVANÝ KOLAGEN Z BIOAKTIVNÍCH PEPTIDŮ
je žádaný díky těmto účinkům:
- zvýšení kvality, hydratace a pružnosti pokožky
- rychlejší hojení ran
- zlepšení struktury nehtů
- zdravější zuby
- zlepšení stavu kloubů a vazů
- zlepšení kvality svalové hmoty
- snížení rizika zranění při sportu
Doporučení:
- po otevření uchovávat v lednici a spotřebovat do 30 dnů
- rozmíchat denní dávku v 1 dcl pomerančového džusu, který chuť
lipozomálního výrobku neutralizuje
Výrobek je schválen Ministerstvem zdravotnictví SR
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JATERNÍ BOOSTER

LIPOSOMAL PLUS

Unikátní kombinace látek a bylin, které mají blahodárné
účinky na funkci jater. Extrakt z listů artyčoku pomáhá při
problémech s játry, močovými cestami a ledvinami. Pozitivně ovlivňuje množství cholesterolu a metabolismus tuků,
využívá se i při redukci hmotnosti. Kromě toho podporuje
vylučování žluči a trávení. Artyčok je známým antioxidantem.
Dalšími složkami boosteru jsou ostropestřec mariánský
a glutathion. Ostropestřec má příznivý vliv na regeneraci jaterního parenchymu, chrání játra a podporuje její detoxikační
funkci. Kromě toho přispívá i k celkové detoxikaci organismu.
Glutathion patří mezi nejsilnější antioxidanty, chrání tělo před
poškozením jater, poruchami imunity a nervového systému.
Účastní se metabolismu škodlivých látek v organismu
a podporuje tvorbu žluči.

56

Tuto silnou trojici jsme doplnili o kurkumovník, který působí
antibakteriálně, antioxidačně a protizánětlivě. Pomáhá chránit játra a stará se o správné fungování trávicího systému
- proto se využívá i při vředech a zánětech. Poslední složkou
jaterního boostru je selen, který podporuje imunitní systém,
chrání před srdečními chorobami a přispívá i ke správnému
fungování štítné žlázy.

Dávkovaní:

200 ml
20 dávek

NOVINKA

1x denně 10 ml
(1x velká lžíce)

nevhodné
pro děti

nevhodné
pro těhotné ženy

Země původu: Slovensko
Další složky: demineralizovaná voda, konzervační látka sorban
draselný, antioxidant L-askorbát sodný, slunečnicový lecitin bez GMO
Produkt JATERNÍ BOOSTER je žádaný díky těmto účinkům:
- chrání játra a podporuje její detoxikační funkci
- podporuje správnou funkci ledvin a močových cest
- podporuje vylučování žluči a dobré trávení
- antioxidační účinky
- podporuje imunitu a nervový systém
- pomáhá při zánětech
Doporučení:
- skladujte na suchém a tmavém místě a mimo dosah malých dětí
- po otevření skladujte v lednici maximálně 30 dní
- Jednu dávku smíchejte s 1 dcl tekutiny, např. džusu nebo čaje, a vypijte.
Výrobek je schválen Ministerstvem zdravotnictví SR
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VITAMIN KOMPLEX

LIPOSOMAL PLUS

Kombinace nejdůležitějších vitamínů a minerálů pro správné
fungování imunitního systému, mozku a dalších orgánů.
Vitamín C, vitamín E a zinek patří mezi nejvýznamnější antioxidanty, bojují proti stresu a volným radikálům. Zinek má
navíc významné protivirové a antibakteriální účinky.
Dostatek vitamínu D3 zaručuje vysokou hustotu kostních
tkání, ale i psychickou pohodu a dobrou náladu a posiluje
obranyschopnost organismu.

Selen má imunostimulační účinky, pozitivně ovlivňuje mužskou potenci, udržuje zdravé vlasy a nehty a spolu s vitamínem C podporuje zdravý kardiovaskulární systém a nervy.
Pro mentální a psychickou rovnováhu je důležité i magnézium, které snižuje krevní tlak a podporuje cyklus zdravého
spánku. Kromě toho přispívá k silným a zdravým kostem
a zubům.
Železo přispívá ke správné tvorbě červených krvinek a hemoglobinu, posiluje imunitu a snižuje pocit vyčerpání a únavy.

Vitamíny skupiny B podporují správné fungování nervového
systému – v komplexu jsou zastoupeny vitamíny B2, B5,
B6, B7, B9 a B12, které snižují pocit vyčerpání a únavy
a podporují imunitu. Vitamíny B1 a B3 se spolu s vitamínem
B2 starají o zdraví kardiovaskulárního systému.

C
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Dávkovaní:

200 ml
20 dávek

NOVINKA

1x denně 10 ml
(1x velká lžíce)

nevhodné
pro děti

nevhodné
pro těhotné ženy

Země původu: Slovensko
Další složky: demineralizovaná voda, konzervační látka sorban
draselný, antioxidant L-askorbát sodný, slunečnicový lecitin bez GMO
Produkt VITAMIN KOMPLEX je žádaný díky těmto účinkům:
- Přispívá ke zdraví kostí a zubů
- Podporuje imunitu
- Antivirové a antibakteriální účinky
- Antioxidační účinky
- Pozitivní vliv na nervový systém a psychiku
- Snižuje pocit únavy a vyčerpání
- Podporuje zdravý kardiovaskulární systém
- Pozitivní vliv na mužskou potenci
- Udržuje zdravé vlasy a nehty
Doporučení:
- skladujte na suchém a tmavém místě a mimo dosah malých dětí
- po otevření skladujte v lednici maximálně 30 dní
- jednu dávku smíchejte s 1 dcl tekutiny, např. džusu nebo čaje, a vypijte
Výrobek je schválen Ministerstvem zdravotnictví SR
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ZINOK + SELÉN

LIPOSOMAL PLUS

Spojení minerálů zinku a selenu je výborným způsobem,
jak přispět ke správnému fungování imunitního systému
a současně podpořit zdraví pokožky, očí, vlasů i nehtů.
Stopový prvek zinek přispívá k posílení imunitního systému
organismu. Pokud je organismus napaden virem nebo bakterií, zinek zvyšuje aktivitu makrofágů, které jsou schopny
aktivně vyhledat a zničit cizorodé buňky. Jeho dlouhodobé
doplňování snižuje výskyt nachlazení. Jeho nedostatečná
hladina v organismu se projevuje kromě snížené obranyschopnosti i ztrátou chuti k jídlu nebo změnou chutí.

minerál ovlivňuje potenci a dozrávání spermií. Podporuje
imunitní systém, chrání před srdečními chorobami a přispívá
i ke správnému fungování štítné žlázy. Častým projevem
nedostatku selenu v organismu je snížená výkonnost až
slabost, poruchy jater a kožní onemocnění.

Selen jako významný antioxidant dokáže snižovat oxidační
stres, který je spojován s řadou chronických chorob, jako
je cukrovka druhého typu, kardiovaskulární onemocnění či
různé druhy rakoviny. Tím, že neutralizuje volné radikály,
které dokáží poškodit sítnici, chrání i naše oči. Na dostatečný příjem selenu by si měli dávat pozor muži, protože tento

Minerály
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Dávkovaní:

200 ml
20 dávek

NOVINKA

2x denně 5 ml
(2x čajová lžička)

nevhodné
pro děti

nevhodné
pro těhotné ženy

Země původu: Slovensko
Další složky: demineralizovaná voda, konzervační látka sorban
draselný, antioxidant L-askorbát sodný, slunečnicový lecitin bez GMO
Produkt Zinek+Selen je žádaný díky těmto účinkům:
- přispívá k posílení imunitního systému
- přispívá ke správnému fungování štítné žlázy
- účinný proti vypadávání vlasů a lámavosti nehtů
- správná spermatogenéza
Doporučení:
- skladujte na suchém a tmavém místě a mimo dosah malých dětí
- po otevření skladujte v lednici maximálně 30 dní
- Jednu dávku smíchejte s 1 dcl tekutiny, např. džusu nebo čaje, a vypijte.
Výrobek je schválen Ministerstvem zdravotnictví SR
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KLOUBNÍ VÝŽIVA

LIPOSOMAL PLUS

Unikátní výživový doplněk na komplexní podporu zdraví kloubů, chrupavek a svalů. Ocení ho nejen lidé, kteří mají kloubní
potíže, ale účinkuje i proti stárnutí a pomáhá zlepšit trávení
a pohyblivost střev.

Chondroitin sulfát snižuje aktivitu enzymů, které chrupavku
rozkládají a navrací jí elasticitu. Má přirozené protizánětlivé
účinky, zmírňuje až zpomaluje průběh artrózy a zlepšuje
pohyblivost kloubů.

Kloubní výživa v sobě spojuje nejen běžnou kombinaci glukosamin hydrochloridu a chondroitin sulfátu, je navíc doplněna
o kyselinu hyaluronovou, polysacharidy a kolagen.

Kyselina hyaluronová se přirozeně vyskytuje v synoviální
tekutině, jejímž úkolem je zvlhčovat měkké tkáně, snižovat
tření a zlepšit pohyb mezi chrupavkami, díky čemuž klouby
fungují správně a nebolí. Kromě toho pomáhá při hojení ran
a významné působí na pokožku – redukuje vrásky a zlepšuje
celkové zdraví pokožky.

Glukosamin je důležitým stavebním prvkem chrupavky, který
má prokazatelně protizánětlivé účinky. Využívá se při problémech s artritidou a podporuje pevnost a pružnost chrupavky.
Kromě toho účinkuje proti stárnutí a pomáhá zlepšit trávení
a pohyblivost střev.
Chondroitin sulfát vytváří v kostní chrupavce hmotu, díky
které si tělo ukládá kolagen. Stejně zvyšuje i tvorbu kyseliny hyaluronové. S přibývajícím věkem jeho tvorba klesá.
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Dávkovaní:

200 ml
20 dávek

NOVINKA

1x denně 10 ml
(1x velká lžíce)

nevhodné
pro děti

nevhodné
pro těhotné ženy

Země původu: Slovensko
Další složky: demineralizovaná voda, geneticky nemodifikovaný
slunečnicový lecitin, glukosamin hydrochlorid, chondroitin sulfát,
kyselina hyaluronová, konzervační látka (sorban draselný),
antioxidant (askorbát sodný), přírodní aroma s příchutí tutti frutti
Produkt KLOUBNÍ VÝŽIVA je vyhledáván díky těmto účinkům:
- zlepšuje zdraví chrupavky, podporuje její pevnost a pružnost
- zlepšuje pohyblivost kloubů
- protizánětlivé účinky
- zlepšuje trávení a pohyblivost střev
- účinkuje proti stárnutí, zlepšuje zdraví pokožky
- podporuje zdravé zuby, vlasy, nehty a vnitřní orgány
Doporučení:
- po otevření uchovávat v lednici a spotřebovat do 30 dnů
- rozmíchat denní dávku v 1 dcl pomerančového džusu, který chuť
lipozomálního výrobku neutralizuje.
- použijte před fyzickou aktivitou.
Výrobek je schválen Ministerstvem zdravotnictví SR
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Sídlo společnosti:
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.top

