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6 Egészség

A Apricotab C egyesíti a sárgabarack és a C-vitamin elő-
nyös tulajdonságait, és különösen hasznos a kiegyensú-
lyozatlan táplálkozás és a friss gyümölcsökben és zöld-
ségekben szegény étrend esetén� A termék fogyasztása 
segít normalizálni az emésztést és az anyagcserét, és 
ellátni a szervezetet a szükséges tápanyagokkal� A rágó-
tabletta kellemes ízű, és nem igényel víz fogyasztást, ami 
megkönnyíti az adagolást, bevitelt� 

A hatóanyagok hatása:

Liofilizált sárgabarack őrlemény

A liofilizálási módszer (gyorsfagyasztott gyümölcs vá-
kuumban történő szárítása) lehetővé teszi a maximális tá-
panyag-megőrzést, szemben a hagyományos szárítással 
és tartósítással�

A sárgabarack az egészséghez nélkülözhetetlen fitonutri-
ensek gazdag forrása. Vitaminokat (béta-karotin, B-vita-
min, C-, P- és PP-vitamin), valamint luteint és zeaxantint, 
ásványi anyagokat (kálium, magnézium, vas, réz, kalcium, 

foszfor és jód) és rostot tartalmaz. Káliumtartalmát te-
kintve a sárgabarack a legfontosabb növényi élelmiszerek 
közé tartozik� 

A sárgabarack kedvezően hat az anyagcserére, az emész-
tésre, javítja az epehólyag és a belek működését, általános 
egészségjavító hatású�

Az Abricotab C előállításához kizárólag az örményországi 
Ararát-völgyben, ökológiailag tiszta környezetben term-
esztett shalah sárgabarackot használnak� Ezt a fajtát az 
édesség és a savasság ideális egyensúlya jellemzi�

C-vitamin

Ennek a vitaminnak óriási a jelentősége a szervezet szá-
mára: egyszerre a legerősebb antioxidáns, amely megvédi 
a sejteket a korai öregedéstől, és fontos szerepet játszik a 
kollagén szintézisében, amely felgyorsítja a szövetek gyó-
gyulását és fenntartja az erek rugalmasságát� Ezenkívül a 
C-vitamin javítja a vas és a szelén felszívódását, és erősíti 
a szervezet védekezőképességét.

Összetevők:

liofilizált sárgabarack őrlemény 880 mg, C-vitamin  
(aszkorbinsav) 100 mg, magnézium-sztearát

Apricotab C segíti: 

• a felnőttek és a gyermekek étrendjének hasznos 
tápanyagokkal való kiegészítése 3 éves kortól;

• a szív és az erek egészségének megőrzését;
• az emésztést;
• az immunrendszer erősítését.

Kód: 2188 Kiszerelés — 60 db rágótabletta

Abricotab C
Abricotab C
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A szervezetben lezajló komplex anyagcsere reakciók 
keretében jönnek létre a szabadgyökök is� A szabadgyö-
kök olyan nemkívánatos elemek, amelyek gyorsítják az 
öregedési folyamatokat és részt vesznek a különböző 
betegségek megjelenésében. Kedvezőtlen környezeti fel-
tételek, mint például szennyezett levegő, cigarettafüst, a 
szervezetbe kerülő kémiai vegyületek, stb., hozzájárulnak 
kialakulásuk felgyorsulásához. Ugyanakkor, az életkor elő-
rehaladtával csökken a szervezet védekező képessége, 
ami a szabadgyökök pusztító tevékenységének fejlődé-
séhez vezet� Ilyen esetben a szervezet védekezési szintje 
antioxidáns tartalmú táplálék kiegészítők fogyasztásával 
fejleszthető.

A biológiailag aktív ActiVin különböző antioxidáns  hatá-
sú természetes összetevőket tartalmaz, amelyek aktívan 
lekötik a szabadgyököket, így lassítják az öregedési fo-
lyamatokat, fokozzák a szervezet energia- és ellenállás 
szintjét és nem utolsó sorban, stabilizálják létfontosságú 
rendszereit�

A hatóanyagok hatása:

Az inulin fruktózból, egy egyszerű cukorból álló polisza-
charid, amely lebomlása során az ember létfontosságú te-
vékenységéhez szükséges, nagy mennyiségű energiát ter-
mel� Ezenkívül, az inulin képes aktiválni a szervezet saját 
mikroflóráját, hozzájárulva a tápanyagok felszívódásához.

Az AktiVin (szőlőmag kivonat) – a szabadgyököket meg-
kötő és oxidációs reakció-gátló hatású természetes an- 
tioxidáns tartalom bajnoka. A szőlőmag kivonat védi a 
szívet, erősíti a hajszálerek falát, javítja a mikrokeringést, 
növeli a szervezet általános tónusát, kijavítja az életkorhoz 
kötött módosulásokat, mivel 15-ször hatékonyabb, mint 
az E-vitamin. A szőlőmag kivonat hatóanyagai oxigénnel 
gazdagítják az agysejteket és így revitalizálják azok tevé-
kenységét� 

A méhpempő – magas tápértékű termék, a fiatal anya-
méh lárvák tápláléka� A középkorban a királyok eledelének 
is nevezték, hiszen nehezen lehetett hozzájutni és tárolni, 
így csak a nagyon gazdag emberek használhatták� A méh- 
pempő erős biológiai élénkítő és általános erősítő szer.

A C- és E-Vitaminok azon antioxidáns csoportba tartoz-
nak, amelyek részt vesznek a fehérjék szintézisében, fo-
kozzák az izomtónust és így javítják a szervezet munka-
bíró képességét�

A Ginkgo Biloba levél, zöldtea, őszbogáncsmag kivonatok 
– magas vitamin és flavonoid (természetes antioxidán-
sok) tartalmuknak köszönhetően aktívan hatnak a vére-
rekre. A bioflavonoidok erősítik a hajszálerek falát, így nö-
velik ellenállló képességüket, szöveti szinten aktiválják az 
oxidálási folyamatokat, fokozzák az aszkorbinsav hatását�

Összetevők:

inulin (cikória gyökér), szőlőmag kivonat, kapszula: nö-
vényi cellulóz; kalcium-abszorbát, Muira Pauma gyökér, 
szibériai ginzeng gyökér, cink-mono-L-metionin-szulfát, 
zúzott korall, méhpempő, DL-alfa-tokoferil-acetát, cso-
mósodást gátló anyag: magnézium-sztearát; dunailiella 
alga, máriatövis mag kivonat, gingko biloba levél kivonat, 
zöld tea levél kivonat, mangán-aszpartát, króm-pikolinát, 
réz-citrát, L-szeleno-metionin, nátrium-molibdát

Az ActiVin hozzájárul: 

• az öregedési folyamatok lassításához;
• a szervezet tónusának fokozásához;
• a szív-érrendszeri funkciók javításához;
• a memória javításához;
• az ellenállóképesség fokozásához és a gyógyulási 

folyamatok gyorsításához�

Kód: 91109 Kiszerelés — 60 db növényi kapszula

ActiVin
ActiVin szőlőmag-kivonatot, ásványi anyagokat és C- és E-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő

Abricotab C
Abricotab C
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Az AquaOx nevű termék a legerősebb növényi antioxidán-
sok keveréke, amely segít optimizálni a központi idegrend-
szer és a szív-érrendszer működését, hozzájárul a vérke-
ringés és a hajszálerek permeabilitásának javításához, a 
sejtek korai öregedéstől való védelméhez.

A hatóanyagok hatása:

A gránátalma kivonat ellagénsavat, proantocianidineket 
és egyéb anyagokat tartalmaz, joggal tekinthető erős 
antioxidánsnak, amely megakadályozza a sejtek károso-
dását, amely zavarokat okozhat az agy, a szív, a máj és 
a vese működésében. A legutóbbi tudományos kutatá-
sok szerint a gránátalma kivonat esetenként lassíthatja 
az atherosclerosis fejlődését, míg egy pohár gránátalma 
rendszeres napi fogyasztása egy éven keresztül megelőzi 
az atheromák (kásadaganat) kialakulását a vérerekben. A 
gránátalma ugyanakkor erősebb antioxidáns hatású, mint 
a tőzegáfonya, az áfonya vagy a zöld tea.

Az acai bogyó egy másik bajnok az antioxidáns, esszen-
ciális omega -3, -6, -9 zsírsavak, vitamin, ásványi anyag, 

aminosav tartalom szempontjából. Ilyen mennyiségű jó-
tékony anyag egyetlen gyümölcsben rendkívül ritkán for-
dul elő. Az acai bogyónak általános tonizáló hatása van, 
javítja a vérkeringést, aktivizálja a gondolkodási funkciót, 
hozzájárul a normál koleszterinszint fenntartásához�

A kakaóbab kivonat polifenol és flavonoid forrás, amely 
gátolja a szabad gyökök sejtekre kifejtett negatív hatását� 
A polifenolok határozzák meg a kakaóbab színét, ízét, 
nekik tulajdonítható ugyanakkor egy sor jótékony hatás: 
antioxidáns, baktériumölő, gyulladáscsökkentő. Kísérle-
tek alapján kimutatták, hogy a kakaóban levő polifenol, 
az epikatekin, teljesen és gyorsan szívódik fel a szervezet-
ben� A kakaónak jótékony hatása van az agyra, serkenti a 
fokozott véráramlást a reakciók gyorsaságáért és a me-
móriáért felelős részek felé. 

A rozmaring kivonat, fenolsav tartalmának köszönhetően, 
szintén aktív antioxidáns� A karnozolsav és származékai 
biztosítják a rozmaring kivonat erős antioxidáns, stabilizá-
ló, tonizáló tulajdonságát�

Összetevők:

gránátalma-kivonat, acai bogyó kivonat, kapszula 
(hipromellóz, gellán gumi), emulgeálószer: mikrokristá-
lyos cellulóz, kakaóbab-kivonat, rozmaringlevél-kivonat, 
stabilizátor: magnézium-sztearát�

Az AquaOx hozzájárul:

• a szervezet általános erősítéséhez;
• az atherosclerosis megjelenésének megelőzéséhez;
• a teherbíró képesség optimizálásához�

Kód: 91829 Kiszerelés — 60 db növényi kapszula

AquaOx
Coral AquaOx gránátalmát, acai bogyót, kakaóbabot és rozmaringot tartalmazó 
étrend-kiegészítő kapszula
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AquaOx
Coral AquaOx gránátalmát, acai bogyót, kakaóbabot és rozmaringot tartalmazó 
étrend-kiegészítő kapszula

Amennyiben az élelmiszer felszívódást kell serkenteni, az 
emésztőenzimek mennyiségének növelésével növelni lehet 
a gyomor-bélcsatorna emésztő képességét. Az emésztő-
enzimek speciális enzimek, amelyek a gyomor-bélcsator-
nában az összetett tápanyagokat lebontják egyszerűbb ele-
meikre, majd azok a bélnyálkahártyán keresztül felszívódva 
a vérbe kerülnek. Ha megnő a tápanyagok lebontásához 
szükséges energia- fogyasztás vagy elégtelen mennyiségű 
enzim termelődik az emésztő csatornában, felmerül az en-
zimek kívülről való bevitelének szükségessége például As-
similator - ból, amely ideális emésztést javító étrend kiegé-
szítő. Összetételében megtalálhatóak az alapvető növényi 
eredetű emésztőenzimek.

Szénhidrátokat lebontó enzimek:

Az amiláz a nyál legfontosabb enzime, amely részlegesen 
lebontja a péktermékekben, gabonafélékben, burgonyában, 
stb. levő keményítőt, ezzel elkezdi a szénhidrátok emészté-
sét a szájüregben�

A celluláz egy olyan enzim, amelyet emésztő rendszerünk 
nem állít elő normális körülmények  között, de szükséges a 
növényi rostok emésztéséhez, aktív módon lebontja a cel-
lulózt (rostokat) glükózra. 

A celluláz fokozza a gabonafélék, gyümölcsök és zöldsé-
gek tápértékét�

A laktáz az az enzim, amely a laktózt (tejcukor) glükózra 
bontja le� Fokozza a tejtermékek felszívódását és elengedhe-
tetlenül szükséges a laktózérzékenységben szenvedőknek.

Fehérjebontó enzimek:

A proteáz, két másik enzimmel, a papainnal és bromelain-
nal együtt hozzájárul a fehérjék lebontásához egyszerű 
aminosavakig, így fokozza ezek felszívódásának minősé-
gét� Az enzimeknek ez a tevékenysége meggátolja a fehér-
je-eredetű élelmiszerek lerakódását a bélfalra, így javul a 
fehérje anyagcsere. A proteáz hozzájárul a fehérje eredetű 
patogén mikroorganizmusok elpusztításához is, megerő-
sítve ezzel a szervezet immunvédelmét�

A papain és a bromelain aktív a gyomor-bélcsatorna úgy 
savas, mint lúgos környezetében, könnyen felszívódó ré-
szekre bontva le a fehérjéket�

Zsírbontó enzimek:

A lipáz a vékonybélben hat, könnyen felszívódó elemekre 
bontja az állati eredetű (húsból, tejtermékből, halfélékből, 
tengeri gyümölcsökből származó) telített zsírokat, hozzájá-
rul a zsírban oldódó A- és D-vitamin felszívódásához�

Az A-vitamin antioxidáns, amely növeli a fertőzésekkel 
szembeni ellenálló képességet, fontos szerepe van a sejt 
immunitásában, részt vesz a zsírok anyagcseréjében, védi 
a gyomor-bélcsatorna nyálkahártyáját�

A D-vitamin szabályozza a kalcium-foszfor egyensúlyt és 
növeli bélfal permeabilitását, ami a tápanyagok jobb felszí-
vódását teszi lehetővé a gyomor-bélcsatornában.

Összetevők:

emulgeálószer: mikrokristályos cellulóz; kapszula: hipromel-
lóz; papain, amiláz, proteáz, bromelin, lipáz, korall por, lak-
táz, maltáz, celluláz; stabilizátor: magnézium-sztearát; A 
vitamin (retinil-acetát), D vitamin (kolekalciferol)

Az Assimilator hozzájárul:

• az emésztés és a tápanyagok felszívódásának 
javításához;

• a puffadás és a gyomor nehézség érzetének 
megszüntetéséhez;

• a sejteknek tápanyagokkal való ellátásához;
•  a szervezet immunállapotának növeléséhez�

Kód: 91118 Kiszerelés — 90 db növényi kapszula

Assimilator
Emésztőenzimeket és D vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény
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A B-Luron aktív étrendkiegészítő, szerkezeti alapja a 
kondroitin-hialuron komplexum, egy technológiailag új-
szerű anyag, amelynek célja a saját synovialis folyadék 
termelésének serkentése, illetve az ízületi porcszövet táp-
lálásának és helyreállításának biztosítása� A termék haté-
konysága azonos az ízületi hialuronsav injekcióéval, sőt, 
egyidejűleg hat az összes ízületre.

A hatóanyagok hatása:

A kondroitin-hialuron komplexum a porcszövetet alkotó 
alapanyagok, kondroitin és hialuronsav hatékony kombi-
nációja. Ezen anyagok irányított egyidejű hatása, amelyet 
hosszútávú tanulmányok keretében teszteltek, befolyásol-
ják a megrongálódott porcszövet sejtjeinek aktiválását� 

Az aktív folyékony forma következtében ezek az anyagok 
könnyen jutnak be a csont-izomrendszer szöveteibe, ahol 
kifejtik javító hatásukat�

A hialuronsav az emberi szervezet számos szövetében 
megtalálható: porcszövetben, csontokban, az üvegtest-
ben, szívbillentyűkben, bőrben és az ízületi folyadékban. 

A hialuronsav a synovialis vagy ízületi folyadék alapvető 
alkotóeleme, amely nélkül ízületeink nem képesek működ-
ni. Az egészséges és fiatal szervezet képes önmaga előál-
lítani a hialuronsavat, a kor előrehaladtával azonban, vagy 
egyéb okokból kifolyólag, a szervezetben lelassul ennek 
előállítási folyamata, amikor pedig ez bekövetkezik, ízületi 
gondokat észlelünk� A synovialis folyadék táplálja az ízü-
leti porcot, annak fő kenőanyaga, amely lehetővé teszi az 
ízületek mozgását és mozgékonyságát� A hialuronsav biz-
tosítja a synovialis folyadék szintézisét, illetve a szükséges 
mennyiségű ízületi folyadék fenntartását: ez a funkció a 
hialuronsav egyik alapvető biológiai feladata.

A kondroitin a porcszövet egyik fontos összetevője, az 
ízületek kötőszövetének alkotóeleme, amely azok meg-
felelő működését és rugalmasságát biztosítja. Az ízületi 
porcszövet szerkezetének is egyik alkotóeleme, csökkenti 
az ízületi fájdalmat, így megakadályozza az ízületek káro-
sodását, gátolja a porcszövet gyulladását okozó enzimek 
működését és fokozza az ízületi folyadék termelését. 
Alapvető szerepe van a hialuronsav szintézisének folya-
matában és jótékony hatása van a porcszöveten belüli 
foszfor – kalcium anyagcserére.

Összetevők:

víz, invertcukor, kondroitin-szulfát, nátrium-hialuronát, 
kálium-szorbát, DL-alfa-tokoferil-acetát

A B-Luron hozzájárul olyan jótékony hatások 
kifejtéséhez, mint:

• az ízületi folyadék termelésének serkentése  
a porcszövetben;

•  az ízületek, a porcszövet és az ínszalagok sérüléseinek, 
kopásának és károsodásának megelőzése;

•  amennyiben (naponta egyszer) egy hónapon keresztül 
használják, fenntartja egészségvédő hatását  
a használati időszak lejárta után is.

Kód: 918140 Kiszerelés — 2 db 500 ml üveg

B-Luron
B-Luron Kondroitin-szulfát, nátrium-hialuronát és E-vitamin tartalmú folyékony étrend-kiegészítő



11Egészség2022

A BP Phyto Control  nevű  termék  a  vérerek és a vér-
nyomás normál paraméterek között való megőrzésére 
ajánlott. Az összetett növényi kivonat lehetővé teszi a vér-
erek megerősítését, javítja az erek tónusát, mormalizálja a 
véráramot, megelőzi az erek gyulladásait.

A hatóanyagok hatása:

A galagonya bogyó kivonat számos értékes tulajdonság-
gal bíró növényi összetevő. A galagonya egyike a legjobb 
természetes szíverősítőknek, amely finoman serkenti a 
vérerek működését. Hozzájárul a perifériás erek és a ko-
szorúerek tágulásához, így javítja a szív és az agy vérel-
látását és szervek szintjén az anyagcserét� A galagonya 
bogyóban jelenlevő flavonoid csoportnak (hiperozid, 
kvercitin) és a triterpén-savaknak (olajsav, urszolsav, cra-
taegolic- sav) köszönhetően enyhe vérnyomáscsökkentő 
hatása van� Ezek az anyagok javítják az agy és a szív vér-
keringését, növelik a véráramot a nagy- és kis-erekben� 
Ugyanakkor csökkentik a vér össz- koleszterin szintjét, 
így megelőzik a koleszterin- eredetű atheromák megje-
lenését, gátolják a prosztaglandinok és a vérerekben levő 
atheromák gyulladásához vezetű   enzimek   működését. 
A növény gazdag C-vitaminban, a vérerek falának alapvető 
szerkezeti elemét képező kollagén rostok jól ismert stabi-
lizátorában�

A zöld kávébab kivonat, a pörkölt kávébabbal ellentét-
ben, nagy mennyiségű klorogénsavat tartalmaz, amely 

jótékonyan hat az egészség megőrzésére, de elvesztődik 
a kávészemek hőkezelése során. A klorogénsavak csök-
kentik a dialdehid – a koleszterin és az alacsony sűrűségű  
lipoproteinek aktív oxidánsa – működését a vérben és a 
zsírok összetételében, így biztosítják vérerek védelmét a 
stressz oxidáló hatása és a károsodás ellen. A kávéban levő 
koffeinnek kettős hatása van a vérnyomásra: normál vér-
nyomás esetén nem befolyásolja vagy enyhén növeli, míg 
az alacsony vérnyomást normalizálja�

A szúrós gyöngyajak levél kivonat fenolglikozidok, fla-
von glikozidok és alkaloidák kiegyensúlyozott forrása� Az 
anyagoknak ez az együttese tonizáló hatást fejt ki a nagy, 
közepes- és hajszálerekre, az erek szintjén csökkenti a 
görcsöt és enyhe nyugtató hatása van, így hozzájárul a 
vérnyomás csökkentéséhez�

A csukóka a tibeti és altaji gyógyászok által jól ismert, 
távol-keleti eredetű növény. Hatóanyagainak hatására a  
vérerek kitágulnak, a vérkeringés normalizálódik�  
A csukóka ugyanakkor hozzájárul a szív összehúzódások 
kiegyensúlyozásához, így csökkenti a szívizom megnőtt 
terhelését�

A kínai hibiszkusz (rózsamályva) szerves sav (citromsav, 
málsav, aszkorbinsav), hibiszkusz-sav, antocián, flavonoi-
dok, fitoszterolok forrása, amelyek a vérerekre általános 
erősítőként és tonizálóként hatnak.

Összetevők:

galagonya bogyó kivonat, szúrós gyöngyajak levél kivo-
nat, hibiszkusz kivonat, nyers kávébab kivonat, kapszu-
la: zselatin, víz; bajkáli csukóka, mikrokristályos cellulóz, 
magnézium-sztearát 

                                                                             2 kapszula/napi adag

galagonya kivonat         400 mg

Hatóanyagai révén a BP Phyto Control 
hozzájárul:

• az értónus és a vérnyomás optimális működési értékek 
között való fenntartásához;

• a vérerek védelméhez az oxidatív stressz ellen;
• az érfalak ellenálló képességének és rugalmasságának 

növeléséhez�

Kód: 91859  Kiszerelés — 90 db kapszula

BP Phyto Control
BP Phytocontrol galagonya tartalmú étrend-kiegészítő 
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A Kalcium – Magnézium együttes olyan termék, amely 
segít fenntartani a szervezet kalcium – magnézium 
egyensúlyát, javítja a kalcium és a magnézium anyagcse-
réjét és optimizálja az asványi anyagok anyagcseréjével 
kapcsolatos életfolyamatokat�

A hatóanyagok hatása:

A kalcium (Ca) egyike a szervezetünkben levő alapvető 
ásványi anyagoknak, amely az összes rendszer működé-
séért felel. A csontváz alapvető alkotóeleme, így a szerve-
zetben szerkezeti funkciót tölt be�  A kalciumnak ugyanak-
kor szabályozó szerepe is van az enzimes folyamatokban, 
a hormon-kiválasztásban, a sejten  belüli anyagcserében 
és az ideg-izom ingerületvezetésben� Ez az ásványi anyag 
biztosítja a szív optimális működését és az értónust, az 
idegrendszer működését és a normális véralvadást, az 
emésztőenzimek és a hormonok kiválasztását, a vérerek 
és a sejtfal permeabilitását�

A magnézium ugyanolyan fontos makroelem a szervezet 
számára, mennyiségének 70%-a a csontszövetben talál-
ható� A kalcium ellenpárjának tekintik, de mindkét ásvá-
nyi anyag szükséges a szinkronban való működésükhöz. 
Ezeknek az ásványi anyagoknak a szervezetben optimális, 
azaz 1:0,7 arányban kell lenniük� Ilyen körülmények között 
a magnézium hozzájárul a kalcium jobb felszívódásához, 
ellenőrzi a kalcium bejutását a sejtekbe és megakadályoz-
za túlzott kiürítését� Így a kalcium hozzájárul a vázizomzat 
izmainak és a sima izmoknak az összehúzódásához, míg 

a magnézium ezzel ellentétben, megszünteti az izomgör-
csöket és elernyeszti az izmokat� A magnézium ugyanak-
kor biztosítja a sejt ATP energia felszabadítását, szabá-
lyozza a simaizom (vérerek, bél, epehólyag és húgyhólyag, 
stb.) tónusát és hozzájárul a stressz leküzdéséhez.

A (mezei zsúrlóból származó) szilícium hozzájárul a 
kalcium, illetve egy sor más elem (foszfor, fluor, kén, mag-
nézium, nátrium, stb.) több mint 70%-ának a felszívódásá-
hoz, így megakadályozza az oszteoporózis megjelenését�

Amennyiben a szervezetben szilícium hiány van, nehezeb-
bé válik az összes ásványi anyag és vitamin felszívódása�

A bór az az ásványi anyag, amely lényegileg javítja az 
alapvető ásványi anyagok – magnézium, kalcium és 
fluor – anyagcseréjét. Részt vesz abban a folyamatban, 
amely a D-vitamint aktívabb formájába alakítja át, a 
szilícium, illetve a K- és D3-vitaminok mellett fokozza a 
véralvadást és javítja a kalcium, magnézium és foszfor 
anyagcseréjét, megakadályozva ezen ásványi anyagok 
kiválsztását a vesében�

A K- és D3-vitamin részt vesznek a csontok és a kötő-
szövet anyagcseréjében, illetve a csontszövet képzésé-
nek kezdeti szakaszában segítik a kalcium jobb felszí-
vódását és biztosítják a kalcium és magnézium közötti 
kölcsönhatást�

Összetevők:

Calcium citrate, calcium malate, magnesium malate, Hy-
promellose, magnesium citrate, K2 vitamin (Menakinon-7), 
silica, Calcium Carbonate, Magnesium stearate, Microcry-
stalline cellulose,vitamin D3 (kolekalciferol)

                  2 tabletta/napi adag    2 növényi kapszula         NRV%
Kalcium               150 mg                              200 mg               18,8%
Magnézium          50 mg                              100 mg             13,3%
K2 vitamin          75 mcg                               75 mcg                  100%
D3 vitamin       3,75 mcg                            3,75 mcg                       75%     

A Ca-Mg Complex:

• javítja a kalcium és magnézium, illetve egyéb ásványi 
anyagok anyagcseréjét;

• optimizálja a szervezet létfontosságú rendszereinek 
működését;

• erősíti a csontokat, szabályozza az izmok 
összehúzódását és elernyedését�

Kód: 91845/2176 Kiszerelés — 90 db tabletta/növényi kapszula

Ca-Mg Complex
Calcium-Magnézium komplex 90 db étrend-kiegészítő tabletta
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A kaszkarának, (Cascara sagrada, Rhamnus purshia, 
vagy Frangula purshia) enyhe hashajtó hatása van, javítja 
a bél izomtónusát és a bélmozgást, rendszeres székletet 
biztosít�

A hatóanyagok hatása:

A kaszkarát Frangula purshiana-nak nevezték el Friedrich 
Pursh botanikus tiszteletére, aki Észak Amerika növényvi-
lágát tanulmányozta. Ez a növény gyakrabban fordul elő 
Kanadában (Brit Columbiában), Washington és Kalifornia 
államokban� A Frangula purshiana-t Észak Amerika indián 
lakossága ősidők óta ismerte. A növény kérgéből készült 
főzetet az indiánok emésztési zavarok, máj- és gyomor 
problémák esetén használták� Az indiánok megismertet-
ték a kaszkarát a kontinensre érkező első spanyol misszi-
onáriusokkal, akik saját magukon próbálták ki csodálatos 
gyógyító tulajdonságait� Ezért nevezték el ezt a növényt 
cascara sagrada-nak, ami spanyolul szent kérget jelent�

A kaszkara kéreg az egészség számára értékes anyago-
kat, antrakinonokat tartalmaz, ezen túlmenően, hasznos 
illó anyagokat és tanninokat, A-vitamint, B-vitaminokat, 
C-, PP-vitamint, ásványi anyagokat (kalciumot, káliumot, 
vasat, foszfort, szelént, magnéziumot).

Az antrakinonok kölcsönzik a fokozatos hashajtó hatást, 
amely a kaszkara fogyasztását követően 8-12 óra alatt 
nyilvánul meg�

A szervezetbe kerülve ezek az anyagok áthaladnak a vé-
konybélen és a vastagbélbe jutnak, ahol elkezdenek ak-
tívan hatni� A vastagbél falát ingerelve, az antrakinonok 
elkezdik fokozni a vastagbél izomtónusát és bélmozgását� 
Más, hasonlóan hashajtó hatású növényekkel – széna, 
rebarbara, aloe – összehasonlítva, a kaszkara gyengéden 
üríti ki a beleket, nem okoz irritációt és fájdalmat a gyo-
mor-bélcsatornában. Az antrakinonoknak köszönhetően 
segíti a könnyű és fájdalommentes székletürítést, norma-
lizálja a székletet. Éppen ezért a kaskara elsősorban idős 
korban ajánlott – a kor előrehaladtával a szervezet már 
nem látja el megfelelően a funkcióit, ami zavarokhoz vezet 
a belek motilitásában és a bélmozgásban�

Az antrakinonok hatékonyak az E�coli és enterococcus 
baktériumok ellen is, amelyek tönkreteszik a nyálkahár-
tyát, akadályozzák a gyomor-bélcsatorna működését és 
különféle mérgezéseket okoznak, ugyanakkor fenntartják 
az egészséges bélflórát. A kaszkara egy másik előnye ab-
ban áll, hogy nem ürít ki a szervezetből sok vitamint és 
ásványi anyagot, ahogyan azt más hashajtók teszik�

A kaszkarában levő tanninok megvédik a bélnyálkahár-
tyát a károsodás ellen és megakadályozzák a gyulladások 
kialakulását a gyomor-bélcsatornában� Az esszenciális 
illóolajokkal együtt ezek az anyagok megelőzik a bélben 
bekövetkező erjedést, fokozzák a koleszterin kiürítését az 
epéből, így hozzájárulnak az epe jobb működéséhez, segí-
tik a máj méregtelenítő tevékenységét.

Összetevők:

kaszkarabokor (Rhamnus purshiana) kéreg por

                                                                                1 tabletta/napi adag

kaszkarabokor kéreg por                                                487,5 mg 

A Cascara Sagrada hatása:

• könnyen és fokozatosan hat a bélre, így rendszeres 
székletet biztosít;

• csökkenti a puffadást, a gyomor nehézség-érzetét,  
a fájdalmat;

• kiüríti a méreganyagokat a szervezetből;
• nem okoz függőséget és nem üríti ki a szervezetből  

a szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat�

Kód: 1405 Kiszerelés — 100 db tabletta

Cascara Sagrada
Cascara Sagrada 100 db kaszkarabokor (Rhamnus purshiana) kéreg por tartalmú étrend-kiegészítő tabletta
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A Chlorella Tablets — az egyedi biológiai összetételű, an- 
tioxidáns és méregtelenítő hatású, az immunrendszert és 
az emésztési folyamatot optimizálni képes chlorella nevű 
mikroalgából előállított termék. 

A hatóanyagok hatása:

Tápérték szempontjából az egysejtű chlorella alga nem 
kevésbé értékes, mint a hús vagy a gabonafélék� Amíg a 
búza 12% fehérjét tartalmaz, a chlorella fehérje tartalma 
meghaladja az 50%-ot! Ez annak köszönhető, hogy az alga 
citoplazmájának felét fehérjék képezik� A biokémikusok 
adatai szerint a chlorella kitűnő fehérje forrás azok számá-
ra, akik nem tudnak vagy nem akarnak húst fogyasztani� 
Ezen túlmenően a chlorella tartalmaz béta-karotént, В9-, 
В12-, Е-, С-vitaminokat, aminosavakat, ásványi anyagokat, 
vagyis a kiegyensúlyozott étrend összes szükséges alko-
tóelemét� 

Amerikai tudósok kutatásai mutatták ki a chlorella jelen-
tős méregtelenítő tulajdonságait. Az elért eredmények 
szerint, chlorella használatával jelentősen nő a növényvé-
dő szerek, nehézfémek, mint például urán, higany, ólom 
kiürítése a szervezetből. Ez a rendkívüli hatás az alga 

összetételében levő növekedési faktorral magyarázható, 
amely megvédi a sejteket a különféle mérgező anyagok 
hatásától� 

A chlorella kitűnik magas klorofill tartalékával. Megálla-
pították, hogy a mikroalga 5-10-szer több klorofillt tartal-
maz, mint a spirulina vagy a lucerna. A klorofill rendkívül 
hatékony a vérszegénység leküzdésében: a vérkeringésbe 
kerülve telíti a vért oxigénnel és átalakul hemoglobinná� 

A chlorellának jótékony hatása van az emésztési folya-
matra: normalizálja a gyomorsav-kiválasztást és tá-
panyag forrás a jótékony mikroflóra számára, így serkenti 
ennek növekedését� Az alga falait alkotó rostanyag javítja 
a bélfunkciókat, megszünteti a gyomorrontást, hegképző 
hatása van. Az összetételében levő nukleinsavak, amino-
savak, peptidek együttese felel a szövetek anti-mutáns 
folyamatáért és azok regenerálódásáért� 

A chlorella hozzájárul a szervezet védelmi erőinek serken-
téséhez, a vírusölő fehérje, az interferon termeléséhez, 
specifikus hatást fejt ki a citomegalovírus és az Eps-
tein-Barr vírus ellen. Ezen tulajdonságainak köszönhetően 
kivéd számos fertőzést.

Összetevők:

Zöldalga por (Chlorella pyrenoidosa)  500 mg

A Chlorella Tablets használata ajánlott:

• csökkent immunitású személyeknek, időseknek, 
nagy, ipari városok lakóinak, mérgező környezetben 
dolgozóknak, dohányosoknak, alkoholt fogyasztó 
személyeknek;

• a vérszegénység megelőzésére;
• diszbakteriózis és a gyomor-bélcsatorna 

megbetegedései esetén�

Kód: 2129 Kiszerelés — 180 db tabletta 

Chlorella Tablets
Chlorella Tablets 180 db zöldalga étrend-kiegészítő tabletta
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A CircuPhyt természetes vénás vérerek tónusát erősítő 
termékek együttese, amely rendkívül hatékony a vérerek 
egészségének megőrzésére.

A hatóanyagok hatása:

A diozmin egy nagyon hatékony flavonoid, amelyet a 
citrusfélék kivonatából izolálták� A diosminnak kulcsfon-
tosságú szerepe van a vérerek tónusának fokozásában, 
normalizálja a mikrokeringést, így hozzájárul a visszeres 
megbetegedések és a vénás elégtelenség megelőzésé-
hez� Ugyanakkor fokozza a hajszálerek falának a rugal-
masságát, megvédi az érfalat és a hajszálereket a gyulla-
dásos folyamatoktól�

A Gotu Kola (Tigrisfű) hatékony segítség visszeres meg-
betegedések esetén. A tigrisfű triterpénsavakat (asiatico-
sid) tartalmaz, illetve flavonoidokat, mint például rutint, 
kempferolt és kvercetint, amelyek javítják az agyi- és a pe-
rifériás vérkeringést� A kollagén kiválasztás serkentése ré-
vén a tigrisfű elősegíti a vénák falának rugalmasságának 
fokozódását, illetve a kollagénnel együtt gyorsítja a sérült 
vérerek gyógyulását�

A vadgesztenye mag maximum 60% keményítőt, vala-
mint glikozidot (eszcin), proteint, zsíros olajokat, kateki-
neket, keserű anyagokat, tanninokat (8–13%), fehérjéket 
(8%) és arginint tartalmaz. A vadgesztenye közismert 

vénás ér-tonizáló és gyulladásgátló� A növény hatóanya-
gainak együttese javítja a mikrokeringést, csökkenti a 
hajszálerek permeabilitását és a kis- és nagy vérerek 
gyulladásait, megakadályozza a vér pangását�

A kínai galagonya termése szerves savakat, fenokarbon-
savat és triterpénsavakat, flavonoidokat, proantocianidi-
neket, valamint C-vitamint tartalmaz. Ezen összetevőknek 
köszönhetően a kínai galagonya meggátolja az egyik leg-
erősebb érszűkítő anyag, az angiotenzin II. képződését, 
így megelőzi a thrombusok (vérrögök) képződését és ja-
vítja a véráramlást�

A Ginkgo Biloba gazdag glikolidokban, bilobalidokban 
és flavonoidokban, amelyek növelik a vérerek falának 
rugalmasságát és ellenálló képességét, megelőzik az 
eritrociták és a trombociták tapadását, így megelő-
zik a trombózist az agyi erekben és a szív ereiben is� A  
ginkgo bilobának értágító hatása van, szabályozza a vérerek  
vérellátását, javítja a hajszáleres vérkeringést, csökkenti 
az alsó- és felső végtag ödémait.

Az áfonya bogyó hasznos anyagok rendkívül változatos 
skáláját tartalmazza, amelyek közül különösen fontosak 
az antioxidánsok – protoantocianidinek –, amelyek bizto-
sítják a hajszálerek és a nagy vérerek rugalmasságát és 
teljességét�

Összetevők:

Diozmin, Kapszula: zselatin, víz, Gotu kola kivonat, 
Vadgesztenye kivonat, Áfonya gyűmölcs kivonat, Galago-
nya bogyó kivonat, Gingko Biloba levél kivonat , csomóso-
dást gátló anyag: magnézium-sztearát

              1 kapszula/napi adag

Diozmin (heszperdinből)        250 mg
Gotu kola kivonat (Centella asiatica L.)        100 mg
Vadgesztenye kivonat (Aesculus hippocastanum L.)       100 mg
Áfonya kivonat (Vaccinium corymbosum L.)       100 mg

A CircuPhyt az alábbi esetekben segít:

• visszeres megbetegedések megelőzése;
• mikrokeringés javítása;
• a vérerek gyulladásos folyamatainak enyhítése�

Kód: 91823 Kiszerelés — 60 db kapszula

CircuPhyt
Diozmin, gotu kola, vadgesztenye- és áfonya kivonat tartalmú étrend-kiegészítő
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A Q10 koenzim egy vitaminszerű vegyület, amely a mito-
kondriumokban, a sejtek "energiaállomásában" található, 
és részt vesz az adenozin-trifoszforsav (ATP) - a szerve-
zet univerzális energiaforrása - képződésében. Az életkor 
előrehaladtával a szintézis folyamata fokozatosan elhal-
ványul, ekkortól szükséges a Q10 koenzim kiegészítő for-
májában történő fogyasztása.

A Q10 koenzim  növeli a szervezet energiapotenciálját és 
fokozza antioxidáns védelmét�  A termék a japán Kaneka 
vállalat koenzimjének aktív formáját használja� A kókusz-
olajból származó trigliceridek és a cikóriagyökérből szár-
mazó oldható inulin hozzáadása növeli a termék biológi-
ai hozzáférhetőségét és emészthetőségét. 

A hatóanyagok hatása:

Nagy mennyiségű Q10 koenzim bevitele fontos a nagy 
energiafogyasztású szervek – szív, máj, tüdő és has-
nyálmirigy számára� Ez a koenzim az emberi szervezet 
számára szükséges tejles energia mennyiség körülbelül 
95%-át termelő mitokondriumok egyik alkotóeleme, ser-
kenti az energiatermelést és normalizálja az anyagcsere 
folyamatokat, fokozza a fölös zsírlerakódások égését, 
ezért fogyasztása számos testsúly-csökkentő program-
ban javallott�

Az életkor előrehaladtával a szervezet elveszti Q10 ko-
enzim élelemből való felszívásának képességét, ezzel 
egyidejűleg csökken a szervezetben történő szintézise 
is, ami összefügg számos, az időskorral járó betegség 
megjelenésével�

Kutatások bizonyítják, hogy a Q10 koenzim fokozza a 
makrofágok tevékenységét és növeli az immunglobuli-
nok mennyiséget, ezért szükséges a szervezet immun-
védelméhez�

Ez az anyag normalizálja a szív-érrendszer működését 
is: növeli a szívizom összehúzódó képességét, így javítja 
annak vérkeringését, érelmeszesedés ellenes, antiaritmi-
ás és vérnyomás csökkentő hatása van, növeli a fizikai 
teherbírást, védi a mitokondriumokat az oxidáció ellen, 
így lassítja az öregedési folyamatot� Fenntartja a csecse-
mőmirigy (thymus) tevékenységét, így jelentősen csök-
kenti a gyógyszerek toxikus hatását�

Figyelembe kell venni, hogy a koenzim hatása nem je-
lentkezik azonnal� Az eredmények a használat kezdetét 
követő 2-4. héttől kezdenek jelentkezni, amikor eléri a 
szükséges koncentrációt a szervezetben�

Összetevők:

kapszulahéj (hydroxypropylmethyl cellulose, inulin, MCT 
oil); Q10 koenzim

1 kapszula/napi adag

Q10 koenzim (Kaneka Q10®)  100 mg

A Q10 Coenzyme:

• támogatja a szív egészségét;
• növeli a fizikai állóképességet és a teljesítményt;
• növeli a stresszel szembeni ellenállóképességet;
• lassítja az öregedési folyamatokat;
• a különböző betegségek utáni rehabilitáció 

felgyorsítása�

Kód: 2177 Kiszerelés — 60 db növényi kapszula

Coenzyme Q10 
Coenzyme Q10 60 db Q10 koenzim tartalmú étrend-kiegészítő kapszula 
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Az immunitás javítására szolgáló új termék egyesíti a ko-
losztrum és a béta-glükánok pozitív hatásait� A kolosz- 
trum az emlősök, köztük az emberek első tápláléka. Ez 
a tápanyag közvetlenül a születés után védelmet nyújt 
az újszülött számára, és elengedhetetlen a saját im-
munrendszerének kialakulásához� A szarvasmarha ko-
losztrum a felnőtt emberi szervezet számára is hasznos, 
mivel a G immunglobulinok (IgG) dominálnak benne, és 
ezek biztosítják a szisztémás immunitást�

Az ellést követő első órákban gyűjtött kolosztrum értékes 
biológiailag aktív anyagok - immunglobulinok, limfociták, 
laktoferrin, interleukinok, növekedési faktorok - forrása� 
Ásványi anyagokban, vitaminokban, enzimekben gazdag, 
és prolinban gazdag polipeptideket (Proline Rich Polypept-
ides) tartalmaz, amelyeket transzferfaktoroknak is nevez-
nek. Az egyedülálló összetétel a kolosztrum védő, szabá-
lyozó és funkcionális tulajdonságait biztosítja�

A hatóanyagok hatása:

Az immunglobulinok, a laktoferrin, a lizozim védik a szer-
vezetet a baktériumok, vírusok, gombák és termékeik el-
len. A tehéntej az immunrendszer fehérjéinek 3 fő osztá-
lyát tartalmazza - az IgG, IgM és IgA immunglobulinokat� 
Így a kolosztrumban 70-80-szor (!) több IgG immunglo-
bulin van, mint a normál tehéntejben� 

A kolosztrum egy nagyon fontos szabályozó funkcióért 
felelős transzfer faktor (vagy prolinnal dúsított polipept-
id). Három olyan frakciót tartalmaznak, amelyek egy-
szerre képesek serkenteni az immunitást és elnyomni a 
szervezet túlműködő immunválaszát, megelőzve az au-
toimmun reakciókat� A harmadik frakció - az antigének - 
felismeri a különböző vírusokat és mikrobákat, megjegy-
zi és továbbítja az immuninformációt a szervezet sejtjei 
felé, immunmemóriát képezve, amely a jövőben segít 
gyorsabban megbirkózni a kórokozókkal� 

A kolosztrum funkcionális tulajdonságai különböző nö-
vekedési faktorokat biztosítanak, amelyek többek között 
felelősek a fizikai és szellemi öregedésért, elősegítik a 
sebgyógyulást, a szövetek regenerálódását, szabályoz-
zák a vér szénhidráttartalmát és a zsíranyagcserét�

A béta-glükánok természetes eredetű poliszacharidok, 
melyek beindítják az immunrendszer sejtjeinek (makro-
fágok, T-limfociták, NK-sejtek vagy ölősejtek) aktiváló-
dási folyamatát, segítenek a kórokozók gyors felisme-
résében és elpusztításában� Növeli a szervezet ellenálló 
képességét a különböző fertőzésekkel szemben.

Összetevők:

szarvasmarha kolosztrum por, kapszula: hidroxipropil-
metilcellulóz, béta-glükánok 

A Colostrum Plus hozzájárul:

• az immunrendszer erősítéséhez;
• a szervezet ellenálló képességének fokozásához  

a különböző kórokozókkal szemben;
• a regenerációs folyamatok felgyorsításához;
• a gyomor-bélrendszer nyálkahártyájának védelméhez, 

helyreállításához�

Kód: 2171 Kiszerelés — 120 db növényi kapszula

Colostrum Plus
Szarvasmarha kolosztrumot és béta glükánokat tartalmazó étrend-kiegészítő
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A Coral Alfalfa sokoldalú hatást fejt ki az egészségre, szá-
mos probléma kiváló megelőző szere. A lucerna levél mellett 
az új termék a levelekből készült koncentrált levet is tartal-
maz, ezzel jelentősen gyorsítja a szervezetre kifejtett pozitív 
hatást� A királyok füvének is nevezett növény különös helyet 
foglal el a gyógynövények között�

Használata hozzájárul a vitalitás, munkabíró- képesség nö-
vekedéséhez, jótékony hatású a meggyengült egészségű 
emberek számára, akik emésztési zavarokban vagy mér-
gezésben szenvednek, jótékonyan hat a veseműködésre és 
fekélyek ellen�

A hatóanyagok hatása:

Frank Bovuer biológus megállapította, hogy a lucerna (alfal-
fa) zöld levelei tartalmazzák a nyolc esszenciális aminosa-
vat, amelyeket az emberi szervezet nem állít elő, ezért nagy 
gyógyítónak nevezte a növényt� A lucerna gazdag forrása 
az А- К-, В1-, В2-, В6-, Е-, D2- és D3-vitaminoknak, ásványi 
anyagoknak, főként kalciumot, foszfort és fluort tartalmaz 
nagy mennyiségben, ezen kívül szaponinokat, izoflavonokat 
és sok más, biológiailag aktív anyagot� A hatalmas mennyi-
ségű K-vitamin tartalomnak köszönhetően a lucerna haté-
kony vérzésgátló, megelőzheti a külső- és belső vérzéseket.

Éppen ezért használják a lucernát különféle vérzések össze-
tett kezelésében�

A Lucerna egyike azon kevés növénynek, amely növényi ere-
detű fluort tartalmaz, ami az emberi szervezetben elsősor-
ban a fogakban rakódik le� Hozzájárul a fogzománc képzé-
séhez, baktériumölő hatása van a szájüregben szúvasodás 

és fogínysorvadás esetén keletkező mirkoorganizmusokkal 
szemben, így védi a fogakat a szúvasodás ellen�

Ez az univerzális növény gyógyító hatású gyomorproblémák, 
puffadás, fekélyek és étvágytalanság esetén is, fekély-elleni 
U-vitamin tartalmának köszönhetően. Ez a vitamin hozzájá-
rul a gyomor-bélcsatorna sérült nyálkahártyájának regene-
rálásához, normalizálja a gyomor savasságát� A metionin 
származék U-vitamin normalizálja a lipidek anyagcseréjét, 
pontosabban megköti a koleszterint és megakadályozza 
felszívódását, meggátolva ezzel az érelmeszesedés megje-
lenését, csökkenti a semleges zsírok lerakódását a májban, 
így védi azt májzsírosodás ellen, kedvezően hat az agyi- és 
koszorúér keringésre� Az U-vitamin képes semlegesíteni 
egyes mérgező anyagokat és toxinokat, így méregtelenítő 
hatása van� Antidepresszánsként is kiváló�

A lucerna sok klorofillt tartalmaz, így hozzájárul a sérülések 
gyógyulásához, csökkenti a bakteriális fertőzés veszélyét, 
rendkívül értékes a vérszegénység megelőző kezelésében.

Az izoflavonok ösztrogén-azonos hatása és nyugtalanságot 
legyőző és tejkiválasztást fokozó képessége miatt hasznos 
nők számára klimax idején és szoptatás alatt.

Magas rosttartalma lehetővé teszi a növény könnyű hashaj-
tóként való használatát� Ugyanakkor természetes lázcsilla-
pító és vízhajtó (normalizálja a vízháztartás egyensúlyát és 
hozzájárul a húgysav sóinak kiürítéséhez a szervezetből, így 
megakadályozza a húgyhólyag gyulladást és a prosztata 
gyulladást).

Összetevők:

lucerna lé (Medicago sativa) extraktum, lucerna levél őr-
lemény, zselatin kapszula (zselatin, víz), mikrokristályos 
cellulóz, kalcium-karbonát, szilícium-dioxid, magnézi-
um-sztearát

4 kapszula/napi adag 

lucerna (Medicago sativa) lé koncentrátum           1000 mg
lucerna levél őrlemény                   600 mg

A Coral Alfalfa hozzájárul a szervezet 
általános erősítéshez és kiegészítőként az 
alábbi elégtelenségek esetén:

• vitaminhiány;
• túlterheltség, fokozott ingerlékenység;
• atherosclerosis (érelmeszesedés);
• köszvény;
• elégtelen tejkiválasztás�

Kód: 2102 Kiszerelés — 120 db kapszula

Coral Alfalfa
Coral Alfalfa 120 db lucerna tartalmú étrend-kiegészítő kapszula
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A Coral Artichoke nevű terméket a máj legjobb barát-
jának nevezhetjük� A termék összetételében ismert nö-
vényi eredetű májvédő szerek (articsóka, máriatövis), 
gyermekláncfű találhatók, valamint betain, amelynek a 
máj és az epeutak szintjén regeneráló hatása van, bizto-
sítja a szervezet méregtelenítő védelmét, ezzel javítja az 
emésztő szervek és a teljes szervezet működését.

A hatóanyagok hatása:

Az articsóka pikáns, dió izű fontos diétás termék. A 
zöldség tagadhatatlan minősége kifejezett májvédő ha-
tásában nyilvánul meg� Az articsóka hatóanyagainak, a 
klorogénsavaknak, szilimarinnak, flavonoidoknak, tisztí-
tó és epehajtó hatása van� Csökkenti a koleszterinszintet 
és ezzel csökkenti a zsírok és lipidek kiürítését a májból, 
helyreállítva annak funkcióit� Az articsóka ugyanakkor 
gyorsítja a fölös folyadék eltávolítását, fokozza a kü-
lönböző nitrogénvegyületek kiürítését, tápanyagokat, 
fehérjéket, vitaminokat (А, С, В1, В2), karotént, ásványi 
anyagokat biztosít a szervezet számára� Az articsóka 
fenntartja a bőr egészségét és fiatalságát.

A máriatövist sikerrel használják különböző májbetegsé-
gek, hepatitis, májzsugorodás (cirrózis), epekő, máj dyst-
rophia, alkoholizmus és és alkohol okozta károsodások 

esetén. A máriatövis kivonat megelőző szerként ajánlott 
a kedvezőtlen ökológiai szerkezetű területekre. A növény 
fokozza az epe kiválasztását és kiürítését, a gyomor-bél-
csatorna kiválasztó funkcióját és mozgását, fokozza a 
máj védő szerepét fertőzések és mérgezések esetén, be-
leértve a klór, sugárzás, gyógyszer, vagy éppen a legmér-
gezőbb gomba – gyilkos galóca és párducgalóca okozta 
mérgezéseket is�

A gyermekláncfű Európa lakói körében nagy népszerű-
ségnek örvend. A gyermekláncfűben levő keserű anya-
gok epehajtó, vízhajtó és hashajtó tulajdonságaik révén 
serkentik az étvágyat és javítják az emésztést� A gyer-
mekláncfű kivonat az egyike a legértékesebb tonizáló 
és erősítő szereknek. Jótékony hatása van magas sa-
vasság esetén, mivel helyreállítja a szervezet sav-bázis 
egyensúlyát�

A betain növényi eredetű lipotróp vegyület, amely norma-
lizálja a lipidek anyagcseréjét a májban, a vér triglicerid 
szintjét, részt vesz az anyagcsere folyamatokban, hoz-
zájárul az energia termeléshez� Ugyanakkor serkenti az 
epetermelést és epehajtó hatása van, javítja az emésztő-
rendszer működését.

Összetevők:
articsóka kivonat (Cynara scolymus), stabilizátor: mikrok-
ristályos cellulóz; kapszula héj: zselatin és víz, betaine-hid-
roklorid, korall por, máriatövis kivonat (Silybum marianum), 
gyermekláncfű gyökér kivonat (Taraxacum officinale), cso-
mósodást gátló anyag: magnézium-sztearát

1 kapszula/napi adag
Articsóka kivonat   300 mg
Betaine-hidroklorid                         50 mg
Máriatövis kivonat                         40 mg
Gyermekláncfű gyökér kivonat     20 mg

A Coral Artichoke kedvezően hat a májra  
és a szervezet egészségi állapotára:

• serkenti az epe kiválasztását és epehajtó hatása van;
• csökkenti a zsírok és lipidek kiürítését májból;
• eltávolítja a mérgező anyagokat a szervezetből;
• enyhe vízhajtó hatása van;
• normalizálja az anyagcserét;
• javítja a bőr kinézetét.

Kód: 91640 Kiszerelés — 90 db kapszula

Coral Artichoke
Coral Articsóka 90 db étrend-kiegészítő kapszula
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A fekete dió (Juglans nigra) a dió legközelebbi rokona, 
és kémiai összetétele azonos vele� Ugyanakkor a fekete 
dió különbözik a hasznos anyagok mennyiségi fölényé-
ben, ami megmagyarázza gyógyászati tulajdonságait� A 
fekete dió terméshéjában és leveleiben a legértékesebb 
anyag, a juglon koncentrációja 2-4-szer magasabb, mint 
a dióban, ezért hatása jelentősen eltér a dióétól.

A hatóanyagok hatása:

A feketediólevél-kivonat hatékony a férgekkel és a kandi-
dagombákkal szemben, normalizálja a székletet, javítja a 
bélműködést. Antioxidáns és immunerősítő hatással bír. 
Gyógyító hatását egyedülálló összetételének köszönheti: 

a fekete dió nagy mennyiségben tartalmaz juglont (erős 
természetes antibiotikum és féreghajtó), flavonoidokat, 
szerves savakat, telítetlen zsírsavakat, kumarinokat, gli-
kozidokat, C-, B1-, és P-vitaminokat, illóolajokat és ásvá-
nyi sókat�

 Az oregánólevél-kivonat az illóolajok, a tanninok, vala-
mint a parazitairtó hatású timol és a karvakrol gazdag 
forrása� Az oregánó féreghajtó hatása mellett segíti az 
emésztést is: serkenti a bélmozgást, javítja az epehólyag 
működését, aktiválja az emésztőrendszer mirigyeinek 
működését.

Összetevők:

Feketedió-levél; stabilizátor: mikrokristályos cellulóz, 
kapszulahéj (hipromellóz és víz), oregánólevél, színezék: 
kókuszpor

2 kapszula/napi adag

Feketedió-levél (Juglans nigra) kivonat           600 mg
Oregánólevél (Origanum Vulgare)  kivonat     100 mg

A Coral Black Walnut hatóanyagai:

• parazitaűző hatással bírnak;
• segítik a parazitafertőzés megelőzését, különösen 

gyakori nyers hal fogyasztásakor, kerti munkák során, 
talajférgekkel, állatokkal történő érintkezéskor, 
szabadban történő fürdőzéskor és hasonló esetekben;

• jótékony hatású az emésztőrendszerre  
és a bélműködésre.

Kód: 91643 Kiszerelés — 90 db növényi kapszula

Coral Black Walnut
Coral Black Walnut 90 db növényi étrend-kiegészítő kapszula
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A Coral Boswellia segítséget nyújt a mozgásszervek 
egészségének fenntartásában� A termék alapja az azo-
nos nevű növény (Boswellia, indiai tömjénfa) kivonata, 
amely, boswellin-sav tartalmának köszönhetően hoz-
zájárul a gyulladási folyamatok enyhítésére kifejtett jó-
tékony hatáshoz, hozzájárul az izomszöveti vérkeringés 
javításához és a porcok szerkezetének erősítéséhez.

A hatóanyagok hatása:

Salai guggul, shallaki vagy indiai tömjénfa – a Boswellia 
családhoz tartozó, India hegyes vidékein növő cserjék 
távolkeleti elnevezése� Ezek közül a legértékesebb az 
európaiak által Indian Frankincense-nek (indiai tömjén-
fa) nevezett trópusi Boswellia, vagy Boswellia Serrata. 
A boswellin-sav tartalmú aromás gyanták teszik a bos-
welliát különlegessé� Nem véletlenül nevezik a hinduk a 
boswelliát gyulladás elleni harcosnak�

A jótékony hatóanyagok gyulladáscsökkentő tulajdonsá-
gai szempontjából a boswellin-savak a legértékesebbek 
az illóolajokkal (kamfén, pinén) és gyantákkal szemben.

Indiai kutatók tanulmányok alapján megállapították, 
hogy a boswellia alkalmazását követően az ödéma ha-
tékony csökkenése és a fájdalom enyhülése észlelhető 
az ízületi gyulladásban szenvedő betegek esetén. A bos-

wellia a nem szteroid gyulladáscsökkentők hatásához 
hasonló, azonban ez utóbbiak jellegzetes mellékhatá-
sai nélkül. A boswellin-sav a következő elv alapján hat 
a csont- és izomrendszerre: hatékonyan gátolja a hor-
mon-azonos leukotriének – a gyulladás fő faktorai a ge-
rincvelő, porcok, ínszalagok, kötőszövet és ízületi szövet 
szintjén – képzését. Ez a sav ugyanakkor meggátolja a 
fehérvérsejtek (leukociták) bejutását a porcba és az ízü-
leti folyadékba, így hozzájárul úgy a gyulladásos reakció 
csökkenéséhez, valamint az érintett ízületi porc károso-
dása mértékének közvetlen csökkentéséhez�

A Boswelliát nagyra értékelik porc- és izomszövet erősítő 
hatása miatt� A boswellin-sav meggátolja bizonyos spe-
ciális, a porcot elpusztító enzimek képzését, csökkentik 
a porcszövet szerkezeti elemeinek, valamint a hidroxip-
rolin, hexózamin és uronsav vizelettel való kiürítését, így 
lassítja a porc károsodási folyamatát és gyorsítja a fel-
épülési folyamatot� A növénynek ez a jótékony hatása az 
ízületi fájdalomérzet és ödéma enyhüléséhez vezet�

A boswellin-sav jótékony hatásai közül néhány: a gyulladt 
ízület vérkeringésének javulása, a sérült vérerek erősíté-
se és regenerálása, a vér és a tápanyagok optimális kö-
rülmények között való bejutása a gyulladási gócba�

Összetevők:

Indiai tömjénfa (Boswellia serrata) gyanta kivonat; emul-
geálószer: mikrokristályos cellulóz; kapszula (zselatin); 
csomósodást gátló anyag: magnézium-sztearát, szili-
kon-dioxid, térfogatnövelő: kókuszpor

1 kapszula/napi adag

Indiai tömjénfa (Boswellia serrata) kivonat       400 mg

A Coral Boswellia alkalmazása  
jótékonyan hat:

• az ízületek, izmok és porcok gyulladásos 
folyamatainak enyhítésére;

• a csont- és izomszövet degeneratív folyamatainak 
megelőzésére;

• az izmok vérkeringésének javítására;
• a kellemetlen akut ízületi fájdalom és merevség 

enyhítésére�

Kód: 91846 Kiszerelés — 90 db kapszula

Coral Boswellia
Indiai tömjénfa kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő 
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A Coral Burdock Root bojtorján gyökér (arctium lappa) 
alapú étrend-kiegészítő. Jótékony hatású az anyagcsere 
folyamatok optimizálásában, a vértisztításban, az epe 
patkóbélbe való ürítésének javítására, a vizeletkiválasztás 
fokozására, a gyomor-bélcsatorna gyulladásainak csök-
kentésére, emellett baktériumölő hatása is van.

A hatóanyagok hatása:

A bojtorján gyökérnek kiemelkedően magas a bioaktív 
hatóanyag tartalma, amely hatóanyagoknak sokrétű ha-
tása van a szervezetre. Inulint (poliszacharid) tartalmaz 
(több, mint 35%-ban), természetes szterineket, zsírsava-
kat (palmitinsav és sztearinsav) és oxicinamic-savakat, 
tanninokat, fehérjéket, illóolajokat�

A bojtorján gyökér nagy mennyiségű inulint tartalmaz, 
amely édeskés ízt kölcsönöz a növénynek� A gyo-
mor-bélcsatornában fruktózra lebomló inulin segíti 
a glikogén elraktározását a májban és normalizálja a 
hasnyálmirigy inzulin kiválasztó funkcióját, így rendkí-
vül jótékony hatása van a diabéteszben szenvedő be-
tegek esetében� Hasonlóan, az inulinnak pre-biotikus 
tuladonságai is vannak, más szóval jótékony hatása 
van a bélflórára, így hozzájárul a jótékony baktériumok 
fejlődéséhez.

A bojtorján gyökérben levő oxicinamic-savaknak mé-
regtelenítő, vizelethajtó és vértisztító hatásuk van. Hoz-
zájárulnak a húgysav, urea, ammónia és a toxinok gyors 
eltávolításához a vérből, így javítják a májfunkciót és a 

vizelet eltávolítást. Ugyanakkor normalizálják a víz – só 
egyensúlyt is és májvédő hatásuk van.

A bojtorján hatóanyagai enyhítik a a gyomor-bélcsatorna 
gyulladásos folyamatait, biztosítják a gyomor és a vas-
tagbél nyálkahártyájának irritációk elleni védelmét és 
javítják a gyomorsav kiválasztást, hozzájárulnak a feké-
lyek hegesedéséhez, enyhítik a görcsös fájdalmakat és 
hozzájárulnak a béltartalom kiürítéséhez�

A bojtorjánban levő keserű anyagok fokozzák az epehaj-
tó hatást és javítják a hasnyálmirigy enzim kiválasztását� 
Ennek a jótékony hatásnak köszönhetően a bojtorján 
gyökér alkalmazható a különféle emésztési zavarokban, 
illetve a máj- vagy epe-eredetű zavarokban.

A bojtorján egyik jellemzőjét az összetételében levő ér-
tékes növényi szterinek – szitoszterin és sztigmaszterin 
– kölcsönzik. Ezek a koleszterin ellenségeiként is ismert 
anyagok szabályozzák a lipoproteinek anyagcseréjét a 
májban és a vékonybélben, csökkentik a koleszterin fel-
szívódást a vékonybélben, így csökkentik ennek szintjét 
a vérben� Természetes hormon-azonos anyagok lévén, 
megelőzik vagy enyhítik a hormonzavarokat.

A bojtorján gyökér jelentős mennyiségű illóolajokat, szer-
ves savakat, ismert antiszeptikus anyagokat tartalmaz, 
amelyek a gyomor-bélcsatornában elpusztítják a disz-
pepsziát, allergiát és puffadást okozó patogén baktériu-
mokat�

Összetevők:

bojtorján (Arctium lappa L.) gyökér őrlemény, kapszula: 
zselatin, bojtorján (Arctium lappa L.) gyökér kivonat, emul-
geáló szer: mikrokristályos cellulóz, csomósodást gátló 
anyag: magnézium-sztearát

1 kapszula/napi adag

bojtorján gyökér (Arctium lappa L.) őrlemény                500 mg
bojtorján gyökér (Arctium lappa L.) kivonat                    100 mg

A Coral Burdock Root hozzájárul:

• a szervezet méregtelenítésének javításához;
• a koleszterinszint csökkentéséhez;
• a gyomor-bélcsatorna gyulladásos és bakteriális 

folyamatainak enyhítéséhez;
• az emésztés és a májfunkció optimizálásához�

Kód: 91860 Kiszerelés — 90 db kapszula

Coral Burdock Root
 Coral Burdock Root bojtorjángyökér tartalmú étrend-kiegészítő kapszula
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A Coral Carnitine hatékony biostimulátor, amely fokozza 
a zsírlerakodások bomlási sebességét� A karnitin ugyan-
akkor segít leküzdeni az idegi kimerültséget, a szívprob-
lémákat és hozzájárul a fizikai ellenálló képesség és a 
szellemi tevékenység javításához�

A hatóanyagok hatása:

A latin carnitin (karnitin) szó húst jelent, valószínűleg 
annak köszönhetően, hogy ezt az anyagot már a múlt-
század elején a háziállatok húsából izolálták. A későbbi 
tanulmányok kimutatták, hogy a karnitin szerkezete na-
gyon közel áll a B-csoport vitaminjainak szerkezetéhez, 
bár a karnitin nem vitamin� Ezt az anyagot a szervezet 
is képes előállítani, a májban és a vesében, és főként az 
izmokban és a májban található meg�

A karnitin hatása főként a szervezetben levő zsírok le-
bontásának gyorsításán alapul, amely zsírokat sejtjeink 
energetikai erőművei – a mitokondriumok – felé irányít. 
A mitokondriumokban jön létre a zsírok oxidációja és az 
energia felszabadítás� Minél nagyobb az a zsírsav meny-
nyiség, amelyet a karnitin a mitokondriumok felé vezet 
energia termelés céljából, annál kevesebb zsír marad 
ami lerakódjon� Hasonlóképpen, a karnitin hozzájárul az 
(atheroszklerotikus) atherómák vérerekben való kialaku-

lásának megelőzéséhez. A karnitinnak köszönhetően a 
szív mentesül a zsírlerakódásoktól és ugyanakkor két-
szeres mennyiségű energiát kap.

A karnitin egy másik fontos hatása annak köszönhető, 
hogy képes csökkenteni a sejtek korai öregedésének 
legfőbb okát képező szabadgyökök kialakulását a szer-
vezetben� A karnitin aktiválja a szervezet antioxidáns 
védelmét�

A karnitin gyorsítja a szénhidrátok lebomlását tejsavra és 
hozzájárul ennek az izmokból való gyors eltávolításához� 
Biztosítja az izmok energia ellátását hypoxia esetén, nö-
veli a szöveteknek a lebomlásból származó méreganya-
gokkal szembeni ellenállását� Biztosítja a gyors felépü-
lést hosszas fizikai erőfeszítés után.

A szervezetre kifejtett sokrétű hatásának köszönhetően 
ez az anyag kivétel nélkül minden ember számára jó-
tékony hatású. A karnitin a következő élelmiszerekben 
található meg: hús, tej, hal. A fentieket figyelembe véve 
elmondhatjuk, hogy a karnitin főként vegetáriánusok 
számára jótékony hatású, azonban hőkezelés hatására 
a karnitin jelentős része elvész, így a termék egyaránt 
hasznos vegetáriánusok és húsevők számára.

Összetevők:

Acetil-L-karnitin HCL, zselatin kapszula (zselatin, víz), sta-
bilizátor: mikrokristályos cellulóz; csomósodást gátló: szi-
lícium-dioxid, magnézium-sztearát

2 kapszula/napi adag

Acetil L-karnitin    400 mg

A Coral Carnitine az alábbi esetekben 
jótékony hatású termék:

• az optimális testsúly megőrzése;
• a fizikai és szellemi ellenálló képesség és teljesítő 

képesség növelése;
• a szervezet energetikai potenciáljának 

helyreállítása;
• a szív- és érrendszer egészségének támogatása�

Kód: 91890 Kiszerelés — 180 db kapszula

Coral Carnitine
Coral Carnitine 180 db L-karnitin tartalmú étrend-kiegészítő kapszula
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A Coral Cat’s Claw erősíti az immunitást és fenntartja a 
szervezet általános tónusát� Hatása az immunkorrekto-
rokon (macskakarom, zöld tea, bojtorján gyökér) alapul, 
amelyek kulcsfontosságúak gyengeség, csökkent fizikai 
aktivitás esetén, általános erősítő hatásuk van, fokozzák az 
immunrendszer ellenálló képességét a különféle környeze-
ti tényezőkkel szemben, csökkentik az allergiás reakciókat 
és a gyulladásos folyamatokat�

A hatóanyagok hatása:

A macskakarom jótékony tulajdonságai szempontjából 
nagyon ritka növény, csak Dél-Amerikában, az amazonasi 
dzsungelben és magas, hegyes vidékeken nő. Peru ősla-
kosai nem véletlenül nevezik ezt a liánt macskakaromnak, 
ugyanis törzsét kis, karmokhoz hasonló tüskék borítják, 
amelyekkel a növény nagy ügyességgel kapaszkodik a fák 
törzséhez és ágaihoz� Miután Keplinger doktor 1974-ben 
felfedezte, a növény gyorsan költözött az Amazonas vidéki 
őserdőből a világ számos országában a gyógyszertárak 
polcára� A buzérfélék teljes családjából egyedül a macska-
karomnak van erős immunmodulátor - hatása. Ez a csodá-
latos növény állítja legjobban helyre a szervezet védekező 
erőit, hatóanyagainak – oxindolalkaloidák, glikozidok, pro-
antocianidinek – köszönhetően fokozza a teherbíró képes-
séget� A hatóanyagok együttes hatása fokozza a fagocitó-
zist, aktiválja a T-limfociták és T-killer sejtek működését, 
amelyek elnyelik az idegen eredetű káros részecskéket, 
baktériumokat, elpusztult vagy lebomlásban levő sejteket, 
meggátolja a vírusok szaporodását a sejtekben� Normali-

zálja a vérsavó humorális immunitásért felelős immunog-
lobulin szintjét, javítja a vér reológiai tulajdonságait, így 
megakadályozza a trombocita aggregációt és csökkenti a 
vérrög (thrombus) képződés valószínűségét a vérerekben. 
A macskakarom ugyanakkor hozzájárul a hajszálerek el-
lenállásának és a vérerek tónusának javításához�

Zöld tea. A különös ital kínai hozzáértői szerint a zöld tea 
frissítő, üdítő és finom íze javítja a kedélyállapotot és moz-
gósítja a szervezet erőit, feltölt energiával és meghosszab-
bítja az életet� A vitaminokban, ásványi anyagokban, illóola-
jokban és aminosavakban gazdag zöld tea rendkívül fontos 
a szervezet számára�

Üdítő és frissítő hatása mellett a zöld tea P-vitamin tartalmá-
nak köszönhetően antioxidáns védelmet is nyújt: védi a vére-
reket a szabadgyökök káros hatásától, rugalmassá teszi őket, 
meggátolja a sejtek oxidációját, lassítja a szervezet öregedési 
folyamatát. A teában levő katekinek biztosítják a számos ví-
rus ellen ható antimikrobiális és antivirális hatását�

Bár igénytelen növény, egészség helyreállító hatásának kö-
szönhetően a bojtorján nagyon népszerű a hagyományos 
és népi gyógyászatban� Különleges értéke van a biológiailag 
aktív anyagokat – poliszacharidok, króm sói, vas, foszfor, 
magnézium, nátrium, kálium, réz, linolsav, olajsav, sztearin-
sav, palmitinsav, illóolajok – tároló bojtorján gyökérnek. En-
nek az együttesnek baktériumölő és antiszeptikus hatása 
van, illetve gyulladásgátló és antiallergiás hatású�

Összetevők:

macskakarom-kivonat; zselatinkapszula; bojtorjángyökér- 
kivonat; zöldtea-kivonat, emulgeálószer: mikrokristályos 
cellulóz; porított korall; stabilizátor: magnézium-sztearát

2 kapszula/napi adag

Macskakarom           300 mg
Bojtorjángyökér        100 mg
Zöld tea  levél           100 mg

Coral Cat’s Claw:

• Erősíti az immunrendszert;
• Antioxidáns védelmet nyújt;
• Javítja a test általános tónusát.

Kód: 91642 Kiszerelés — 60 db növényi kapszula

Coral Cat’s Claw
 Coral Cat’s Claw macskakarom-, bojtorján-, és zöldtea tartalmú étrend-kiegészítő
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Barnamoszat (Laminaria Japonica) – a növény laminá-
ris, réteges részét használják, ami jódot tartalmaz, leg-
nagyobb részt (40-90%) ionos formában, valamint poli-
szacharidokat (laminarin, mannit, fruktóz), vitaminokat, 
makro- és mikroelemeket� A barnamoszatot általános 
erősítőként használják érelmeszesedés (atherosclero-
sis) és a pajzsmirigy megbetegedései esetén, javítja a 
gyomor-bélcsatorna motilitását és kiürítő funkcióját.

A gyömbér (Zingiber officinale) terpéneket, kámfént, ci-
neolt, bisabolent, borneolt, citrált, linaloolt, C-, B1-, B2-vi-
taminokat tartalmaz� Úgy vélik, a növény a szájüregben 
és a torokban hat gyulladásgátlóként�

A gyömbért tengeribetegség, gyomorfekély esetén hasz-
nálják, valamint étvágyserkentőként és az emésztést 
javító szerként, a lipidek és a koleszterin anyagcsere za-

varai esetén a vérerek állapotának normalizálására alkal-
mazzák�

A csipkebogyó (Rosa canina) sok C-vitamint és egyéb 
vitaminokat (А, В, В2, K, Р), ásványi anyagokat, szerves 
savakat, flavonoidokat, tanninokat tartalmaz.

A csipkebogyó termését általános erősítőszerként  
használják lábadozás és fertőző betegségek idején. A 
csipkebogyót használják a hűlések, vitamin elégtelen-
ségek és avitaminózisok kezelésére és megelőzésére, 
illetve túzott fáradtság és influenzás fertőzések esetén 
is. A csipkebogyó javallott vesegyulladás (nefritisz),  
érelmeszesedés (atherosclerosis), gyomorfekély, a máj, 
bél akut és krónikus megbetegedései, haemorrhagiás 
diatézis, vérzések, hemofília, mellékvese elégtelenség és 
pajzsmirigy túlműködés esetén. 

Összetevők:

tengeri moszat (Laminaria japonica) kivonat, csipkebogyó 
(Rosa canina) kivonat,  zselatin kapszula (zselatin, víz), 
stabilizátor és emulgeálószer: mikrokristályos cellulóz, 
gyömbérgyökér (Zingiber officinale) 20:1 arányú kivonat, 
korall zúzalék, stabilizátor és emulgeálószer: magnézi-
um-sztearát

2 kapszula/napi adag
tengeri moszat kivonat       360 mg
csipkebogyó kivonat            300 mg
gyömbérgyökér kivonat           40 mg

A Coral Kelp az alábbiakra van jótékony 
hatása:

• endokrin rendszer;
• szívérrendszer;
• emésztőrendszer.

Kód: 91805 Kiszerelés — 60 db kapszula

Coral Kelp
Kelp tengeri moszat 60 db tengeri moszat étrend-kiegészítő kapszula
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A Coral Lecithin egyike az egészség megőrzéséhez 
szükséges legismertebb étrend-kiegészítőknek. A leci-
tin az emberi szervezetben levő sejtek sejthártyájának 
egyik alapvető eleme. A szervezet számára a sejtek 
megújulásához és a sérült sejtek kijavításához szüksé-
ges építőelem.

A hatóanyagok hatása:

A lecitin legfontosabb alkotóelemei, a kolin és az inozi-
tol nékülözhetetlenek az agy megfelelő működéséhez. 
A kolin felel az izomösszehúzódások koordinációjáért, a 
szellemi tevékenységért, munkabírásért, kreatív tevékeny-
ségért, hozzájárul az operatív memória kialakulásához és 
fenntartásához� Az inozitol jótékonyan befolyásolja a kö-
zérzetet, a viselkedést, a térben való tájékozódást, nyug-
tató hatása van, csökkenti a stresszt és ingerlékenységet�

A lecitin pótolhatatlan szívserkentő. A táplálékkal bevitt 
napi adag ebből a jótékony anyagból hozzájárul a vér ko-
leszterinszintjének csökkentéséhez, javítja a véráramlást 
és a szervek vérellátását� Csökkenti a szív-összehúzódá-
sok gyakoriságát, javítja az érfal tónusát, így befolyásol-
hatja a vérnyomást�

A lecitin aktívan vesz részt a lipidek anyagcseréjében, 
a lipideket egyszerű zsírsavakra bontja le. Éppen ezért 

a lecitin jelenlétében a lipidek gyorsabban kiürülnek a 
májból, a zsírtartalékokba és a szervekbe jutnak� Ezen 
túlmenően a lecitin bevitel hozzájárul az alkohol, nikotin, 
gyógyszerek és kábítószerek, tartósítószerek és egyéb 
élelmiszer-adalékanyagok mérgező hatása nyomán sé-
rült májsejtek gyorsabb felépüléséhez�

A lecitinnek fontos szerepe van a szervezet immunvé-
delmében is� Helyreállítja védelmi rendszerünket, segíti 
a limfociták és makrofágok működését, az antitest ter-
melésnek, a fagociták növekedésének és működésük 
serkentésének köszönhetően növeli a betegségekkel 
szembeni ellenállást�

A lecitin a szaporodási funkciók egyik fő aktivátora. Külö-
nösen fontos a magzat méhen belüli fejlődésében, illetve 
az újszülött fejlődésében, jótékony hatása van a baba jö-
vőbeni szellemi kapacitásának fejlődésére.

Összes egyéb tulajdonsága mellett a lecitin antioxidáns 
is, védi a bőrt a szabadgyökök hatása ellen. Javítja a sej-
tek táplálkozási és méregtelenítési folyamatait, aktiválja 
a lipidek anyagcseréjét, serkenti az új bőrsejtek képződé-
sét és a sérült bőrsejtek regenerálódását.

Összetevők:

szójalecitin, kapszulahéj (zselatin, glicerin, tisztított víz)

2 kapszula/napi adag
Lecithin                 2400 mg

A Coral Lecithin fogyasztásának  
az alábbi esetekben van jótékony hatása:

• szív-érrendszeri megbetegedések;
• idegesség, fáradtság, figyelem zavar, memória 

zavar;
• fokozott szellemi és fizikai megterhelés;
• májfunkció zavarai;
• bőrbetegségek.

Kód: 91650 Kiszerelés — 120 db kapszula

Coral Lecithin
Coral Lecitin 120 db étrend-kiegészítő gélkapszula
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A Coral Licorice Root gyulladásgátló, köptető, édes-
gyökér és gyömbér kivonat alapú immunkorrektor, 
amely hozzájárul az egészség helyreállításához és 
megőrzéséhez.

A hatóanyagok hatása:

Az édesgyökér jótékony anyagok értékes forrása: triter-
pént szaponinokat, glicirrizinsavat és glicirretinsavat, 
flavonoidokat, mannitolt, nyálkaanyagat, gyantákat, asz-
korbinsavat tartalmaz� A glicirrizinsav és glicirretinsav 
a hormonokéhoz hasonló hatást fejtenek ki, gyulladás-
csökkentő tulajdonságaik vannak. Ezek a savak a külön-
féle vírusok DNS-ére és RNS-ére hatnak, leállítják ezek 
fejlődését már a kezdeti szakaszban, így megakadályoz-
zák a vírus bejutását a sejt belsejébe és gátolják ennek új 
vírus-részecske termelő képességét. Beindítják az inter-
feron képződést, így fokozzák a nyálkahártyák védekező 
képességét�

A flavonidoknak görcsoldó (a hörgők simaizmaira hat-
nak), hegképző és gyulladásgátló hatása van, csökken-
tik a hajszálerek törékenységét, hozzájárulnak a gyo-

mor-bélcsatorna nyálkahártyáján védőréteg képzéséhez, 
így javítják a sérült szövetek regenerálódását�

A csípős összetételéről (zingiberén, gingerol, kámfén, 
gingerin, felandren, bisabolen, borneol) ismert gyöm-
bérnek gyulladásgátló, erősítő és stressz elleni vé-
dőhatása van. A gyömbérnek kedvező hatása van az 
emésztő-rendszerre, sikeresen ellensúlyozza a különféle 
diszpepsziákat (teltségérzet, feszülő gyomor, puffadás 
és gyomortáji szorító érzés, hányinger). A rendszeres 
gyömbér fogyasztás serkenti az emésztést és javítja a 
gyomorsav termelést�

A gyömbér gátolja a vérerek és ízületek gyulladását kivál-
tó prosztaglandinok, valamint a gyomor-bélcsatornában 
levő patogén baktériumok működését, csökkenti a vér 
koleszterin szintjét� Ezen kívül a méregtelenítési prog-
ramok hasznos összetevője. Rendkívül jótékony immu-
nerősítő. A gyökerében jelenlevő vitaminoknak, ásványi 
anyagoknak, illóolajoknak és esszenciális aminosavak-
nak köszönhetően a gyömbérnek erős serkentő és erősí-
tő hatása van, mozgósítja a szervezet belső erőit.

Összetevők:

glicirrizin-mentesített édesgyökér-kivonat; kapszulahéj 
(zselatin, víz); édesgyökér-kivonat; gyömbérgyökér-kivo-
nat, porított korall; stabilizátor: magnézium-sztearát

2 kapszula /napi adag

Glicirrizin-mentesített édesgyökér       600 mg
Édesgyökér                                          160 mg 
Gyömbérgyökér                                       40 mg

A Coral Licorice Root jótékonyan hat 
különféle egészségi problémák esetén:

• légúti megbetegedések (hörghurut, tüdőgyulladás, stb.);
• gyomor-bélcsatorna megbetegedései (gyomor és 

patkóbél nyálkahártya eróziója, a máj és az 
epevezetékek krónikus megbetegedései);

• mellékvesekéreg elégtelenség akut és krónikus 
pielonefritisz esetén�

Kód: 91641 Kiszerelés — 100 db kapszula

Coral Licorice Root
Coral Licorice édesgyökér- és gyömbértartalmú étrend-kiegészítő 
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A Coral Magnesium úgy a szív-érrendszer, ideg- és 
emésztőrendszer jó működéséhez, mint a szervezet 
számos biológiai folyamatának helyreállításához szük-
séges termék�

A hatóanyagok hatása:

A magnézium egyike az ember számára legfontosabb ás-
ványi anyagoknak, mivel több mint 300, a szervezet normá-
lis működését biztosító biokémiai reakcióban vesz részt. A 
magnézium egyik fő szerepe az idegrendszer védelme a 
stressz romboló hatása ellen� A magnézium gátolja a köz-
ponti idegrendszer irritálását és csökkenti a szervezet ér-
zékenységét a külső, zavaró tényezőkkel szemben (hangos 
zaj, erős fény, stb.). A magnéziumhiány fokozott idegesség-
ben és fáradtságban nyilvánul meg�

A magnézium optimizálja a szívizom sejtjeinek működé-
sét, stabilizálja a szívrtimust és rendkívül fontos a szí-
videg izomtevékenységének szabályozásában�

Ez az ásványi anyag jótékony hatású a kalcium és a C-vi-
tamin felszívódásában és a szénhidrátok anyagcseréjé-
ben� A magnézium segíti a szervezetet a hideghez való 
alkalmazkodásban, a csontok és a fogzománc egyik 
szerkezeti eleme, serkenti a bélmozgást és epehajtó sze-
repe van�

A magnézium hozzájárul a véralvadási mechanizmus 
helyreállításához, a vérerek egészségének megőrzé-
séhez, megelőzi a koleszterin atheromák képződését 
az érfalon, így növeli az erek térfogatát és a koszorúér 
áramlás hozamát�

A magnéziumnak jótékony hatása van a vese és a mel-
lékvese működésére, az energia termelésre és a csont- 
és izomszövet képződésre. Magnézium hiánya esetén 
zavar áll be az ásványi anyagok és tápanyagok minőségi 
felszívódásában� Az optimális magnézium szint ugyan-
akkor hozzájárul a vérerek, bél, epehólyag és vízhólyag, 
stb� simaizmai tónusának növeléséhez, fontos szerepe 
van a fehérjék, aminosavak szintézisében és a genetikai 
információ átadásában a DNS és RNS részvételével�

A termék két magnézium-sót tartalmaz , taurátot és 
glicinátot (a taurin és glicin aminosavakkal létrejött ve-
gyületben). E két só minőségének köszönhető a más 
magnézium-sókénál jobb bio-hozzáférése valamint az, 
hogy nincs bél-irritáló hatása. Ezen túlmenően a gli-
cin-magnézium kombináció javítja az agyi vérkeringést, 
optimizálja a memóriát és a munkabíró képességet, míg 
a taurin-magnézium kombináció beindítja az energiater-
melést és javítja a sejtek táplálását�

Összetevők:

zselatin kapszula, magnézium-taurinát, magnézium-glici-
nát, emulgeálószer: magnézium-sztearát

2 kapszula/napi adag                                NRV%

Magnézium                        300 mg                                                   80%

A Coral Magnesium hozzájárul az alábbi 
jótékony hatásokhoz:

• fokozza az ellenálló képességet szellemi, érzelmi és 
fizikai erőfeszítés esetén;

• növeli a szívizom energia-potenciálját, szabályozza 
a vérerek tónusát és a szívritmust;

• normalizálja a fehérjék, zsírok és nukleinsavak 
anyagcseréjét, beindítja az ATP termelést;

• hozzájárul a tápanyagok jobb felszívódásához  
a gyomor-bélcsatornában�

Kód: 91881 Kiszerelés — 90 db kapszula

Coral Magnesium
 Coral Magnesium 90 db magnézium tartalmú étrend-kiegészítő kapszula
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A Coral Taurine az egyetemes aminosav, azaz taurin for-
rása, amelynek sokoldalú egészségjavító hatása van, így 
nagyon fontos étrend-kiegészítőként fogyasztani.

A hatóanyagok hatása:

Nyugodtan állíthatjuk, hogy ez az aminosav teljes élete 
során elkíséri az embert, a fogamzás pillanatától idős 
korig� A taurin már terhesség alatt is rendkívül fontos 
a magzat normális fejlődéséhez és növekedéséhez. A 
szakemberek megállapították, hogy a gyermekek agyá-
ban 4-szer nagyobb mennyiségű taurin van, mint a fel-
nőttek agyában.

Ha az élelmiszerekben található taurin-forrásról beszé-
lünk, ez megtalálható állati eredetű termékekben: halban, 
húsban, tejben, tojásban, azonban nem található meg 
növényi termékekben� Éppen ezért a taurin rendkívül fon-
tos vegetáriánusok számára� A taurint tehát olyan ami-
nosavnak tekintik, amely más aminosavakkal ellentétben 
nem vesz részt a proteinek felépítésében�

A taurin funkcionális lehetőségei lenyűgözőek. Ez az 
aminosav magas koncentrációban van jelen az agy- és 
a retina szöveteiben� Segít enyhíteni a görcsöket, a köz-
ponti idegrendszerben gátolja az inger továbbítást, ja-
vítja a memóriát és a koncentráló képességet� A taurin 
a retina fő aminosava (40–50%), amely biztosítja a szö-
vetek tápanyagellátását és a retina megfelelő működé-

sét, hozzájárul a szem fényhez való alkalmazkodási fo-
lyamatához� A taurin tekintetében legfontosabb dolog, 
hogy részt vesz a retina és a szemlencse sérült szöve-
teinek helyreállításában, így javítja a különféle sérülések 
vagy az idős kor következtében megromlott látást.

A taurin ugyanolyan fontos a szív- és érrendszer szá-
mára is. Mindenekelőtt megelőzi a kálium kiürítését a 
szívizomból és normalizálja a szívritmus helyes műkö-
déséért felelős ásványi anyagok egyensúlyát, a nátrium,  
kálium, kalcium, magnézium egyensúlyt� A taurin ugyan-
akkor hozzájárul a vérerek tágulásához�

Ez az aminosav aktívan vesz részt az anyagcserében� 
Megakadályozza az epe visszatartását az epehólyagban 
és az epeutakban. Csökkenti az alacsony sűrűségű ko-
leszterin (rossz koleszterin) szintet a vérben és a májban, 
illetve megelőzi a thrombusok (vérrögök) képződését. A 
taurin fokozza az inzulin működését a szervezetben. Ez 
a hormon, az inzulin közvetlenül befolyásolja a vércukor-
szintet, a glükóz mobilizációját glikogénből a májban és 
az izmokban, így fokozódik az energiatermelés�

Antioxidánsként a taurin megköti a szervezetben az oxi-
gén aktív formáit, amelyek károsítják a DNS-t, ugyanak-
kor fenntartja a megfelelő mennyiségű C- és E-vitamin 
mennyiséget és a glutation (antioxidáns protein) meny-
nyiséget�

Összetevők:

taurin, kapszula héj (zselatin, víz), stabilizátor: mikrokristá-
lyos cellulóz, emulgeálószer: magnézium-sztearát

2 kapszula/napi adag

Taurin  1200 mg

A Coral Taurine javallott termék:

• a szív-érrendszer és az idegrendszer számára;
• a látószervek egészségének megőrzésére;
• az anyagcsere optimizálására;
• antioxidáns hatás érdekében�

Kód: 2101 Kiszerelés — 60 db kapszula

Coral Taurine
 Coral Taurine 60 db taurin tartalmú étrend-kiegészítő kapszula
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A Coral Zinc 15 egyedülálló termék széleskörű hatásá-
nak köszönhetően jótékony egészségerősítő hatása van: 
létfontosságú a csecsemőmirigy és az immunrendszer 
működéséhez, meggátolja az immunhiányos állapot elő-
állását, fenntartja a szervezet hormonegyensúlyát, így 
megakadályozza a prosztata megnagyobbodását, a bőr 
megbetegedését, hatékonyan segíti az akne kezelését�

A hatóanyagok hatása:

A termék cink-glükonátot tartalmaz, ami a szervezetben 
sokkal jobban, gyorsabban és mellékhatások nélkül szí-
vódik fel, megfelel a legmagasabb minőségi követelmé-
nyeknek és  minden életkorban javallott� Az élelmiszerek 
közül a marhahús, máj, a tenger gyümölcsei, búzacsíra, 
zabliszt, sárgarépa, borsó, spenót, dió tartalmaznak cin-
ket. A felnőtt szervezet 1,5–3 g cinket tartalmaz. A cink 
minden szervben és az összes szövetben megtalálható, 
de a legnagyobb mennyiség a prosztatában, spermában, 
bőrben, izomszövetben és vérsejtekben található. A cink 

mikroelem részt vesz az anyagcsere különféle folyama-
taiban - beleértve a fehérjék anyagcseréjét is - éppen 
ezért szükség van rá számos biokémiai reakció normális 
lefolyásához� Cinkre szükség van a fehérjék szintézisé-
hez, beleértve a kollagén szintézisét és csontképződést 
is� A cink részt vesz a sejtosztódási és differenciálódási 
folyamatokban, a T-limfociták képzésében, számos en-
zim, valamint az inzulin működésében a hasnyálmirigy-
ben� A cink hozzájárul az E-vitamin felszívódásához és 
normál koncentrációjának fenntartásához a vérben, sza-
bályozza a vérképzést. A cinknek alapvető szerepe van 
a bőr regenerálódásában, a haj és a körmök növekedé-
sében, a faggyúmirigyek kiválasztó működésében, mivel 
részt vesznek a fehérje képzésben� A cink fontos sze-
repet játszik az elfogyasztott alkohol feldolgozásában, 
éppen ezért a cink-elégtelenség fokozhatja az alkoholiz-
musra való hajlamot� Az A- és B6-vitaminokkal szinergi-
kusan hat, így a teljes szervezetre regeneráló hatása van�

Összetevők:

cink-glukonát, stabilizátorok: dikálcium-foszfát, 
mikrokristályos cellulóz; emulgeálószer: sztearinsav; 
emulgeálószer: magnézium-sztearát

1 tabletta/napi adag                  NRV%
Cink                                                        15 mg                                  150%

A Coral Zinc 15 jótékonyan hat  
az egészségre:

• teljes körűen támogatja az immun- és az 
endokrinrendszert;

• optimizálja az anyagcserét;
• javítja a bőrszövet állapotát.

Kód: 91802 Kiszerelés — 100 db tabletta

Coral Zinc 15
Coral Zinc 15 cink tartalmú étrend-kiegészítő tabletta 100 db
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A Coral-Mine Japánban, Okinawa és Tokunoshima szi-
getek mellett a Japán-tengerben növő mélyvizi kőkoral-
lokból (scleractinia) előállított természetes termék. 

A korallváz ásványi sók komplex Összetevőke, amelyek 
meghatározzák egyedi tulajdonságait és az emberi szer-
vezetre kifejtett jótékony hatását� Lényegileg a kalcium 
és magnézium sókról van szó. A korallváz Összetevőké-
ben találunk ugyanakkor káliumot, nátriumot, vasat, fosz-
fort, ként, szilíciumot, krómot, mangánt, cinket és egyéb 
elemeket is� A természetes ásványi sóknak ez a gazdag 
együttese szabályozó hatással van a szervezet ásványi 
anyag egyensúlyára, következésképpen normalizálja a 
létfontosságú szervek és rendszerek működését is.

A hatóanyagok hatása:

A kálcium az összes kötőszövet építőeleme, a foszfor-
ral együtt alkotják a csontszövetet, fenntartja a stabil 
szívműködést, ingervezetést és az izmok összehúzódó 
képességét, növeli a sejthártya permeabilitását, norma-
lizálja a véralvadási folyamatokat�

A magnézium, a kalciumot segítő és támogató ásvá-
nyi anyag, biztosítja az ATP felszabadulását és fokozza 
a szervezet energiaszintjét, stabil szívritmust biztosít, 
szabályozza a vérerek, bél, epe- és húgyhólyag simaiz-
mainak tónusát� A 2:1 kiegyensúlyozott arányú kalcium 
– magnézium együttes meggátolja a kalcium kiürülését 
a csontokból és meggátolja a csontok ellenállóképessé-
gének csökkenését�

A nátrium szabályozza az ozmózisnyomást, a víz- és fe-
hérje anyagcserét, szükséges az ideg-izom ingerlékeny-
ség fenntartásához és az anyagcserét a sejtek szintjén 
fenntartó nátrium-kálium pumpa működéséhez.

A kálium az az alapvető sejten beküli kation, amely fenn-
tartja a folyadék-elektrolit és  a sav-bázis egyensúlyt, a 
neuromuszkuláris ingerlékenységet és ingervezetési ké-
pességet, stabil vérnyomást biztosít, eltávolítja a fölösle-
ges folyadékot a szervezetből.

Összetevők:

• Zúzott korall   995 mg
• L-aszkorbinsav        5 mg

Vízzel való kölcsönhatás révén az ásványi anyagok  
a sókból elegyednek a vízzel, így jótékony 
tulajdonságokat kölcsönöznek annak, ami hozzájárul:

• az optimális pH-érték eléréséhez;
• a vérnyomás és a szívritmus szabályozásához;
• a csontritkulás és ízületi gyulladás megelőzéséhez;
• az izmok rugalmasságának növeléséhez, a csont- és 

porcszövet szerkezetének helyreállításához;
• a vese és az emésztőrendszer működésének 

szabályozásához;
• a bőr állapotának javításához.

Kód: 2221/2220 Kiszerelés — 10/30 db egyenként 1 g-os tasak

Coral-Mine
Coral-Mine korallpor, 10 tasak természetes zúzott korall az ivóvíz élvezeti értékének növelésére
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D-Spray 

Egészség a zsebedben

Erősíti a csontokat és az ereket

Segít megbirkózni az apátiával és az 
energiaveszteséggel is.

Kényelmes spray formában

Hatékony módja a 
vitaminbevitelnek

Könnyen felszívódik a szervezetben

Klinikailag bizonyított hatékonyság

Az egész családnak: gyerekek és 
felnőttek számára egyaránt
Terheseknek, szoptató anyáknak és 
gyermekeknek 3 éves kortól engedélyezett.
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D-Spray – D3-vitamin spray formájában. A D3-vitamin 
alapvető szerepet játszik az anyagcserében, hozzájárul 
a kalcium, a magnézium és a foszfor felszívódásához, 
biztosítja a mozgásszervek működését, erősíti az immun-
rendszert, csökkenti a gyakori megfázás valószínűségét, 
támogatja az idegrendszert, a szív- és érrendszert és a 
reproduktív rendszert� A D3-vitamin zsírban oldódó for-
mája szívódik fel a legtermészetesebben és leggyorsab-
ban. A spray adagolási forma a termék finom szórását biz-
tosítja, ami megkönnyíti a vitamin bejutását a véráramba, 
és növeli a felszívódási felületet� A termék az egész család 
számára alkalmas - 4 éves kortól gyermekek, felnőttek, 
terhes és szoptató nők is alkalmazhatják.

Aktív összetétel hatása 

A D3-vitamin egy nagyon fontos biológiailag aktív anyag, 
mely az emberi bőrsejtekben szintetizálódik UV fény 
hatására, és táplálékkal is bejut a szervezetbe� Az utób-
bi időben az emberiség különböző okok miatt hatalmas 
hiányt tapasztal D3-vitaminból� Ez magában foglalja az 
elegendő napfény hiányát bizonyos szélességi fokokon, 
a környezet romlását (szmog és por megnövekedése a 
városokban), az élelmiszerek kiüresedését, sőt a napvédő 
bőrgyógyászati termékek alkalmazásának elterjedését is. 
A D3-vitamin különösen fontos a középső és északi szé-
lességi fokokon élők, a gyermekek és serdülők, a terhes 
és szoptató nők, az idősek számára.

A D3-vitamin szintjét nehéz táplálékból pótolni, mivel csak 
állati eredetű élelmiszerekben, például a tojássárgájában, 
bizonyos halfajokban és gombákban található meg� Ezért 
a D3-vitamin pótlólagos bevitele évszaktól függetlenül el-
engedhetetlen, különösen a veszélyeztetett helyzetben/
korban élők számára. Ide tartoznak a gyakori betegek, az 
idősek, a bél-, máj- vagy vesebetegek, az anyagcsereza-
varban szenvedők, a túlsúlyosak, valamint a rendszeres 
ízületi és izomfájdalmakban szenvedők.

D-Spray — D3 vitamin spray adagolással� 

Számos előnye:

- a zsíroldékony vitamin a lehető leggyorsabban szívódik 
fel a szervezetben� 

- pontos adagolás garanciája;

- egy adag a napi ajánlott bevitel mennyisége;

- egy üvegcsében 170 adag található;

- a sötét üveg véd az oxidáció ellen;

- könnyen hordozható, nem kell inni utána;

Összetevők:

MCT olaj (finomított), D3-vitamin (kolekalciferol) 10 µg (400 NЕ), 
tokoferol kivonat

                                           0,06 ml/napi adag       NRV%
D3-vitamin (kolekalciferol)                                 10 µg          200%

A D-vitamin fogyasztás hozzájárul:

• Az immunrendszer erősítése;
• A szénhidrát- és zsíranyagcsere normalizálása;
• Az idegrendszer, szív- és érrendszer és reproduktív 

rendszer fenntartása;
• A memória és a figyelem javítása�

Kód: 2179 Kiszerelés — 170 adag 10 ml

D-Spray 
D-Spray D3 vitamin és MCT olaj tartalmú folyékony étrend-kiegészítő
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A természetes vanília, málna és csokoládé, narancs-man-
gó ízű Daily Delicious Beauty Shake protein koktélok 
kiegyensúlyozott forrásai növényi és állati fehérjéknek, 
amelyek a kollagénnel és  a vitaminok és ásványi anyagok 
együttesével aktívan és jótékonyan járulnak hozzá a szer-
vezet vitalitásának, a fizikai aktivitásnak a megőrzéséhez 
és mindennap energiát nyújtanak�

A hatóanyagok hatása:

A VERISOL hidrolizált kollagén a kollagénnek egy rendkí-
vül aktív formája, amely három peptidből (aminosavból) 
tevődik össze: lizin, prolin és hidroxi-prolin. A VERISOL 
egy kis molekulatömegű kollagén és ennek köszönhe-
tően a peptidek könnyen és gyorsan szívódnak fel és 
kezdenek aktívan hatni. Tekintettel arra, hogy belülről 
hatnak, a VERISOL peptidek közvetlenül befolyásolják a 
bőr kollagénjének anyagcseréjét, így hozzájárulnak a bőr 
hidratálásához, rugalmasságának és feszességének fo-
kozásához, lassítják a ráncok kialakulási és megjelenési 
folyamatait� A VERISOL kollagén teljes mértékben kom-
patibilis a többi összetevő elemmel, könnyen felszívódik 
a szervezetben és magas a biohasznosulási foka�

A tejfehérje a táplálkozás legfontosabb eleme� A szer-
vezet sejtjeiben és szöveteiben levő fehérjék csak a 
táplálékban levő fehérjékből képződnek. Szervezetünk 
számára nagyon fontos a fehérje tartalmú élelmiszerek 
állandó bevitele�

A tejsavó fehérje koncentrátum egy másik  olyan egész-
séges élelmiszer, amit a tejsavóból állítnak elő. A shake-
ben levő tejsavó fehérje koncentrátum maximum 81% fe-
hérjét tartalmaz� A teljes tejjel szemben a tejsavó fehérje 
hiánytalanul felszívódik a szervezetben, ahol az izmok 
tápanyagának alapját képezi�

A szójafehérje izolátum azoknak ajánlott, akik aktívan 
sportolnak és az egészséges életmód mellett döntöttek� 
Ez a termék nagyon hasznos és jótékony hatású azok 
számára is, akik meg akarják őrizni optimális testsúlyu-
kat és úgy akarnak megszabadulni a fölöslegtől, hogy 
életképes, természetes fehérjéket tartalmzó alternatívát 
találnak a hagyományos termékek helyett� A vegetáriá-
nusok nagyon kedvelik a szójafehérjét, ugyanis termé-
szetes helyettesítője a vörös húsoknak. A szójafehérje 
izolátum nagy mennyiségben tartalmaz számos esszen-
ciális és nem esszenciális aminosavat� A szójafehérje 
kiválóan társul a tejfehérjével, együttesen pótolák a fe-
hérjehiányt és javítják az általános tónust, így segítenek 
minőségileg javítani az idősek és meggyengült egészsé-
gi állapotú emberek étrendjén�

A koktél összetételében 11 gondosan kiválasztott tá-
panyag (vitamin és ásványi anyag) található, amelyek 
mindegyike oly módon készült, hogy napi szinten vigyáz-
zon az Ön egészségére és szépségére. Ezek az össze-
tevők harmonikus együttest képeznek, így segítenek 
megőrizni a bőr rugalmasságát és feszességét, a haj 
egészségét és a köröm ellenálló képességét�

Összetevők:

Eritriol és szteviol-glikozidok (édesítőszerek); tejfehérjék, 
tejsavó fehérje koncentrátum, szójafehérje izolátum, málna 
kivonat/vanília kivonat/zsírszegény kakaópor, orange-man-
go, guargumi (sűrítőanyag), magnézium-citrát, hidrolizált 
kollagén (Verisol®B), C-vitamin, szilícium-dioxid (csomóso-
dásgátlo), PABA/ para−ami-nobenzolsav, szójalecitin, d-αl-
fa-tokoferol-acetát (szója), szelén (szelén-metionin), nikoti-
namid, E-vitamin, réz-glükonát, A-vitamin, folsav, D−biotin

A Daily Delicious Beauty Shake:

• segít megőrizni az izmok feszességét és növelni az 
izomtömeget;

• segít megőrizni a bőr rugalmasságát és feszességét;
• szabályozza a vitaminok és ásványi anyagok 

egyensúlyát a szervezetben;
• fokozza az energiaszintet és az ellenállóképességet;
• jótékonyan járul hozzá az optimális testsúly 

megőrzéséhez.

Kód: 211500/211600/211700/211800/213500/213600/213700/213800       Kiszerelés — 500 g/25 g

Daily Delicious Beauty Shake 
Málna/Vanília/Csokoládé/Narancs-Mangó Shake
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A Daily Delicious Hi-Fiber a modern ember étrendjének 
egy új, értékes, kellemes ízű rostforrása. Fogyasztása az 
évszaktól és napszaktól függetlenül mindenki számára 
igen hasznos� Étrendünk rosttartalmát semmi más nem 
helyettesítheti. A rost a bél hasznos mikroflórájának 
alapvető tápanyaga. Az egészséges bélrendszer pedig 
az erős immunrendszer és a szervezet megfelelő anyag-
cseréjének záloga� 

A rostok fenntartják a hasznos bélflóra egyensúlyát, sti-
mulálják az emésztőrendszer működését, segítenek eltávo-
lítani a méreganyagokat, a koleszterint és más anyagcsere 
termékeket, megakadályozzák a vércukorszint hirtelen  
ingadozását, segítenek az elhízás ellen� Napi 20 gramm 
rost fogyasztása (ez az ajánlott napi mennyiség) 60%-kal 
csökkenti a szívbetegségek kialakulásának kockázatát� 

A hatóanyagok hatása:

Az oldható rostok (almarost, almapektin, guargumi, 
gumiarábikum, inulin, glükomannán) nagy mennyiségű 
vizet képesek felvenni, és gélszerű masszát képezve 
egyrészt védik a gyomor és a belek nyálkahártyáját, más-
részt pedig megkönnyítik a mérgek és a salakanyagok 

szervezetből történő eltávolítását. Ezen kívül, a jóllakott-
ság érzetét keltve segítenek a testsúly normalizálásban� 

A nem oldható rostok (cellulóz, rizskorpa) aktiválják a 
bélmozgást és gyorsítják az ételek végigahaladását az 
emésztőrendszeren. Ezeket a rostokat a szervezet nem 
emészti meg, de a durva rostszálak, mint egy kefe tisz-
títják a bélfalakat. Ennek a tisztításnak köszönhetően ja-
vulnak az anyagcsere folyamatok, valamint a vitaminok, 
ásványi anyagok és egyéb tápanyagok felszívódása� 

A glutamin egy feltételesen esszenciális aminosav, 
amely nemcsak a fehérje szintézisében vesz részt, de 
nélkülözhetetlen a bélrendszer működésének és struktú-
rájának helyreállításában és fenntartásában, különösen 
azokban az esetekben, amikor megsérül a bélrendszer 
nyálkahártyája (pl. irritábilis bél szindróma). 

Az aloe vera gél réteget képezve védi a gyomor nyálka-
hártyáját. Javítja a bél perisztaltikáját, jótékonyan hat 
a hasznos bélmikroflóra fejlődésére. Normalizálja az 
anyagcsere- és az emésztési folyamatokat, megkönnyíti 
a tápanyagoknak az ételből történő felszívódását.

Összetevők:

almarost; inulin; sűrítő anyag: guargumi, gumiarábikum; emulgálószer: 
nátrium-karboximetil-cellulóz; rizskorpa; ribizliaroma, áfonyaaroma; 
cseresznyearoma; porított vörös cékla; savanyúságot szabályzó 
anyag: citromsav; porított szilva; emulgálószer: glükomannán; porított 
ananász; porított áfonya; acai bogyó kivonat, almapektin, édesítőszer:  
szteviol-glikozidok, csomósodást gátló anyag: szilícium- dioxid

2 mérőkanál/napi adag

almarost              6000 mg
inulin (élelmi rost)      5580 mg
L-glutamin                400 mg
szilva (gyümölcs)              400 mg
ananász (gyümölcs          200 mg
áfonya (gyümölcs)            200 mg
acai (gyümölcs) kivonat    200 mg
alma pektin                      100 mg
Aloe vera gél                         60 mg

A Daily Delicious Hi-Fiber: 

• normalizálja a bélrendszer mikroflóráját;
• segíti a bélrendszer perisztaltikáját és az emésztést;
• csökkenti a koleszterin- és vércukorszintet;
•  javítja a méregtelenítési folyamatokat;
• csökkenti az elhízás veszélyét�

Kód: 2103 Kiszerelés — 270 g italpor

Daily Delicious Hi-Fiber
Acai & Blueberry
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Az Evening Formula kiegyensúlyozott összetételű, jól 
ismert gyógynövényeken alapuló, enyhe nyugtató hatá-
sú készítmény� Ajánlott esténként használni, mint a lelki 
béke és a pozitív érzelmek garanciáját�

A hatóanyagok hatása:

A theanin hozzájárul az idegrendszer helyreállításához 
felfokozott érzelmi stressz után, javítja a lelkiállapotot, 
nyugodt és ellazult kedélyállapotot biztosít�

A citromfű- és komló kivonat ismert nyugtatók, meg-
szüntetik az érgörcsöket és a fülzúgást, javítják az alvást�

Az orbáncfű kivonatnak nyugtató hatása van depresszió 
és szorongás esetén�

A csukóka kivonat nyugtató hatásában messze felülmúl-
ja a valerianát, segít csökkenteni a központi idegrendszer 
ingerlékenységét, csökkenti az idegfeszültséget�

A magnézium stresszoldó elem, gátolja a központi ideg-
rendszer ingerlékenységét, csökkenti az ideg-izom gör-
csöket, a fokozott idegességet�

Összetevők:

Magnézium-glicinát, kapszula: zselatin, víz; Citromfű ki-
vonat, Komló kivonat, Orbáncfű kivonat, L-teanin, Csukó-
ka gyökér kivonat, csomósodást gátló anyag: Magnézi-
um-sztearát

1 kapszula/napi adag   NRV%   

Magnézium (magnézium glicinát)                           75 mg          20%
Citromfű kivonat (Melissa officinalis L.)              100 mg            -
Komló kivonat (Humulus lupulus L.)                     100 mg            -  
Orbáncfű kivonat (Hypericum perforatum L.)    100 mg            -

Az Evening Formula:

• enyhe nyugtató a központi idegrendszer számára, 
egészséges alvást biztosít;

• a zöldtea levelei által kiválasztott theanin nevű 
aminosavat tartalmaz, amelynek egyedülálló 
antidepresszáns hatása van�

Kód: 91832 Kiszerelés — 60 db kapszula

Evening Formula
Evening Formula citromfű-, komló- és orbáncfű kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő  
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A FanDetox nevű terméket a koreai tudós, Song He Bok 
fejlesztette ki azzal a céllal, hogy regenerálja a májat és 
védje az alkohol, gyógyszerek, rosszminőségű élelmisze-
rek és egyéb mérgező anyagok hatása ellen. A termék 
csak növényi kivonatokból készül. A datolyaszilva (Dios-
pyros kaki), farkasbogyó (goji), mandarinhéj, hajdina, szó-
jacsíra gyors és hatékony egészség-helyreállító hatású�

A hatóanyagok hatása:

Tápanyag tartalma alapján a datolyaszilva (Diospyros 
kaki) meghaladja a szőlőt és a fügét. Gazdag C-, P-, A-vi-
taminban, málsavban és ecetsavban, ásványi anyagok-
ban, és ami a legfontosabb: gyors felszívódású növényi 
cukrokban – glükózban és fruktózban – a szervezet erő-
forrásainak növelése érdekében� Pontosan ezek a cukrok 
szükségesek a glikogén képződéséhez a májban, illetve 
a máj energiaellátásához�

A farkasbogyó (goji) javítja az emésztést, általános 
erősítő, antioxidáns és tonizáló hatása van. A növény-
ben levő betain javítja az anyagcserét, hozzájárul az al-
kohol-dehidrogenáz és aldehid-dehidrogenáz enzimek 
termeléséhez, amelyek normalizálják az epe termelést 
és a zsíranyagcserét a májban, semlegesítve a mérgező 
anyagokat, beleértve az alkohol anyagcseretermékeit is�

A citrusfélék szárított héjának kivonata nagy mennyi-
ségű antiszklerotikus hatású flavonoidot tartalmaz. A 
szervezetbe kerülve a flavonoidok gyorsítják az alacsony 
sűrűségű lipoproteinek lebontását és normális szintre 
hozzák az össz-koleszterint, így védik a C-vitamint az 
oxidáció révén bekövetkező leépülés ellen.

Magas flavonoid, szerves sav és lecitin tartalmának 
köszönhetően a hajdinának jótékony hatása van az 
emésztőrendszerre, a szív-, ér- és az idegrendszerre, 
hozzájárul a máj károsult sejtjeinek felépüléséhez és a 
fölös zsírok eltávolításához a májból�

A szója gazdag biológiailag aktív anyagokban: proteinek-
ben, vitaminokban (E, PP, H, B-csoport), ásványi anya-
gokban, lecitinben, élelmiszer rostokban�

A dextrin a keményítő és glikogén poliszacharidok rész-
leges hasadásából származó, gyorsan felszívódó anyag� 
A májsejtekben tárolt dextrin gyorsan mozgósítható 
energiatartalék azok táplálására és munkabíró képessé-
gük fokozására�

A C-vitamin a kollagén szintézis szükséges eleme, erő-
síti az érfalat, így megakadályozza a koleszterin oxidált 
formáinak lerakódását, védi a szervezetet a toxinok ellen�

Összetevők:
glükóz, stabilizátor: dextrin, édesítőszer: xilitol, datolyaszilva 
kivonat, mandarinhéj héj kivonat, goji kivonat, hajdina kivonat, 
szójacsíra kivonat, taurin, savanyúságot szabályzó: citromsav, 
édesítőszer: glikozil stevia, antioxidáns: aszkorbinsav

2 tasak/napi adag
datolyaszilva kivonat                0,56 g
mandarinhéj héj kivonat           0,42 g
goji kivonat                               0,42 g
hajdina kivonat                         0,42 g
szójacsíra kivonat                     0,14 g
taurin                                           0,1 g
vitamin C                                          0,02 g

A FanDetox segítséget jelent:

• hepatitis, májzsírosodás stb� esetén�;
• mérgezések esetén aktívan bontja a májsejteket pusztító 

mérgező anyagokat;
• javítja a zsírok anyagcseréjét, így csökkenti a vér 

koleszterinszintjét;
• ez az egyedülálló növényi ital segít megszüntetni  

a másnaposságot és az összes ezzel járó kellemetlen 
tünetet: általános gyengeséget, fejfájást, hányingert, 
remegést, heves szívverést, túlzott izzadást, 
álmatlanságot�

Kód: 91663/9167500 Kiszerelés — 10/30 db, egyenként 4,5 g-os tasak

FanDetox
Datolyaszilva, mandarinhéj, goji, hajdina és szójacsíra kivonatokat tartalmazó étrend-kiegészítő édesítőszerekkel
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Az emberek nagytöbbségének ülő életmódja és a nem megfe-
lelő táplálkozás negatívan nyomja rá bélyegét egészségünkre, 
ami mozgásszervi fájdalomban, gyulladásban és legfőkép-
pen az ízületek mozgászavaraiban nyilvánul meg� A tudósok 
adatai szerint a hátgerinc leggyakoribb megbetegedése az 
osteochondrosis, az ízületeké meg az arthrosis� A csontok-
ból elvesztett kalcium miatt romlik a csontszerkezet, ami 
törékeny csontokhoz, csonttöréshez vezet� A csontozat és a 
porcok egészségének megőrzéséhez napi szinten biztosíta-
ni kell számukra a teljes ásványi anyag készletet, kalciumot, 
foszfort, magnéziumot, mangánt tartalmazó tápanyagokat� 
A FlexiCor segít megelőzni esetleges jelenlevő vagy jövőbeni 
megbetegedéseket. Az egymást kiegészítő hatóanyagoknak 
ez a kiegyensúlyozott keveréke ajánlott a mozgásszerv műkö-
désének helyreállítására, erősíti a csontokat, ízületeket, meg-
akadályozza a csont-, porc- és kötőszövet pusztulását, jelen-
tősen csökkenti a fájdalmat és a mozgás korlátozottságát, így 
helyreállítja a mobilitást és a megfelelő járóképességet.

A hatóanyagok hatása:

A glükozamin a kötőszövet, csontszövet és porcok építőanya-
ga, az ízületi folyadék fő alkotóeleme, amely biztosítja az ízü-
letek olajozását, csökkenti a porcok súrlódását és egymással 
való közvetlen érintkezését, védi az ízületi porcot gyulladás 
és leépülés ellen, serkenti a kondroitin termelést a csont- és 
porcszövet megerősítése érdekében. Az ízületekben és a ge-
rincoszlopban minimalizálja a fokozott érzékenységet és fájda-
lomérzetet mind pihenés, mind pedig mozgás közben�

A kondroitin-szulfát a porcszövet alapeleme, kulcsfontos-

ságú szerepe van a csont- és porcszövet, a ligamentumok 
építésében, valamint az érfal tónusának és rugalmasságának 
megőrzésében. Csökkenti a kalcium kiürülésének mértékét a 
csontokból, gyorsítja a csont regenerálódását, gátolja egyes 
specifikus enzimek – például az ízületi porcot romboló inter-
leukin-1 – működését, így lassítja a porcszövet degeneratív 
folyamatait. A kondroitin hozzájárul a folyadék megőrzéséhez 
a porcokban, vízzel telt apró üregekben, ami jó rezgéscsillapí-
tást és párnázást biztosít, így fokozza a porcszövet ellenálló-
képességét és épségét�

Az МSМ aktívan vesz részt a kollagén és a keratin képzésé-
ben, ami biztosítja az ízületek rugalmasságát és mobilitását, 
csökkenti a gyulladást és hozzájárul a sejtfal rugalmasságá-
nak és permeabilitásának helyreállításához, így lehetővé teszi 
a tápanyagok könnyebb bejutását a szövetekbe�

A C-vitamin részt vesz a kollagén szintézisében� Az MSM-mel 
kölcsönhatásban növeli a sejtfal áteresztő képességét, javítja 
a csontszövet és a bőr szerkezetét, hozzájárul a glükozamin 
felszívódásához, beindítja az antitest és a makrofág terme-
lést, így leküzdi az ízületi gyulladást okozó fertőzéseket.

A mangán a saját kondroitin-képzés szükséges eleme, nor-
malizálja az ásványi anyagok anyagcseréjét és hozzájárul a 
kalcium felszívódásához, gyorsítva a porcok felépülését�

A bambusz a szilícium – az egyik legfontosabb nyomelem 
– forrása, amely serkenti a hialuronsav és kondroitin terme-
lést, visszaadja a kollagén és elasztán rostok szilárdságát és 
rugalmasságát, így megakadályozza a csont- és porcszövet 
károsodását�

Összetevők:

glükozamin hidroklorid, kondoitrin szulfát, metil-szulfonil-metán 
(MSM), kapszula (zselatin), aszkorbil-palmitát, bambusz kivonat, 
csomósodást gátló anyag: magnézium-sztearát; mangán-glükonát

                               1 kapszula/napi adag       NRV%
Glükozamin                                                              300 mg                     -
Kondroitin                                                                 250 mg                     -
Metil-szulfonil-metán (MSM)                              200 mg                     -
C-vitamin                                                                    50 mg               62,50%
Bambusz kivonat                                                     7,5 mg                     -
ebből kovasav                   40%
Mangán                                                                      0,3 mg                  15%

A FlexiCor kiegészítő szerként alkalmazható  
a mozgásszervek különféle zavarai esetén:

• ízületi kopás (artritisz), ízületi gyulladás (artrózis);
• csontritkulás (oszteoporózis);
• oszteokondrózis;
• zúzódások, ficamok, trauma�

Kód: 91803 Kiszerelés — 90 db kapszula 

FlexiCor
FlexiCor MSM, Glükozamin és kondroitin tartalmú étrend-kiegészítő 
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1941-ben a folsavat (B9-vitamint) sikerült kivonni  a 
spenót és a petrezselyem zöld leveleiből, innen ered a 
neve (a latin folium – levél) is. A B9-vitamint tartalma-
zó növények főzése során a folsavnak mintegy 90%-a 
lebomlik, éppen ezért napjainkban minden második nő 
folsav hiányban szenved� Ez a hiány még hangsúlyosabb 
azon nők esetében, akik hormonkezelés alatt állnak és 
alkoholt fogyasztanak� A helyzet javítható a Folic Acid 
(Folsav) étrend-kiegészítő segítségével, amely segíti a 
szervezetet pótolni ezt a vitaminhiányt�

Ez a termék természetes folsav forrás, amelyre a szer-
vezetnek szüksége van a vér- és idegsejtek képzéséhez, 
a DNS és az RNS újraképzéséhez� A B9-vitamin hason-
lóképpen szükséges terhesség alatt a magzati szövetek 
normális fejlődéséhez.

A hatóanyagok hatása:

Folsav. A folsav hiánya zavart okoz az antikoaguláns-ak-
tivitásban, ami vérrög-képződéshez vezethet. A folsav 
helyreállítja az idegszövet szerkezetét és fontos szerepe 
van az adrenalin képzésben�

A B9-vitamin meggátolja a méhen belüli magzati rendel-
lenességek megjelenését� A terhesség ideje alatt részt 

vesz a magzat idegrendszerének és a placentának a 
képzésében, szükség van rá a sejtosztódáshoz, az ösz-
szes szerv és szövet növekedéséhez és fejlődéséhez. 
Jótékonyan hat a szoptatás idején, illetve a szülés utáni 
depresszió ellen is�

A B12-vitaminnal együtt a folsav részt vesz a vérképzési 
folyamatok szabályozásában, a hemoglobin szintézisé-
ben. A vörösvérsejtek (eritrociták) és a fehérvérsejtek (le-
ukociták) szaporodásának alapvető alkotóeleme. Ily mó-
don megelőzi a különféle eredetű anémiák kialakulását.

A folsav ugyanakkor fokozza a szellemi és fizikai teher-
bíró képességet, fontos szerepe van az érelmeszesedés 
(atherosclerosis) és a kapcsolatos szív- érrendszeri meg-
betegedések megelőzésében. A folsav hatására kedvező 
módosulások indulnak be a vér lipidjeiben, csökken a vér-
plazma koleszterinszintje�

A B9-vitamin fokozza a pikkelysömör (psoriasis), ekcé-
ma, dermatitisz kezelés klinikai hatását� B12-vitaminnal 
együtt hozzájárul a bőr pigmentációjának egyensúlyba 
hozásához vitiligo esetén, segít leküzdeni az aknét (meg-
szünteti a pattanásokat).

Összetevők:

Stabilizátor és emulgeálószerek: maltodextrin, kroszkarmel-
lóz-nátrium, magnézium-sztearát; folsav, tabletta bevonat (víz, 
poletilén-glikol, karnauba viasz)

             1/2 tabletta/napi adag     NRV%

Folsav                                                                          200 µg                100%

A Folic Acid (Folsav) fogyasztása lehetővé 
teszi:

• a B9-vitaminhiány elkerülését;
• a különféle eredetű anémiák megelőzését;
• a szív- érrendszer működésének javítását;
• a bőrbetegségek gyógyulásának gyorsulását, 

kombinált kezelés során�

Kód: 321010 Kiszerelés — 100 db tabletta

Folic Acid
 Folsav 100 db étrend-kiegészítő tabletta
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A fokhagyma egy élelmiszerként is fogyasztott értékes 
növény, ami ékes példája annak, hogy egy növény egy-
szerre lehet orvosság és étel is� Gyógyító hatásáról már 
Dioszkoridész, a neves görög orvos is beszámolt az I� 
században. A fokhagyma legértékesebb összetevői a 
növényben nagy mennyiségben megtalálható illóolajok, 
amiknek igen erős antibakteriális hatását köszönheti. A 
fokhagymát régóta használják a bélrendszeri és emész-
tőszervi megbetegedések, a magas vérnyomás, az ér-
szűkület, az influenza, a gyomor- és bélrendszeri izom-
tónuszavarok, emésztési problémák, a puffadás, a belek 
rothadásos és fermentációs folyamatainak, valamint lég-
zőszervi megbetegedések kezelésére és megelőzésére. 

A hatóanyagok hatása:

A hagyma és levelei alliin-glikozidot, szénhidrátokat, 
fitoszterineket, illóolajokat, zsírokat, inulint, B-, C-, D-, 
PP-vitaminokat, szerves savakat, ásványi anyagokat: 
szelént, káliumot, kalciumot, magnéziumot, rezet, vasat, 
mangánt és cinket, valamint kobaltot, krómot, molibdént, 
brómot és lítiumot tartalmaznak� A fokhagyma fogyasz-
tása a meghűléses megbetegedések megelőzésének 
egyik legnépszerűbb módja. Serkenti az immunrend-
szert, segíti az antitestek és a fagociták képződését. A 
fokhagyma fitoncidái fokozzák a növény patogénbakté-
rium-elnyomó hatását� 

Az allicin-glikozid a fokhagyma különleges anyaga, sajá-
tos illatának forrása� A fokhagyma illékony alliin és allicin 

összetevőinek köszönhetően a fokhagyma különösen 
erős baktériumölő, gombaölő, és féreghajtó hatással bír. 
Ezek a glikozidok gátolják a különféle mikrobák, bakté-
riumok, gombák és paraziták szaporodását, valamint a 
belek erjedéses és rothadásos folyamatait, miközben 
kímélik a hasznos bélflórát és javítják az epeképződést. 
Képesek meggátolni a Helicobakter pylori baktérium 
szaporodását, aminek köszönhetően a fokhagyma a 
gyomor és a nyombélfekély kezelésére is alkalmazható� 
Jótékony hatású a vastagbélgyulladás, a gyomorhurut, a 
bélférgesség és bélrendszeri zavarok esetén is� 

A fokhagyma mintegy 9%-kal csökkenti a vér koleszte-
rinszintjét és növeli a nagy sűrűségű lipoproteinek vér-
ben lévő mennyiségét. Megakadályozza a vérlemezkék 
összetapadását, szabályozza az érrendszer tónusát, 
csökkenti a vérnyomást� Kiválóan alkalmazható az érel-
meszesedés, a magas vérnyomás és a koszorúér-beteg-
ségek kialakulásának megelőzésére. 

A fokhagyma a szabadgyököktől is védi a szervezetet. 
Nagy mennyiségben tartalmaz szelént, ami megköti a 
szabadgyököket, csökkenti a sejtek oxidációs károso-
dását, szabályozza a sejthártya áteresztő képességét, 
közömbösíti a radioaktív szennyeződések és a nehézfé-
mek káros hatásait, ezért azok számára is ajánlott, akik 
ionizáló sugárzásnak vagy egészségtelen környezeti 
hatásoknak vannak kitéve�

Összetevők:

fokhagymakivonat; kapszulahéj (hipromellóz); stabilizátor: mik-
rokristályos cellulóz, csomósodást és lesülést gátló anyag: rizs-
koncentrátum

                               1 kapszula/napi adag

fokhagyma kivonat    200 mg

A Fokhagymakivonat:

• segíti megelőzni a meghűléses megbetegedéseket;
• normalizálja a koleszterinszintet;
• kedvező hatást gyakorol a gyomor- és bélrendszeri 

panaszokra;
• igen erős antioxidáns;
• féreghajtó hatású�

Kód: 2151 Kiszerelés — 90 db növényi kapszula

Garlic Extract
Fokhagyma étrend-kiegészítő kapszula (90 db)



41Egészség2022

A Gotu Kola kivonat a híres madagaszkári növényből, az 
ún. "emlékezet füvéből" készített termék. Erősíti az érfa-
lakat, növeli azok rugalmasságát, kedvező hatással van a 
kapilláris és agyi vérkeringésre, a mentális folyamatokra, 
javítja a memóriát, a szív- és érrendszer működését. 

A hatóanyagok hatása:

A Gotu Kola optimalizálja az érrendszer állapotát, javítja 
az agy tápanyag- és oxigénellátását, aminek eredménye-
képp javul a memória, az összpontosító képesség, az 
analitikus látási funkció� A növény hatóanyagai növelik 
a szellemi kapacitást, gyorsítják a mentális folyamato-
kat, javítják az emlékezőképességet, enyhítik a fejfájást, 
nyugtatóan hatnak stressz, szorongás és álmatlanság 
esetén a központi idegrendszerre, csökkentik a kimerült-
séget. A Gotu Kola kedvezően hat a vér egyes összete-
vőire is, stabilizálja a vér hemoglobin- és cukorszintjét. 

A növényben jelenlevő triterpén szaponinok részt vesz-
nek a sejtfal rugalmasságát növelő kollagén szintézisé-
ben, segítenek a szövetek épségének helyreállításában, 
a különféle sérülések gyógyulásában� 

A flavonoidok javítják a vénás keringést. A flavonoidok 
szívrendszert támogató és a szívritmuszavart gátoló 
hatása leginkább az ún� szívérrendszeri depresszió ese-

tében tapasztalható meg� A szív- és érrendszer megnö-
vekedett terhelése esetén (stressz, fizikai vagy szellemi 
megterhelés) a flavonoidok javítják az ellenálló képessé-
gét, erősítik a vérellátást, a szívkoszorúerek tágításával ja-
vítják a szívizom oxigénellátását, és mindezt a vérnyomás 
szinten tartásával, és a szívizom megterhelése nélkül� 

A nyirokcsomó-rendszerre gyakorolt kedvező hatásával 
a flavonoidok nemcsak a keringést javítják, de segítik a 
nyirokcsomók regenerálódását is, ami a nyirokkeringés 
normalizálódásában, a nyirokelvezetés javulásában, a 
hajszálerek sérülékenységének csökkenésében nyilvá-
nul meg� 

A glikozidok a szívizom működését szabályozzák, jóté-
kony hatásúak a magas vérnyomás (miokardiális túlter-
helés) okozta szívelégtelenség, a szívbillentyűk károso-
dása és a szíverek elmeszesedése esetén� 

A Gotu Kola triterpénjei ezenkívül méregtelenítő hatást 
fejtenek ki, stimulálják a toxikus anyagok és a gyógy-
szermaradékok testből történő eltávolítását segítő ún. 
citokrómok működését. Segítik az epesavak és korti-
koid hormonok képződését, kedvezően befolyásolják a 
koleszterin anagycseréjét, szabályozzák a máj epekivá-
lasztó funkcióját és az epe ürítését�

Összetevők:

sűrítőanyag: rizsliszt; Gotu Kola kivonat; növényi kapszula 
(hipromellóz, víz)

                          2 kapszula/napi adag

Gotu Kola kivonat      240 mg

A Gotu Kola Extract jótékony hatású az alábbi 
esetekben:

• atherosclerosis;
• az emlékezőképesség romlása;
• krónikus fáradtság, neurózis, depresszió;
• vegetatív-érrendszeri disztónia;
• visszértágulat�

Kód: 2149 Kiszerelés — 60 db növényi kapszula

Gotu Kola Extract
Gotu Kola 60 db Gotu Kola tartalmú növényi étrend-kiegészítő kapszula 
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A Griffonia (afrikai feketebab) a központi- és perifériás 
idegrendszer működésének optimizálásához szükséges 
termék� A trópusi griffonia és a termék összetételében 
jelenlevő B-vitaminok együtthatása jótékonyan hat az 
agy működésére, az álom – ébrenlét ciklusra, hozzájárul 
a hangulatzavar (dystrophia) megszüntetéséhez, enyhíti 
a nyugtalanság-érzetet és a depressziót�

A hatóanyagok hatása:

A griffonia (afrikai feketebab) Közép- és Nyugat-Afrikából  
származó egzotikus növény. Összes alkotóeleme közül a 
növény magjának van különös értéke, természetes 5-hid-
roxitriptofán (5-HTP) tartalmának köszönhetően. Ez az 
aminosav az egyik legfontosabb neuromediátor, a szero-
tonin prekurzora� Az 5-HTP molekulák könnyen jutnak be 
az agyi sejtekbe, ahol részt vesznek a szerotonin szintézi-
sében� A kutatások bebizonyították, hogy az 5-HTP nem 
kevésbé hatékony, mint a szintetikus antidepresszánsok� 
Ez az anyag, a B6-vitaminnal együtt, fokozza a boldog-
ságérzetért felelős endorfinek szintézisét, hozzájárul a 
kedélyállapot javításához és az egészséges alvás összes 
szakaszának helyreállításához: elalvás, felületes - és mély 
alvás. Az európai országokban hosszú idő óta használják 
a depresszió leküzdésére és a memória javítására� Az 
5-HTP ugyanakkor gátolja az agyban az étvágy-ellenőrző 
központ izgatását, így csökkenti az étvágyat, különösen a 
szénhidrátokat illetően. Ezen túlmenően ez az aminosav 

segít hatékonyan leküzdeni a premenstruációs tünet- 
együttest: enyhíti a ciklus utolsó hetében megjelenő nyo-
másérzetet, feszültséget, nyugtalanságot, érzelmi ingado-
zást, ingerlékenységet�

A B6-vitamin részt vesz néhány fontos neuromediátor, 
a B12-vitamin szintézisében, így alapvető szerepe van a 
központi- és perifériás idegrendszer normális működé-
sében� A B6-vitamin egy sor kutatás során bizonyította 
hatékonyságát depresszió esetén: felel az agyműködé-
sért felelős esszenciális aminosavak (triptofán, cisztein, 
metionin) felszívódásáért és az a jó közérzetért felelős 
hormonok, a szerotonin és a norepinefrin termeléséért� 
Antidepresszánsok és szájon keresztül adagot fogam-
zásgátló szedése esetén, stresszes és fokozott érzelmi 
erőfeszítés idején nő a B6-vitamin igény.

B12-vitamin. Az érzelmi- és kognitív képességek egész 
skálája függ a B12-vitamin optimális szintjének fenntar-
tásától a szervezetben. Hozzájárul az időskori demencia 
és a zavarodottsági állapotok leküzdéséhez, az álmat-
lanság ellenszere, segíti a szervezetet alkalmazkodni a 
megváltozott alvás – ébrenlét ciklushoz, amit a B12-vita-
minnak a (ciano-kobalaminnak) a melatonin szintézisé-
ben való közvetlen részvétele magyaráz� A B12-vitamin 
hiánya ugyanakkor perifériás neuritis - látóideg sorvadás 
- megjelenéséhez, valamint a csontvelő és a gerincvelő 
sejtjeinek degeneratív módosulásához vezethet�

Összetevők:

emulgeálószer: mikrokristályos cellulóz; griffóniamag-kivonat; 
kapszulahéj (zselatin, víz); piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin); 
stabilizátor: magnézium-sztearát; metilkobalamin (B12-vitamin)

             1 kapszula/napi adag       NRV%

Griffóniamag                                                          50 mg                         -
B6-vitamin                                                                 2 mg                   143%
B12-vitamin                                                                3 µg                    120%

A Griffonia jótékonyan hat az alábbi 
esetekben:

• depresszió ;
• alvászavar;
• különféle eredetű neurózisok;
• krónikus fáradtság�

Kód: 91848 Kiszerelés — 60 db kapszula

Griffonia
Griffónia-kivonatot és B-vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítő 
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A H-500 kiegészíti az antioxidáns hatású termékcsaládot� 
Védelmet biztosít a szabadgyökök ellen, így segít helyreál-
lítani a szervezet normális munkabíró képességét�

A jobb hatásfok érdekében ajánlott egy kapszula tar-
talmát egy pohár szénsavmentes vízben, közvetlenül 
fogyasztás előtt feloldani. A H-500-nak köszönhetően 
a korai öregedés és a rossz általános egészségi állapot 
gondjai Ön számára megszűnnek létezni.

A hatóanyagok hatása:

A H-500 vitalitás, ellenállóképesség és felépülés forrása, 
megnövelt fizikai és szellemi teherbíró képességet biztosít.

A H-500 fokozza a teherbíró képességet bármely fizikai 
megerőltetés, edzés vagy hosszas fizikai erőfeszítés 
alatt� Hozzájárul a tejsav szint csökkentéséhez és ennek 
gyors lebomlásához az izmokból, így gyorsítja az izmok 
regenerálódását fizikai erőfeszítés után.

Jótékony hatásának köszönhetően a terméket használ-
hatják hosszas szellemi erőfeszítést, fizikai erőfeszítést 
végző személyek, sportolók, illetve az aktív pihenést ked-
velők, hiszen lehetővé teszi a túlterhelés könnyebb elvi-
selését, segít leküzdeni a túlzott feszültséget, fokozza az 
izmok feszességét és az izomtónust�

Ez a termék, a fehérjék és szénhidrátok bomlása során 
történő energia-felszabadítással serkenti a sejt energia-
termelését és fokozza a szervezet energia potenciálját, 
ami rendkívül fontos az egészség teljessége tekinteté-
ben, hiszen a kellő energiatartalék jó szellemi és fizikai 
teherbíróképességet biztosít, javítja az anyagcserét és 
lehetővé teszi számos kedvezőtlen tényező kivédését.

A H-500 megakadályozza az egészséges sejtek oxidáci-
óját és helyreállítja a belső környezetnek a szervezet szá-
mára kedvező lúgosságát, így hozzájárul a sejttáplálás 
és az anyagcsere javításához�

Összetevők:

H-500 keverék - 79% (magnézium-citrát, kálium-citrát, káli-
um-aszkorbát, nátrium-borát, szilícium-dioxid), zselatin kapszu-
la (zselatin, víz)

                       1 kapszula/napi adag            NRV%
C-vitamin                                               46 mg                              58%

A H-500:

• bármely fizikai vagy szellemi erőfeszítés idején fokozza 
az ellenállóképességet;

• ajánlott sportolóknak és aktív pihenést kedvelő 
személyeknek;

• lassítja a szervezet korai öregedését�

Kód: 91800/91883 Kiszerelés — 60/120 db kapszula

H-500
H-500 C-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula
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Az Iron (Vas) egy rendkívül fontos elem, amely meg-
akadályozza a vérszegénység megjelenését, fokozza 
az életerőt és a munkabíró képességet. A szerves vas 
gyorsabban és teljesen felszívódik, a vas szervetlen sóira 
jellemző mellékhatások – diszpepsziás zavarok, a gyo-
mor- és bélnyálkahártya irritációja, fémes íz, elszíneződő 
fogzománc – nélkül.

A hatóanyagok hatása:

Részt vesz a vérképzési és szöveti légzési folyamatok-
ban.  A vas a bélben szívódik fel, majd bejut a vérerek-
be, ahol a transzferrinnek nevezett szállító fehérjéjéhez 
kapcsolódik. A transzferrinnek köszönhetően létrejön 
a sejtek és szövetek vassal való telítődése. A citokróm 
enzimek összetevőjeként részt vesz a szöveti légzési 
folyamatban (a tüdőből a szervezet összes sejtje felé 
szállítja az oxigént) és az ATP szintézisében, az enzimes 
reakciókban, a koleszterin anyagcseréjében� A lépben, 
májban, csontvelőben halmozódik fel, a szervezet szük-
ség szerint használja fel, meggátolva a vashiányos vér-
szegénység megjelenését, amelynek tünetei: általános 

izomgyengeség, ízlelés és szaglás zavarai, köröm- és haj 
törékenység� 

Erősíti az immunrendszert. A szervezet megfelelő vas-
tartalma hozzájárul a védekezési rendszer teljes műkö-
déséhez� A vas részt vesz a patogén mikroorganizmusok 
működését gátló, méregtelenítő és baktériumölő hatású 
enzimek (kataláz, mieloperoxidáz) összetételében. Segíti 
az immunfehérjék, a lizocim és interferon szintézisét�

Javítja a bőr-, köröm- és haj kinézetét. A vas fokozza az 
antioxidáns enzimek (oxidáz, hidroxiláz, szuperoxid-diz- 
mutáz) termelését, amelyek meggátolják a sejtekben 
az oxidációs folyamatokat, részt vesznek a hámsejtek 
regenerálásában, csökkentik a köröm törékenységét és 
javítják a haj szerkezetét és pigmentációját�

A vashiány súlyos zavarokat okoz a szervezet működé-
sében, mint például: vérszegénység, csökkent immu-
nitás, fertőző betegségek fokozott kockázata, állandó 
fáradtság�

Összetevők:

stabilizátor: mikrokristályos cellulóz; vas-biszglicinát; kapszula-
héj (hipromellóz és víz); csomósodást és lesülést gátló anyag: 
sztearinsav, magnézium-sztearát; tömegnövelő szer: szilíci-
um-dioxid

                     1 kapszula/napi adag         NRV%
vas                                                                 14 mg                       100%

Az Iron étrend-kiegészítő segít:

• a vérszegénység kialakulásának megelőzésében;
• szöveti légzés és anyagcsere folyamatok 

szabályozásában;
• az immunrendszer sejtszintű erősítésében;
• bőrbetegségek megelőzésében;
• a bőr-, a köröm- és a haj állapotának javításában.

Kód: 2123 Kiszerelés — 60 db növényi kapszula

Iron
Az Iron vasat tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula (60 db)
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A Lax-Max természetes, könnyű hatású hashajtó. A bél-
mozgásra kifejtett összetett hatása több csoport, figyel-
mesen kiválasztott hatóanyagnak köszönhető.

A hatóanyagok hatása:

Az útifű mag héjából származó inulin frukto-oligosza-
charid aktívan hat a bélmozgásra� Lelassítja a folyadék 
felszívódást a vastagbélben és visszatartja a vizet, így 
hozzájárul a széklet hígításához és javítja a bélmozgást� 
Ennek a hatásnak köszönhetően nő a székletürítés gya-
korisága, lágy széklet képződik, helyreáll a bél ellazult 
tónusa�

Szorbensként az inulin elnyeli a különböző exo- és endo-
toxinokat (nehézfémek, radionuklidok) és eltávolítja őket 
a szervezetből, így segít helyreállítani jótékony bélflórát 
és csökkenti a diszbakteriózis előfordulását.

A kutyabenge, török rebarbara, szenna olyan hatóanya-
gokat (antraglikozidok) tartalmaznak, amelyek gyorsítják 
a vastagbél mozgását� Az antraglikozidok hashajtó hatása 
abban nyilvánul meg, hogy irritálják a vastagbél nyálkahár-

tyáját, így sürgetik annak mozgását� Bélrenyheség, króni-
kus székrekedés, puffadás esetén lassú hashajtó hatásuk 
van, megtisztítják a szervezetet a méreganyagoktól, sza-
bályozzák a bélműködést, epehajtó hatásuk van.

Lucerna, szegfű, rozmaring, görögszéna, amerikai vi-
aszbokor, feketedió. A szaponinok, flavonoidok, ásványi 
anyagok és nyálkaanyagok, amelyek ezekben a növé-
nyekben találhatók, csökkentik az erjedési és rothadási 
folyamatokat, így erős gyulladásgátló hatásuk van.

A növényi rostok megkönnyítik és javítják a béltartalom 
kiürítését�

A nyálkaanyagok csökkentik a gyulladásos folyama-
tokat a bélcsatorna különböző szakaszaiban, finoman 
bevonják a sérült bélnyálkahártyát, így hozzájárulnak 
annak gyógyulásához�

A magnézium-oxid gyorsítja az anyagcserét, fokozza az 
epe kiválasztását, növeli a bélben levő vízmennyiséget, 
így javítja a bélmozgást és megszünteti a székrekedést�

A Lax-Max jótékonyan hat a gyomor-
bélcsatorna működésére:
• normalizálja a bélmozgást;
• megköti és eltávolítja a szervezetből az üledéket és 

a méreganyagokat;
• rendszeres jelleggel lágy székletet biztosít;
• helyreállítja a bél jótékony mikroflóráját�

Kód: 91117 Kiszerelés — 120 db növényi kapszula

Lax-Max
Lx-Max a bélműködést segítő növények hatóanyagát tartalmazó étrend-kiegészítő

Összetevők:
útifűmaghéj; kapszulahéj (növényi cellulóz, víz); magnézium-oxid; 
inulin; lucernalevél-lé; őrölt korall; kovaföld; kaszkarakéreg; szen-
nalevél; rebarbaragyökér; stabilizátor: magnézium-sztearát; Pau 
D’Arco kéreg; feketedió-héj; szegfűszegvirág-bimbó; amerikai 
viaszbokor kérge; vízitorma-levél; petrezselyemlevél; rozmaring-
levél; kasvirág; görögszéna-mag
        4 kapszula/napi adag     NRV%                             4 kapszula/napi adag        
útifűmaghéj          1200 mg
magnézium      362,64 mg    96,7% 
inulin                         280 mg
lucerna                     200 mg
őrölt korall                120 mg
kovaföld                      96 mg
kaszkarakéreg          48 mg
szennalevél               48 mg
rebarbaragyökér      48 mg

Pau D’Arco kéreg                24 mg
feketedió-héj                   24 mg
szegfűszegvirág-bimbó         24 mg
amerikai viaszbokor kérge    24 mg
vízitorma-levél6 mg              24 mg
petrezselyemlevél                 24 mg
rozmaringlevél                     24 mg
kasvirág                              24 mg
görögszéna-mag                  24 mg
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A LymFlow olyan növényi együttes, amely hozzájárul a nyi-
rokkeringés javításához, a nyirokrendszer optimális műkö-
désének fenntartásához és gyulladásgátló hatása van

A hatóanyagok hatása:

A cseresznye nagyon lédús és aromás gyümölcs, amit 
a legendás római hadvezér, Lucullus hozott Európába 
az ókori török városból, Kerasundából� A cseresznyének 
nemcsak a húsa jótékony hatású, hanem a levele és a 
szára is, amelyek citromsavat és málsavat, kumarinokat, 
növényi pigmenteket, tanninokat, C-, PP-, B1- és B6-vita-
mint, számos ásványi anyagot és pektineket tartalmaz-
nak� A cseresznyeszár kivonat hozzájárul a sejtközötti 
folyadék keringésének és a nyirokkeringésnek a javításá-
hoz, így biztosítja  az erekben a folyadékkeringést és hoz-
zájárul a fölös folyadék és a méreganyagok kiürítéséhez� 
A cseresznyében levő kumarinok segítik a véralvadási fo-
lyamat csökkentését, így megelőzik a vérrögök kialakulá-
sát. A P-vitamincsoport anyagai és a flavonoidok hozzá-
járulnak az érfal erősítéséhez és az értónus javításához. 

A fekete ribizli (levél és bogyó) hozzájárul a szívizom és 
a máj nyirokkeringésének beindításához� A fekete ribizli 
levél C-vitamint, fitoncidokat, magnéziumot, mangánt, 
ezüstöt, rezet, ként és illóolajat tartalmaz� A fekete ribizli 

levél kivonata ugyanakkor hozzájárul a fölös purinsav és 
húgysav kiürítéséhez a szervezetből.

A petrezselyem gazdag jótékony anyagokban, mint 
például: illóolaj, glikozidok, vitaminok és flavonoidok. A 
pinén, apiol és apigenin segítenek tisztítani a vérereket, 
így javítják ezek állapotát, ugyanakkor javítják a nyirok-
keringést is� A petrezselyem gazdag aszkorbinsavban 
(C-vitamin), amely a növény egyéb hatóanyagaival együtt 
fenntartja a kis- és nagy vérerek rugalmasságát� Hason-
lóképpen, a levélben jelenlevő miriszticin gyulladásgátló 
és fájdalomcsillapító hatást fejt ki�

A kínai hibiszkuszt Ázsiában nagyra becsülik mint to-
nizáló és általános erősítő terméket. A hibiszkuszban a 
következő hatóanyagokat találhatjuk meg: antociánok, 
proantocianidok, szerves savak (málsav, citromsav, 
hibiszkuszsav) és fenolkarbonsavak. Bebizonyították, 
hogy a polifenolok és a protokatekinsav semlegesítik a 
patogén mikróbák működése nyomán keletkezett és a 
vérerek falán megmaradt mérgező anyagokat. A hibisz-
kusz virág kivonatának rendkívüli antioxidáns hatása 
van, így megakadályozza az ér szöveteinek elvékonyodá-
sát és károsodását�

Összetevők:

meggykivonat; feketeribizli-kivonat; zselatin kapszula; petrezse-
lyemlevél-kivonat; emulgeátor: mikrokristályos cellulóz; kínaihi-
biszkusz-kivonat; stabilizátor: magnézium-sztearát

                           3 kapszula/napi adag
meggy                    450 mg
fekete ribizli            450 mg
petrezselyemlevél    225 mg
kínai hibiszkusz     150 mg

A LymFlow hozzájárul a vérerek védelméhez 
és ezen túlmenően:

• optimalizálja a nyirokkeringést és a vérkeringést;
• megőrzi az erek rugalmasságát és épségét;
• enyhíti a gyulladást az erek szintjén�

Kód: 91865 Kiszerelés — 90 db kapszula

LymFlow
 LyFlo meggy-, feketeribizli-, petrezselyem- és hibiszkusztartalmú étrend-kiegészítő
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A liposzómás kurkumin egy új, biológiailag elérhető kur-
kumin formula, kivételes hatékonysággal�

A kurkuma egy indiai fűszer, amelyet "keleti aranynak" 
neveznek nemcsak élénk színe, hanem számos egész-
ségügyi előnye miatt is. Az ókori indiai egészségtudo-
mányban, az ájurvédában a kurkumin tisztítja a testet, 
javítja az emésztést, gyógyítja a sebeket, az égési sérülé-
seket és leküzdi a köhögést�

A modern tudományos kutatás számos új lehetőséget 
fedezett fel és bizonyított a turmeric (kurkuma) és annak 
fő hatóanyaga, a kurkumin kapcsán. A turmeric a szív- és 
érrendszeri, idegrendszeri, izom-csontrendszer különféle 
gyulladásos folyamatokhoz kezdték felhasználni, az im-
munitás erősítésének eszközeként, beleértve a daganatot 
is� A kurkuminról közismert, hogy javítja az epehólyag és a 
máj működését, szabályozza a koleszterin és a vércukor-
szintet� A kurkumin magas antioxidáns aktivitása gyengíti 
a szabad gyökök romboló hatását, lelassítja a sejtek öre-
gedési folyamatát�

A kurkuma használatának legfőbb akadálya a hatóanya-
gok alacsony felszívódása� Az új termék megoldja ezt a 

problémát az Aurea Biolabs fejlett, szabadalmaztatott 
PNS (Polar-Non-polar Sandwiching) technológiájával. Ez 
a vállalat több mint 40 éve specializálódott a funkcionális 
előnyökkel bíró nutraceuical termékek fejlesztésére. Az 
Aurea Biolabs újrateremtette a kurkuma - Cureit - ter-
mészetes, teljes mátrixát, ami tízszer jobban felszívódik, 
mint a szokásos kivonat�

A Cureit a kurkumin, amit hosszú kurkumából nyernek ki,  
egyéb összetevői közé kerül.

A létrehozott mátrixban a kurkumin egyrészről szénhid-
rátok, élelmi rostok, fehérjék és másrészt illóolajok úgy-
nevezett poláris-nem poláris szendvicsében van védve� 
Ezt a készítményt kétrétegű liposzómamembrán zárja 
be, ami lehetővé teszi az aktív kurkumin behatolását a 
sejtmembránokba, szerkezeti lebomlás nélkül�

Két legújabb technológia - a liposzomális és a PNS (po-
láris nem poláris szendvics) - eredményeként a termék 
maximálisan elérhető biohasznosulással és a kurkumin 
sejtekbe történő célba juttatásával valósul meg.

Összetevők:

víz; édesítőszerek: xilit*; emulgeálószer: lecitin; nedvesítőszer: 
glicerin; kurkuma (Curcuma longa L..) gyökér kivonat; tartósító-
szer: kálium-szorbát; antioxidáns: E-vitamin (D-alfa-tokoferol); 
édesítőszerek: szteviol glikozid, sűrítőanyag: xantángumi

                                                       5ml/napi adag        NRV%
Kurkumin (Curcuma Longa L.)                     50 mg                  -
E-vitamin (D-alfa-tokoferol)                        2,5 mg            20,80%

Liposzomális kurkumin:

• javítja a szív- és érrendszeri, mozgásszervi és 
emésztőrendszer munkáját;

• erősíti az immunrendszert;
• lelassítja a test öregedését�

Kód: 2165 Kiszerelés — folyadék, 100 ml

Liposomal Curcumin 
Coral Liposzómás kurkumin folyékony étrend-kiegészítő édesítőszerekkel, 100 ml
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A C-vitamin a legfontosabb antioxidáns a szervezet szá-
mára� Az evolúció folyamán az emberek elvesztették a 
C-vitamin szintetizálási képességüket, így ma már táp-
lálékból és étrend-kiegészítőkből nyerhető. Mivel a C-vi-
tamin nem halmozódik fel a szervezetben, rendszeresen 
pótolni kell. A C-vitamin fő forrása a friss zöldség és gyü-
mölcs, de nem megfelelő tárolás vagy hőkezelés esetén 
annak tartalma tízedére csökken�

A C-vitamin erős antioxidáns, ami megvédi a szervek és 
szövetek sejtjeit a szabad gyökök esetleges károsodása-
itól, aktiválja a test védő funkcióit, és felgyorsítja a sebek 
és hegek gyógyulását�

A kollagén és az elasztin, a saját hialuronsav, a szteroid 
hormonok szintézise, a folsav, D-vitamin és sok enzim 
aktív formájának képződése nem nélkülözheti a C-vita-
mint� A fehérje és a szénhidrát anyagcseréje ezen múlik, 
javul a kalcium, vas, cink felszívódása, javul a koleszterin 
szintézise és anyagcseréje. Felgyorsítja a mérgező anya-
gok eltávolítása a szervezetből: ólom, réz, higany, vaná-
dium. A C-vitamin erősíti az ereket, növeli a szervezet 
állóképességét�

A liposzomás C-vitamin biztosítja a szervezet számára 
a létfontosságú aszkorbinsavat a leginkább biológiailag 
hozzáférhető formában, anélkül, hogy mellékhatásokat 
okozna a gyomor-bél traktusban�

Összetevők:

tisztított víz; aszkorbinsav; emulgeálószer: lecitin; nedvesí-
tőszer: glicerol; tartósítószer: kálium-szorbát; antioxidáns: E-vi-
tamin (D-alfa-tokoferol)

                                          5ml/napi adag         NRV%
C-vitamin (Aszkorbinsav)                             1000 mg            1250%

C-vitamin:

• részt vesz az immunrendszer, az idegrendszer, az 
endokrin rendszer működésének szabályozásában;

• növeli az állóképességet;
• erősíti az immunrendszert.

Kód: 2166 Kiszerelés — folyadék, 100 ml

Liposomal Vitamin C
Liposzómás C-vitamin folyékony étrend-kiegészítő 100 ml
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A Lipostik Fit egy innovatív termék a tökéletes formához� 
A maximális biohasznosulás és hatékonyság érdekében li-
poszomális technológia felhasználásával készül�

Ismeretes, hogy az anyagcsere az életkor előrehaladtával 
fokozatosan lelassul. Ez megteremti az előfeltételeket a 
fel nem használt kalóriák testzsírrá történő átalakításához, 
még a szokásos étrend fenntartása mellett is� A termék ak-
tív komponensei támogatják az anyagcserét és "elégetik" a 
zsírlerakódásokat�

A hatóanyagok hatása

A fermentált mandarin héj kivonatból (Citrus reticulata) 
származó szabadalmaztatott flavonoid komplex a termék fő 
összetevője. Az erjedési folyamat miatt a héjban a "szuperfla- 
vonoidok" (nobiletin, hesperidin) tartalma jelentősen megnő.

A Nobiletin megakadályozza a zsír felhalmozódását a máj-
ban azáltal, hogy befolyásolja a zsíranyagcseréhez kapcso-
lódó géneket: serkenti a felesleges zsírégetésben szerepet 
játszó gének expresszióját, és elnyomja az új zsírsejtek kép-
ződéséért felelős géneket.

A hesperidin szabályozza a lipid- és glükóz-anyagcserét, va-
lamint serkenti a kolecisztokinin hormon szekrécióját, amely 
szabályozza az étvágyat és szabályozza a jóllakottság érzését�

A flavonoid komplex szabályozza a cirkadián ritmust a test-
ben és elősegíti az alvás javulását, és az alvás köztudottan 
elengedhetetlen a normális anyagcseréhez és a hormonális 
egyensúly fenntartásához�

Zöld kávébab kivonat - koffein, klorogénsav, króm forrása� 
A klorogénsav segít hatékonyabban metabolizálni a zsírsa-
vakat és csökkenti a máj trigliceridszintjét, ami súlycsökke-
néshez vezet, illetve lelassítja az új zsírsejtek képződését. 
Koffeinnel kombinálva a klorogénsav felgyorsítja a lipolízist 
és serkenti az energia felszabadulását�

A króm hozzájárul a normális vércukorszint fenntartásához 
azáltal, hogy növeli a celluláris receptorok érzékenységét 
az inzulinra� A krómhiány növeli a cukor utáni vágyat, ami a 
"gyors" szénhidrátokból származó extra kalóriák elfogyasz-
tásához vezet�

A zöld tea levél kivonat gazdag antioxidáns-forrás és jól is-
mert zsírégető. Védi a testet az oxidatív stressztől és felgyor-
sítja az anyagcserét, szabályozza a vércukorszintet�

Az L-karnitin egy aminosav-vitamin, amely fokozza a zsírok 
lebontását, és a mitokondriumokba irányítja őket - a sejtek 
"energiaállomásaiba", ahol a zsír oxidálódik és energia sza-
badul fel� Segít csökkenteni a testzsírt és megakadályozza a 
zsír felhalmozódását a sejtekben�

A noni gyümölcslé erős antioxidánsokat, a szuperoxid-disz-
mutáz (SOD) enzimet és a polifenolokat tartalmaz, amelyek 
semlegesítik a szabad gyököket, csökkentik a trigliceridszin-
tet és minimalizálják az oxidatív stressz hatásait�

A fekete bors kivonat javítja a gyomor-bél traktus vérkerin-
gését és szabályozza az új zsírsejtek képződését.

Összetevők:
víz, fermentált mandarin héj (Citrus reticulata), almalé koncent-
rátum, gumiarábikum; Noni juice (Morinda Citriflora L.), édesí-
tőszer: eritrit; L-karnitin, antioxidáns: citromsav; zöldtea (Came-
lia Sinensis L.) levél kivonat; emulgeátor: lecitin (szójabab); 
aroma: természetes narancs aroma; stabilizátor: xantángumi; 
tartósítószer: kálium-szorbát; aroma: természetes citrom; zöld 
kávébab (Coffea arabica) kivonat; édesítőszer: szteviol glikozid; 
bojtorján (Arctium Lappa L.) gyökér őrlemény, feketebors (Pip-
per nigrum L.) kivonat

2 tasak/napi adag                        2 tasak/napi adag 
fermentált mandarinhéj        10 g
noni juice                           600 mg
L-karnitin                            100 mg
zöldtea levél kivonat         52 mg

Lipostik Fit alkalmazása hatóanyagainak 
köszönhetően:

• felgyorsítja a zsírégetést,
• megakadályozza az új zsírsejtek képződését,
• javítja az alvás minőségét,
• véd az oxidatív stressz ellen�

Kód:  2169/216904 Kiszerelés — 15 tasak, egyenként 15 ml

Lipostick Fit
Lipostick Fit fogyókúrás étrend eredményességét támogató folyékony étrend-kiegészítő édesítőszerrel

zöld kávébab kivonat    10 mg
bojtorján gyökér 
őrlemény                           2 mg
feketebors kivonat          2 mg
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A kalcium a legfontosabb, mindenki számára szükséges 
makroelem az emberi szervezetben� A kalcium hiánya egy 
sor megbetegedést okoz, beleértve szívbetegségeket, a 
gyomor-bélcsatorna és az ízületek megbetegedéseit is�

A MagiCal nevű termék az ősrégi Japán-tenger termé-
szetes lerakódásaiból kivont ásványi anyagok egyedülál-
ló forrása� Az ideálisan kiegyensúlyozott tengeri ásványi 
anyag keveréknek fontos szerepe van az egészség meg-
őrzésében, a mozgásszerv megerősítésében, csökkenti 
a csontritkulás kialakulásának kockázatát, zúzódások, 
ütések esetén a sebesülés kockázatát, javítja a központi 
idegrendszer működését, szükséges diétázás és lábado-
zás idején�

A hatóanyagok hatása

A kalciumnak alapvető szerepe van az egészség meg-
őrzésében.

• A csontváz 2/3-a kalcium, éppen ezért a kalcium külö-
nösen javallott tizenéveseknek és nőknek – a kalciumhi-
ánytól leginkább érintett csoportoknak�

• A tengeri lerakódásokból származó kalcium gyorsan és 
teljesen felszívódik�

• Szükséges a csontok képződéséhez és megerősítéséhez, 
növeli azok ellenállását, így megelőzi törékenységüket.

• Részt vesz az idegi impulzusok továbbításában, így ja-
vítja az izmok és ízületek mozgékonyságát�

• Szabályozza a szív- érrendszer működését, az izmok 
összehúzódását és ellazulását, beleértve a legfontosab-
bat, a szívizmot is�

• Normalizálja az emésztést és az enzimes folyamatokat�

• Lúgosítja a belső környezetet, így csökkenti a különféle 
súlyos megbetegedések kockázatát�

A magnézium szintén a csontszövet egyik alapvető alko-
tóeleme, ami a normális csontsűrűség fenntartásához 
szükséges� Biztosítja a kalcium optimális felszívódását 
és megakadályozza túlzott kiürítését a szervezetből, el-
lazítja az izmokat, szabályozza az anyagcserét, fokozza 
a fehérje szintézist és az energiatermelést�

Összetevők:

kalcium-karbonát, magnézium-karbonát (tengeri üledékből); 
stabilizátor:növényi cellulóz; emulgeálószerek: növényi sztearát, 
magnézium-sztearát és szilikon-dioxid; vas-karbonát, man-
gán-karbonát, króm-klorid (tengeri üledékből)

                     2 tabletta/napi adag                      NRV%
Kálcium                                         545 mg                                    68%
Magnézium                               332,5 mg                                  88,60%
Króm                                                  6  µg                                     15%

A MagiCal fogyasztása:

• megelőzi a kalciumhiányhoz kötött megbetegedések 
megjelenését és az ásványi anyag egyensúly 
felborulását;

• megerősíti a csont- és izomrendszert;
• szükséges trauma, sebészeti beavatkozás, betegség 

utáni lábadozás idején�

Kód: 45910 Kiszerelés — 120 db tabletta

MagiCal
MagiCal ásványianyag 120 db étrend-kiegészítő tabletta
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Az emberi agy körülbelül 100 milliárd idegsejtet (neuron) 
tartalmaz� A neuronról neuronra továbbított idegi impul-
zusok szabályozzák a test minden létfontosságú folya-
matát és a külső környezettel való kölcsönhatását.  A 
stressz, az alváshiány, a túlzott megterhelés, a betegsé-
gek hatásai és az öregedés változásokhoz vezetnek az 
agyban: a neurogenezis (az új idegsejtek képződésének 
folyamata) lelassul, az idegsejtek közötti kapcsolatok 
megszakadnak, ami a jelerősség változását és hibákat 
okoz az információátvitelben� Ennek következtében rom-
lanak a kognitív képességek: nehezebbé válik az új infor-
mációk elsajátítása, és egyre inkább romlik a memória 
és a figyelem. 

Memo-Prime a kognitív funkciók, az érzelmi és idegrend-
szeri állapotok javítására, valamint az aktív élettartam 
meghosszabbítására szolgál�

A hatóanyagok hatása:

A polifenolok, különösen a flavonoidok, közismerten 
pozitív hatással vannak a kognitív funkciókra� A bogyós 
gyümölcsök különösen gazdagok polifenolokban� Fran-
cia és kanadai tudósok 4 éves kutatásának eredménye 
volt a Memophenol komplex kifejlesztése, amely a fran-
cia szőlő és a vad áfonya polifenolban gazdag kivonata-
it egyesíti� Ehhez a komplexhez a Champagne régióból 

származó francia Pinot Noir és Chardonnay szőlőfajtá-
kat választották ki, amelyek magas katekin- és rezverat-
roltartalommal rendelkeznek, ami kivételes antioxidáns 
aktivitást biztosít ezeknek a szőlőfajtáknak. 

A vad áfonya (Vaccinium angustifolium A.) több fen-
olsavat, flavonolt és antocianint tartalmaz, és segít a 
memóriaproblémák javításában� Nem csoda, hogy ezt 
a bogyós gyümölcsöt "agybogyónak" is nevezik�  A Me-
mophenol komplexben a kivonatok szinergikusan hatnak 
a hatékonyság fokozása érdekében�

Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy a Memophenol™ 
javítja a tanulási képességet, a rövid és hosszú távú me-
móriát és a koncentrációt�

A zöld tea kivonat nagyszámú polifenolt tartalmaz, 
amelyek közül a legfontosabbak a katekin, epikatekin, 
gallokatekin, epigallokatekin (EGCG). A kivonat fontos 
összetevője a teanin nevű aminosav, amely növeli a 
stressztűrést, csökkenti a feszültséget és az irritációt.

A B6-, folát - és a B12-vitaminok részt vesznek az idegim-
pulzusok neuronról neuronra történő továbbításában, 
a szerotonin és a kolin szintézisében, és javítják az agy 
vérellátását� A hangulat, a szellemi éberség és az alvás 
nagymértékben függ ezektől a vitaminoktól.

Összetevők:

Szőlő kivonat és áfonya gyümölcs kivonat (Vitis vinifera L., 
Vaccinium angustifolium A.) Memophenol™, Kapszulahéj: Hid-
roxipropil-metil-cellulóz, Zöld tea levél kivonat (Camellia sinensis 
L.), csomósodást gátló anyag: magnesium sztearát, trikalcium 
foszfát, B12 vitamin (metilkobalamin), cink-oxid, B6 vitamin (pi-
ridoxál-'5-foszfát), Folát (kalcium-L-metil-folát) Extrafolate-S™ 

                                                  1 kapszula/napi adag    NRV%
Szőlő és áfonya kivonat  Memophenol™         300 mg              -
Zöldtea levél kivonat                                              50 mg              -
Cink (cink-oxid)                                                      2.3 mg           23%
B6 Vitamin (Piridoxál-5-foszfát)                            2 mg          143%
Folát (kalcium-L-metil-folát) Extrafolate-S™    100 µg            50%
B12 Vitamin (metilkobalamin)                                 3 µg           120%

A Memo-Prime segít:

• javítani a memóriát és a gondolkodási képességeket;
• növelni a koncentrációt és a stressz-tűrést;
• csökkenteni az érzelmi feszültséget, ingerlékenységet;
• fenntartani a magas szintű teljesítményt

Kód: 2181 Kiszerelés — 30 db növényi kapszula

Memo-Prime
MP szőlő és áfonya kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula B6 és B12 vitaminnal



52 Egészség

A MindSet javítja az agy vérkeringését és tápanyaggal 
való ellátását, a memóriát, kognitív képességeket, fokoz-
za a szervezet energia potenciálját, a munkabíró képes-
séget és a stresszel szembeni ellenállást�

A hatóanyagok hatása:

A tirozin és a teanin az adrenalin szintéziséért és a kö-
zérzet optimalizálásáért felelős aminosavak, javítják a 
mellékvesekéreg  és  az  agyalapi  mirigy működését. A 
gamma-linolénsav – erős antistressz tényező – termelé-
sének alapvető részvevői. Fontos szerepet játszanak az 
összes típusú memória kialakításában, nyugtató hatá-
suk van az idegrendszerre�

A B-vitaminok (В6, В9, В12) optimalizálják a stressz hely-
zet utáni viselkedést, részt vesznek  az alvás – ébrenlét 
ciklus helyreállításában, hozzájárulnak az agy különböző 
részei zavarainak megelőzésében.

A reishi gombának sokrétű hatása van a központi  ideg-
rendszerre.  Gyógyító  erejének  titka a túlfűtött ideg-
rendszerre kifejtett nyugtató hatása anélkül, hogy alu-
székonyságot váltana ki� Biológiailag aktív hatóanyagai 
nem hangolják le és nem izgatják, hanem optimizálják az 
idegsejtek tevékenységét� Ezen harmonizáló tevékeny-
ség eredményeképpen javulnak úgy az alvás paraméte-
rei, mint az ébrenlét alatti tevékenység�

A gyömbér gyökér, ginkgo biloba, rozmaring kivonat ter-
mészetes antioxidánsok, amelyek tonizálják az érrend-
szert és főként az idegrendszert. Bizonyítottan hatékony 
érerősítők, agyi vérkeringés javítók, tanulási képesség 
javítók, vérnyomáscsökkentők.

A liponsav aktív antioxidáns, amely védi a mitokondriu-
mokat a legagresszívebb szabadgyökök ellen� Ez a ve-
gyület koenzim funkciót tölt be, többlet energia forrást 
biztosít az agysejtek számára, így megakadályozza ezek 
oxidációját�

Összetevők:

L-Karnitin, csomósodást gátló anyag: mikrokristályos cellulóz; 
kapszula: zselatin, Orbáncfű kivonat, Gotu kola levél kivonat, 
l-tirozin, l-teanin, Ganoderma gomba kivonat, Ganoderma my-
celium kivonat, Liponsav, Gyömbér gyökér kivonat, Ginkgo levél 
kivonat, Rozmaring levél kivonat, piridoxal-5’-foszfát, csomóso-
dást gátló anyag: magnézium-sztearát; pteroilmonoglutamin 
sav, metilkobalamin

                                                  1 kapszula/napi adag    NRV%
L-karnitin (acetil-L-karnitin HCL)                          250 mg              -
Orbáncfű kivonat (Hypericum perforatum L.)    75 mg              -
B6 Vitamin (piridoxal-5’-foszfát)                              2 mg          143%
Folát (pteroilmonoglutamin sav)                            50 uq            25%
B12 Vitamin (metilkobalamin)                                       3 uq           120%

A MindSet:

• fokozza az agy energiaszintjét és működési 
képességét;

• javítja a kognitív képességet, memóriát, figyelmet;
• szabályozza az álom – ébrenlét ritmusát.

Kód: 91819 Kiszerelés — 90 db kapszula

MindSet
MindSet karnitint és orbáncfű kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő
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Az MSM egy szerves kén, C-vitamin és biotin alapú szi-
nergikus termék� Ez a kombináció nagyfokú hatékonysá-
got biztosít a terméknek az ízületek, porcok  egészségé-
nek, a fiatal és szép bőrnek a megőrzésében

A hatóanyagok hatása:

Az MSM (metil-szulfonil-metán) szerves eredetű, biológi-
ailag hasznosuló kénvegyület� Szervezetünkben a legna-
gyobb mennyiségű kén a bőrben, körömben, izomban és 
ízületekben található. Az életkor előrehaladtával csökken 
a szervezetben előforduló kén mennyisége, így szük-
ségessé válik pótlása� Az MSM számos létfontosságú 
szerepet tölt be a szervezetben� Részt vesz a metionin, 
cisztin, taurin aminosavak, immunproteinek, N-vitamin 
(liponsav), B1- és B7-vitamin, enzimek, az inzulin hormon 
és az antioxidáns protein, a glutation összetételében�

Az MSM részt vesz a kötőszövet és porcszövet szerkeze-
ti elemének, a glükózaminoglikánnak az összetételében, 
hozzájárul az ízületi porcok és az izom gyulladásos fo-
lyamatainak enyhítéséhez. Ezen túlmenően, biztosítja a 
hasznos anyagok szállítását az izomszövetbe, így gyor-
sítja az izomszövet felépülését erőfeszítés után. 

Hasonlóképpen, a kén semlegesíti a szervezetben levő 
mérgező anyagokat és szabadgyököket, így antioxidáns-
ként működik.

A kén részt vesz a bőr, a haj és a köröm egészségét fenn-
tartó kollagén és keratin fehérjék összetételében� Nor-
malizálja a bőr sejtjeinek lipid-anyagcseréjét, csökkenti 
az irritációt és a gyulladást, erősíti a haj és a köröm szer-
kezetét, gyorsítja ezek növekedését�

A biotin vagy B7-vitamin a B-csoporthoz tartozó, vízben 
oldódó vitamin. A bőrre és a hajra kifejtett gyógyhatásá-
nak köszönhetően a biotint gyakran nevezik a szépség 
és fiatalség vitaminjának. A német Haut – bőr és Haar 
– haj szavakból ered az anyag H-vitamin elnevezése. 
A biotinnak nagyon jó a C-vitaminnal és az MSM-mel 
való kölcsönhatása, éppen ezért az MSM és a B7-vita-
min együttes hatása során szoros kötést hoznak létre, 
ugyanis a vitamin ként tartalmaz� A B7-vitamin részt vesz 
a keratin (a bőr, haj és a köröm alapvető fehérjéje) szin-
tézisében, ezen kívül megőrzi a haj természetes színét. 
A B7-vitamin javítja a zsírmirigyek működését, hat a bőr 
– ideértve a fejbőrt is – zsír anyagcseréjére. A biotinnak 
köszönhetően megszűnik a bőr hámlása, eltűnik az akné 
és a mitesszerek�

A C-vitamin egyike a legjobb antioxidáns vitaminoknak� 
A C-vitamin részt vesz a fiatalság és az ízületekben, 
porcban, izomban, bőrben, hajban és körömben jelenle-
vő kötőszövet legfontosabb proteinjének, a kollagénnek 
a képzésében�

Összetevők:

metil-szulfonil-metán (MSM); kapszula: mikrokristályos-cellu-
lóz; magnézium-aszkorbát; csomósodást gátló anyag: magné-
zium-sztearát; biotin

                                 1 kapszula/napi adag             NRV%
C-vitamin                                                        50 mg                   62,50%
biotin                                                              50 µg                       100%

Az MSM:

• hozzájárul az ízületek és porcok erősítéséhez;
• hozzájárul az izomszövet felépüléséhez;
• javítja a bőr, haj és köröm állapotát;
• fenntartja a szervezet antioxidáns védelmét�

Kód: 2152 Kiszerelés — 60 db növényi kapszula

MSM
MSM és C-vitamin tartalmú étrend-kiegészítő
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Oceanmin — mélytengeri ásványi anyagok koncentrátu-
ma, amelyet szabadalmaztatott technológiával állítanak 
elő a Csendes-óceán 662 méteres mélységéből nyert 
tengervízből. A mélytengeri víz kivételesen tiszta, mivel 
el van szigetelve a napfénytől, stabilan alacsony hőmér-
sékletű (6-9 Celsius-fok) és mentes a baktériumos mik-
roflórától. Ugyanakkor a különböző koncentrációjú ásvá-
nyi anyagok egyedülálló összetétele jellemzi�

Az Oceanmin összetételének fő ásványi ásványi anyaga 
a magnézium, emellett a termék mintegy 70 más tengeri 
ásványi anyagot is tartalmaz. A fő makrotápanyagok - 
magnézium, kálium, kalcium, nátrium - gazdag ásványi 
anyag összetétele és aránya segít megbirkózni korunk 
egyik legnagyobb problémájával — a különböző okból 
(fizikai vagy mentális terhelés, betegségek, stressz,  
elektroszmog, légszennyezettség vagy egyéb problé-
mák) kialakult fáradtsággal — és lehetővé teszi az ener-
gia helyreállítását, az élet ízének megtapasztalását�

A hatóanyagok hatása:

Magnézium

A magnézium nem véletlenül a fő összetevő: fáradtság, 
letargia, alacsony munkaképesség, álmatlanság, inger-
lékenység a magnézium hiány tipikus tünetei� A magné-

zium szabályozza az emberi szervezet idegszövetének 
ingerlékenységét és vezetőképességét, részt vesz a leg-
több neuropeptid szintézisében az agyban (a neuropept-
idek szabályozzák a viselkedési és alkalmazkodási re-
akciókat, szabályozzák a cirkadián ritmust, az étkezési 
szokásainkat, fontos szerepet játszanak a memóriában 
és a tanulási mechanizmusokban). A magnézium ellazít-
ja az izmokat (beleértve a szívizmokat is), segít enyhíteni 
a görcsöket, amelyek gyakran előfordulnak az izmokban 
intenzív fizikai aktivitás vagy stressz után.

Egyéb ásványi anyagok az összetételében

Köztudott, hogy a szervezet ásványi összetételét külön-
böző makro- és mikroelemek képviselik, amelyek mind-
egyike saját funkcióval rendelkezik, és a komplexumban 
biztosítják az összes rendszer és szerv összehangolt 
működését. Az OceanMin a magnézium, kálium, nátrium 
és kalcium mellett mintegy 70 különböző tengeri ásványi 
anyagot tartalmaz nyomokban, ami lehetővé teszi a szer-
vezet számára, hogy kiválassza a homeosztázis biztosítá-
sához szükséges "ma és most" ásványi anyagokat�

Az OceanMin fogyasztás előtt szobahőmérsékletű víz-
ben feloldandó� A tengeri ásványi sók gyorsan feloldódik, 
és aktív kémiai részecskéket — ásványi ionokat - képez, 
így biztosítja a gyors felszívódást�

Összetevők:

• mélytengeri ásványi őrlemény, 120 mg magnézium 
tartalommal 

• (továbbá 90 mg nátriumot, 35 mg káliumot és 0,9 mg 
kalciumot tartalmaz)

Oceanmin:

• segít megbírkózni a fáradtság érzésével;
• növeli a fizikai állóképességet és a szellemi 

teljesítményt;
• normalizálja az érzelmi egyensúlyt és növeli  

a stressztűrő képességet;
• támogatja a szívműködést;
• erősíti a csontokat.

Kód: 225115/225130 Kiszerelés — 15 tasak egy dobozban

Oceanmin
Oceanmin természetes ásványi őrlemény az óceán mélyéről étrend-kiegészítő italpor
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Kód: 225115/225130 Kiszerelés — 15 tasak egy dobozban

A tudósok már régen felfedezték, hogy az étrend kiegészí-
tése tengeri halzsírral csökkenti az érelmeszesedés és a 
szív-érrendszeri megbetegedések kockázatát� A halzsír 
többszörösen telítetlen Omega-3 zsírsavakat tartalmaz, 
amelyek az esszenciális zsírsavak csoportjába tartoznak� 
Ezeket a savakat az emberi szervezet nem állítja elő és na-
gyon fontos, hogy az esszenciális zsírsav szükségletet ki-
egyensúlyozott étrenddel vagy Omega-3 tartalmú étrend-ki-
egészítőkkel biztosítsuk. Például, az Orosz Orvostudományi 
Akadémia Kutatóintézetének adatai szerint Oroszország 
lakosságának nagytöbbsége, mintegy 80%-a fogyaszt túl 
kevés többszörösen telítetlen Omega-3 zsírsavat� A hal-
zsír fogyasztás növelésével maximálisan csökkenthető a 
szív-érrendszeri megbetegedések kockázata� Bizonyított 
tény, hogy a halzsírt fogyasztó személyek vérében levő ko-
leszterin (az érelmeszesedés megjelenésének fő okozója) 
mennyisége alacsony szinten marad,  mivel a többszörösen 
telítetlen zsírsavak a szervezetbe bekerülve eltávolítják a ko-
leszterint a véráramból�

Az Omega 3/60 nevű termék természetes, többszörösen 
telítetlen Omega-3 zsírsavakban gazdag tengeri halzsírt 
tartalmaz, amelyek E-vitaminnal kombinálva elsődle-
ges szerepet játszanak az érelmeszesedés és a velejáró  
szív-érrendszeri megbetegedések megelőzésében. A kuta-
tások bebizonyították, hogy a biológiailag aktív Omega 3/60 
étrend-kiegészítő a többszörösen telítetlen zsírsav szükség-
let több, mint 60%-át tartalmazza� A termék, a fejlett feldolgo-
zási technológiának köszönhetően, megfelel a legmagasabb 
minőségi követelményeknek, nincs jellemző halszaga vagy 

íze. Ezen túlmenően, a halzsír modern feldolgozási módsze-
rei (mikro-hermetikus kapszulázás) a többszörösen telítetlen  
omega-3 zsírsavak legjobb oxidáció- és a jótékony tulajdon-
ságok megsemmisítése elleni védelmét jelentik�

A hatóanyagok hatása:

A többszörösen telítetlen Omega-3 zsírsavak alapvető sze-
repe a sejthártya foszfolipdjei képzésében és szöveti szinten 
az eikozanoid hormonok: prosztaciklinek, prosztaglandinok, 
leukotriének és tromboxánok szintézisében való részvétel� 
Az eikozanoid hormonok szabályozzák a helyi sejt- és szövet 
funkciókat, beleértve a gyulladásos reakciókat, a tromboci-
ták, leukociták és eritrociták működését, a vérerek szűkülé-
sét és tágulását is�

A többszörösen telítetlen Omega-3 zsírsavak megelőzik az 
endoepithelialis sérüléseket, az immunrendszer, idegrend-
szer, szív-érrendszer és a retina sejtjeinek szerkezeti elemei, 
részt vesznek ezek képzésében és biztosítják optimális mű-
ködésüket� Az orvostudományi kutatások bebizonyították, 
hogy a többszörösen telítetlen Omega-3 zsírsavak, külö-
nösen az eikozapentaénsav (EPA) és a dokozahexoénsav 
(DHA) hiánya érelmeszesedéshez és a kapcsolatos meg-
betegedésekhez, mint például ischaemiás szívbetegséghez 
vagy Alzheimer kórhoz vezet�

Az E-vitamin gátolja a szabadgyököket, így védi a sejthártya 
lipidjeit oxidáció és károsodás ellen, fokozza a teherbíró ké-
pességet és a szervezet fertőzésekkel szembeni ellenállását.

Összetevők:

halolaj, kapszula: zselatin, glicerin, tisztított víz; természetes to-
koferol keverék (szója)

                                           2 kapszula/napi adag
Omega-3 zsírsavak                                                        1200 mg
ebből
EPA (eikozapentaénsav)                                                 600 mg
DHA (dokozahexaénsav)                                                400 mg
egyéb Omega-3 zsírsavak                                             200 mg

Az Omega 3/60 alapvető szerepet játszik  
az alábbiak megelőzésében:

• érelmeszesedés és trombózis;
• ischaemiás szívbetegség, sztenokardia,
• szívinfarktus;
• magas vérnyomás;
• szívritmus zavarok;
• a szervezet immunállapotának zavarai�

Kód: 91621/91666 Kiszerelés — 30/90 db kapszula

Omega 3/60
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Az Omega 3 Oranges (Narancsízű Omega-3) a gyermeki 
szervezet normális fejlődéséhez szükséges többszörö-
sen telítetlen omega-3 zsírsavak forrása� Kényelmes ki-
szerelésének (rágótabletta) köszönhetően - a hagyomá-
nyos halolajjal ellentétben - a gyermekek szeretik ezt a 
terméket�

A hatóanyagok hatása:

Az omega-3 azon többszörösen telítetlen  zsírsavak közé 
tartozik, amelyeket a szervezet külön nem állít elő. A 
többszörösen telítetlen omega-3 zsírsavak szükségesek 
a gyermekek számára az agy és a szív-érrendszer nor-
mális fejllődéséhez, illetve a jó látáshoz. 

Az omega-3 zsírsavak határozzák meg nagymértékben 

a gyermek szellemi képessgeit, emlékezőképességét, 
figyelem és koncentráló képességét, látás – mozgás ko-
ordinációját� Ugyanakkor bebizonyították, hogy többszö-
rösen telítetlen omega-3 zsírsavak adagolása pozitívan 
befolyásolja a gyermekek szociális viselkedését (csök-
kentik az agresszivitást és az ingerlékenységet).

A termék dokoza-hexaénsavat (DHA) tartalmaz, amely 
az omega-3 savak közül az egyik leghasznosabb típus, 
és a szervezet fontos szerkezeti alkotóeleme� A DHA-nak 
szerepe van az összes sejtfal szerkezetének és működé-
sének megőrzésében. Az agy DHA-szintjének megtartá-
sa fontos a jó emlékezőképesség érdekében, szükséges 
az információ-felfogás képességéhez és egyéb kognitív 
és viselkedésbeli funkciókhoz� A DHA továbbá nagyon 
fontos a jó vizuális képesség biztosítása érdekében�

Összetevők:

halolaj, kapszulahéj: zselatin, glicerin, módosított kukorica kemé-
nyítő, tisztított víz, módosított tápióka keményítő; narancs aroma

                              1 gélkapszula naponta
Halolaj,                                           500 mg
amiből: Omega-3 zsírsavak              150 mg
EPA (eikozapentaénsav)              80 mg
DHA (dokozahexaénsav)               50 mg

Az Omega 3 Oranges hozzájárul a szervezet 
ellátásához többszörösen telítetlen omega-3 
zsírsavakkal, amelyek adagolása segít:

• védeni a szívet és a vérereket;
• biztosítani a gyermek normális szellemi fejlődését, 

koncentráló képességének, emlékező képességének
• és figyelem fenntartási képességének megőrzését;
• normalizálni a viselkedést, a gyermeket nyugodtabbá 

és kiegyensúlyozottabbá tenni;
• biztosítani a gyermek szervezetére kifejtett gyógyíó 

és általános tonizáló hatást�

Kód: 2113 Kiszerelés — 30 db gélkapszula

Omega 3 Oranges
Omega 3 Oranges 2x15 db lágy rágókapszula



57Egészség2022

A hatóanyagok hatása:

Csipkebogyó kivonat

Segít eltávolítani a parazitákat a szervezetből.

Rezgő nyár kéreg kivonat 

A májat és epét édesvízi hal fogyasztása esetén fertőző 
macska májmételyféreg (Opisthorchis felineus) ellensze-
re. A rezgő nyár kérge hatékony a vízben, mosatlan zöld-
ségeken, gyümölcsökön élő élősködők ellen.

Deglicirrinizált édesgyökér kivonat 

Hozzájárul a gyomor-bélcsatorna nyálkahártyájának 
megújításához és helyreállításához�

Hosszú bors kivonat 

Javítja az anyagcserét és az emésztést, normalizálja  
a gyomor-bélcsatorna kiválasztó- és mozgás funkcióját�

Cickafark virág kivonat 

Javítja a gyomor-bélcsatorna működését, segít a nyálka-
hártya megújításában�

Baradicskóró kivonat  

Ismert bélféreg űző, enyhíti a mérgezést, allergiát, 
emésztési zavarokat�

Összetevők:

csipkebogyó kivonat, kapszula: mikrokristályos cellulóz; hosz-
szúbors kivonat, amerikai rezgőnyár-kéreg kivonat, édesgyökér 
kivonat, közönséges cickafark kivonat, baradicskóró kivonat, 
stabilizátor: magnézium-sztearát

                                         4 kapszula/napi adag 
Csipkebogyó                       800 mg
Hosszúbors                        400 mg
Amerikai rezgőnyár-kéreg   400 mg
Édesgyökér                        400 mg
Cickafark                           200 mg
Baradicskóró                         80 mg

OpiStop:

• védi a szervezetet az elégtelenül hőkezelt vagy 
sózott édesvízi hal fogyasztását követő macska 
májmételyféreg (Opisthorchis felineus) fertőzés ellen.

• 100%-ban növényi összetétel, mellékhatások nélkül�

Kód: 91654 Kiszerelés — 100 db kapszula

OpiStop
OPSTP 100 db csipkebogyó, hosszúbors, rezgőnyár-kéreg, édesgyökér, cickafark és baradicskóró tartalmú étrend-kiegészítő kapszula



58 Egészség

A papayának kitűnő íze és egyedülálló aromája van. 
Costa Rica és Mexikó lakói a jó egészség gyümölcsének 
nevezik a papayát és nagyra becsülik ezt az ízletes és 
az emésztés javításában hatékony gyümölcsöt� Ezen túl-
menően, a papaya kitűnő diétás termék azok számára, 
akik ellenőrzés alatt tartják testsúlyukat!

A Papaya nevű termék a papaya gyümölcs zamatos hú-
sából előállított 100%-ban természetes termék, amely 
az összes minőségi követelmény betartásával készül. 
Az ilyen előállítási folyamat lehetővé teszi a csodálatos 
trópusi gyümölcs tápláló és gyógyító tulajdonságainak 
megőrzését. Ideális szer, amely segít visszanyerni az 
erőt betegség és kimerülés után. A papaya javítja a gyo-
mor-bélcsatorna működését, megtisztítja a beleket az 
emésztetlen üledéktől, vitalitást és energiát nyújt.

A hatóanyagok hatása:

Ez a gyümölcs jótékony anyagok valódi tárháza� A gyü-
mölcs húsa 6-12%-ban cukrokat, 1%-ig fehérjéket, 1,4%-
ban savakat, C-, B1-, B2-vitaminokat, karotént, ásványi 
anyagokat (kálium, magnézium, kalcium) és a jó emész-

téshez szükséges enzimeket (papain, peptidáz, lipáz, 
stb.) tartalmaz. A papaya fő hatóanyaga a papain – a 
növény által kiválasztott hat enzim közül a legfontosabb�  
Hatása hasonló az emberi szervezet által kiválasztott en-
zimekéhez, éppen ezért növényi pepszinnek is nevezik� A 
papain sajátossága abban áll, hogy egyaránt aktív úgy 
savas, mint semleges és lúgos közegben�

A papain jelentősen javítja az emésztést, különösen a 
fehérjék emésztési nehézségei esetén, lebontja a fehér-
jéket aminosavakra és hozzájárul ezek gyors felszívódá-
sához a szervezetben� A fehérjéknek, az új sejtek alapve-
tő építőelemeinek minőségi és mennyiségi felszívódása 
rendkívül fontos a nyálkahártya erózióinak és fekélyeinek 
gyógyulása szempontjából� Gyulladásgátló, fájdalom-
csillapító, antitrombotikus és fibrinolitikus hatása van.

A papaya növényi lizozim forrás, amelyet a dinnyefa (Ca-
rica papaya) tejnedvéből vonnak ki. Ez az enzim megta-
lálható növényekben, állatokban, emberben, elpusztítja a 
Gram-pozitív baktériumok, gombák és vírusok sejtfalát, 
így antimikróbiás és gyulladásgátló tulajdonságai vannak� 

Összetevők:

stabilizátor és emulgeálószer: cukor, dextróz, sovány tejpor; 
papaya gyümölcs por (Carica papaya), stabilizátor: tejsavó-
por, emulgeálószer: növényi olaj, tömegnövelő szer: magnézi-
um-sztearát (növényi eredetű), papain (Carica papaya gyümölcs 
kivonat), színezék: riboflavin

             1 tabletta 
Papaya            30 mg
Papain                3 mg

Az Papaya számos kedvező hatása:

• javítja az emésztési folyamat minőségét;
• hatékony a gyomor-bélcsatorna eróziós 

megbetegedései esetén;
• beindítja a bélműködést;
• erősíti a szervezetet, helyreállítja vitalitását.

Kód: 1130 Kiszerelés — 100 db tabletta

Papaya
Papaya 100 db étrend-kiegészítő rágótabletta
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A ParaFight széles spektrumú parazita elleni szer� A 
termék alapját ismert bélféreg hajtó növények képezik, 
amelyek hatékonyan segítik a szervezetet és optimizál-
ják a gyomor-bélcsatorna működését. 

A hatóanyagok hatása:

A feketedió levél kivonat tanninok, szerves savak, kuma-
rinok, glikozidok, flavonoidok, illóolajok,  C-, B1- és P-vita-
min, ásványi sók, juglon, forrása� A juglon a patogén bak-
tériumok ellen, a Candida-faj élesztőgombái ellen hat, 
hozzájárul a bélfunkció javításához és így lágy széklet 
biztosításához. A flavonoidok és a tanninok elernyesztik 
a simaizomzatot, csökkentik a nyálkahártya irritációját 
és gyulladását, gyorsítva felépülési folyamatát�

A sárga tárnics gyökér hatékony természetes féregűző-
ként ajánlott. A növényben jelenlevő genciopikrin képes 
gátolni az egyik legveszélyesebb parazita, a kutya orsó-
féreg (Toxocara canis) működését fejlődésének kezdeti 
szakaszában. Ez az élősködő megtámadja a tüdőt, má-
jat, szemet, gyakran vezet gyomorgyulladás és erős aller-
giák kifejlődéséhez.

Az indiai hosszú bors néven is ismert hosszú hosszú-
bors trópusi növény. Piperin és bioflavonoid tartalmának 
köszönhetően erős fertőtlenítő hatása van, különösen a 
Helicobacter pylori és a Candida faj gombái ellen� 

A kakukkfű timolt tartalmaz, amely nagyon hatékony a 
házi kedvencek vastagbelében élősködő egzotikus bél-
férgek, a kampósférgek (ancylostoma és necator), vala-
mint a cérnagiliszták ellen� 

A fokhagyma a szervezet immunitásának fokozásával 
nyújt segítséget a legkülönfélébb egészségi problémák 
esetén, beleértve a bélféreg fertőzéseket is. 

Az orvosi zsálya levél és a oregánólevél (oregano)  
levél gyulladásgátló, görcsoldó és adsztringens hatással 
egészítik ki a termék féreghajtó összetevőit. Ez a növényi 
együttes tanninokat, katekineket, flavonoidokat tartal-
maz, amelyek segítenek a puffadás, a gyomor nehézség 
érzetének megszüntetésében minimálisra csökkentik az 
erjedési és rothadási folyamatokat a bélben� 

Összetevők:

Feketedió-levél, növényi kapszula: hipromellóz, víz; szegfűszeg, 
sárga tárnics, kamillavirág, csomósodást gátló anyag: kalci-
um-karbonát; stabilizátor: mikrokristályos cellulóz; hosszúbors, 
közönséges cickafark, fehérmályva, fokhagyma, borsmenta, ka-
kukkfű, kínai zsálya, oregánólevél, színezék: kókuszpor

                  3 kapszula/napi adag                  3 kapszula/napi adag
Feketedió-levél kivonat   450 mg
Szegfűszeg kivonat         135 mg
Sárga tárnics kivonat      105 mg
Kamillavirág kivonat       105 mg
Hosszúbors kivonat          75 mg
Cickafark kivonat               75 mg

A ParaFight hatóanyagai kedvezően hatnak 
a szervezetre:

• hatékony segítség veszélyes bélféreg fertőzések 
(ascariasis, enterobiasis, ancylostomiasis, 
necatoriasis, trichuriasis, stb.) esetén;

• hozzájárul a méregtelenítéshez�

Kód: 2124 Kiszerelés — 90 db növényi kapszula

ParaFight
PF 90 db növényi étrend-kiegészítő kapszula

Fehérmályva kivonat    75 mg
Fokhagyma kivonat     60 mg
Borsmenta kivonat       60 mg
Kakukkfű kivonat         60 mg
Kínai zsálya kivonat    60 mg
Oregánólevél kivonat   60 mg



60 Egészség

A Pau D’Arco Bark vagy más néven hangyafa nevét on-
nan kapta, hogy a fa üregeiben gyakran hangyák élnek� A 
növény gyógyhatásai már a mexikói és perui őslakosok 
által is ismertek voltak, akik a hangyafát el is nevezték 
az égiek fájának� A kérgét természetes antibiotikumként 
használják a népgyógyászatban sokféle fertőző beteg-
ség ellen� 

A Pau D`Arco kéreg fő alkotóeleme a hangyafa kérgének 
belső része, amelynek a gyógyhatás is köszönhető. A ter-
mék erősíti az immunrendszert, hatékony a különböző 
fertőző ágensekkel szemben, antibakteriális, vírusellenes, 
gyulladáscsökkentő és immunerősítő hatásokkal bír. 

A hatóanyagok hatása:

A lapachol a kéreg legfontosabb összetevője, amely a 
baktériumölő hatást biztosítja. A kéreg belső rétegében 
található, és meggátolja az ún. gram-pozitív (sztafilokok-
kusz, sztreptokokkusz) és a gram-negatív (brucella) mik-
roorganizmusok növekedését és szaporodását� 

A kéreg vírusölő hatását annak köszönheti, hogy a lapa-
chol gátolja a vírusok szaporodásához szükséges enzi-
mek termelődését. A hangyafa kérge hatékony az influ-
enza vírusok, a herpesz, a vírusos légúti fertőzések stb. 
ellen� 

Gombaölő hatása a kéregben jelenlevő xilodinnak kö-
szönhető, amely a lapachollal együtt gátolja számos 
mikroszkopikus gombafaj növekedését, beleértve a hü-
velygombákat (candida, trichophyton) is. A hangyafa tör-
zse is rendkívül ellenálló a különböző gombákkal szem-
ben, jellemző módon a fa törzsén sosem nőnek gombák. 

A hangyafa kérgének féreghajtó hatása abban nyilvánul 
meg, hogy képes meggátolni a paraziták sejten belüli 
szaporodását és fejlődését. Kedvezőtlen környezetet 
teremtve az élősködők számára, gátolja a patogén mik-
robák elszaporodását, emiatt hatékonyan alkalmazzák 
fitoterápiás féreghajtó kezelésekben is. 

Az immunerősítő tulajdonságai lehetővé teszik ennek az 
egyedülálló növénynek az alkalmazását allergiás és au-
toimmun reakciók esetében, a súlyosbodás kockázata 
nélkül. A kéreg a sejt- és testfolyadék-szintű immunvá-
lasz erősítésével javítja a szervezet általános ellenálló ké-
pességét� A hangyafa kérgének jótékony hatásait a mo-
dern tudományos kutatások igazolták� Az is bizonyítást 
nyert, hogy a fakéreg egyes hatóanyagainak külön- külön 
történő alkalmazása nem múlják felül a teljes növény ha-
tását�

Összetevők:

Lapacho fa ( Tabebuia impetiginosa) kéreg őrlemény; kapszula: 
hidroxipropil-metilcellulóz

                         1 kapszula/napi adag
Lapacho fa kéreg      500 mg

A Pau D'Arco Bark hatóanyagai kedvező 
hatással vannak az alábbiakra:

• légúti betegségek;
• különböző lokális gyulladásos folyamatok;
• gombás fertőzések;
• gennyes bőrbetegségek.

Kód: 2190 Kiszerelés — 90 db növényi kapszula

Pau D’Arco Bark
 Lapacho fa kérgét tartalmazó étrend-kiegészítő 
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A Pau D`Arco matéval – egy növényi összetevőket tar-
talmazó kiegyensúlyozott étrend-kiegészítő komplex, 
amely segíti a szervezet ellenállását a különböző fertőzé-
sekkel szemben, növeli a szervezet általános erőnlétét, 
vitalitását�

A hatóanyagok hatása:

Pau D`Arco (hangyafa). Közép- és Dél-Amerika igazi kin-
cse� Az európaiak a növényt Pau D'Arco néven ismerik� A 
dél-amerikai indiánok ősidők óta alkalmazzák a különféle 
fertőzések, bőrkiütések, égési sebek, emésztőrendszeri 
betegségek, ízületi gyulladás, pikkelysömör kezelésére� 
Magát a növényt az őslakosok "az égiek fájának hívták, 
amely erőt és vitalitást ad. A hangyafa legértékesebb 
része a belső kérge, ami a lapachol, a béta-lapachol, a 
xylidin, valamint flavonoidok, alkaloidok és szaponinok 
forrása� A maximális hatás csak ezeknek az alkotóré-
szeknek az együttes alkalmazásával érhető el. 

A Pau D’Arco legfontosabb hatása a lapacholnak és a 
béta-lapacholnak köszönhető immunerősítés. Ezek az 
anyagok aktiválják a szervezet makrofág- és T-limfoci-
ta-sejtjeit, továbbá gátolják a vírusok szaporodását, növel-
ve ezáltal a szervezet vírusfertőzésekkel szembeni ellen-
állását� A Xylitollal együtt elpusztítják a baktériumokat és 
a kandidagombákat� Ezen kívül a Pau D'arco hatóanyagai 
erős antioxidáns hatással is rendelkeznek, amely lassítják 
a szervezet öregedését� 

A maté ismert, élénkítő hatású erőteljes zamatú la-
tin-amerikai ital. A dél-amerikai magyal szárított leveléből 
készül, amely kizárólag Brazíliában, Argentínában és Pa-
raguayban élő növény, és ezekben az országokban nem-
zeti kincsnek számít. A maté levele különböző hasznos 
anyagok forrása: koffein, klorofill, A-, B-, C-, E-vitaminok, 
nyomelemek. Különös jelentőséggel bír a matein néven 
is ismert koffeintartalma. A matein kedvezően hat a köz-
ponti idegrendszerre és a szervezet pszicho-emocionális 
állapotára, de a kávéban található koffeinnél sokkal kí-
méletesebben fejti ki hatását� A matein részt vesz az ún� 
öröm- és élvezethormonok, az adrenalin és a dopamin 
szintézisében, aminek köszönhetően a növény enyhíteni 
a fáradtságot, a stresszt, javítja a szellemi és fizikai telje-
sítőképesség, emeli a hangulatot, segíti az alvást, de ami 
különösen fontos: egyáltalán nincs hatása a vérnyomásra� 

A maté vastartalma hozzájárul a vérnek az oxigénnel 
való telítődéséhez, és normalizálja a vérkeringést. Ezen 
felül a maté kéntartalmú összetevői segítik a lapachol-
nak béta-lapachollá történő átalakítását, ami erősíti a 
Pau D’Arco gyógyító hatását� 

Az olívalevelek flavonoidokat, C-, A-, D-, E-vitaminokat, 
nyomelemeket tartalmaznak, amelyek erősítik az im-
munrendszert és javítják az általános közérzetet� A le-
velek legértékesebb összetevője az oleuropein glikozid, 
amely képes a fertőzéseket okozó baktériumok (staphy-
lococcusok, streptococcusok) elpusztítására, valamint 
fokozzák a szervezet védekező funkcióit.

Összetevők:

Pau D’Arco fa (Tabebuia impetiginosa) kéreg kivonat, kapszula: 
zselatin és víz; sűrítőanyag: rizspor; olíva-levél kivonat, mate ki-
vonat, színezék: kókuszpor

                              3 kapszula/napi adag
Pau d’Arco fakéreg kivonat    600 mg
Olíva-levél kivonat              210 mg
Mate kivonat                      90 mg

A Pau D'Arco hatóanyagai kedvezően hatnak  
a szervezetre:

• komplex immunvédelmet biztosít;
• erősíti a vírusokkal, baktériumokkal és gombákkal 

szembeni ellenálló képességet;
• növeli a szervezet általános erőnlétét, tónusát,  

a stresszel szembeni ellenálló képességét�

Kód: 2125 Kiszerelés — 90 db növényi kapszula

Pau D’Arco with Mate
Pau D’Arco Matéval 90 db növényi étrend-kiegészítő kapszula
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A Pau D’Arco with Selenium (lapacho fa szelénnel) termé-
szetes terméknek immunmodulátor, baktériumölő, vírusö-
lő, gombaölő hatása van vírusos és bakteriális fertőzések, 
különböző helyeken megnyilvánuló gyulladásos folyama-
tok esetén� A szelén és a C-vitamin fokozzák a lapacho 
fa kérgének hatását, serkentik a szervezet védekező erőit 
és fokozzák a különféle fertőzésekkel szembeni ellenálló 
képességet�

A hatóanyagok hatása:

A lapacho fa kéreg hatóanyagának, a lapacholnak, anti-
bakteriális, gyulladásgátló tulajdonságai vannak, megaka-
dályozza a Gram-pozitív (stafilococchus, streptococchus) 
és a Gram-negatív (brucella) mikroorganizmusok növeke-
dését és szaporodását�

A vírusölő hatás: a lapachol elpusztítja a vírusokat vagy 
lassítja növekedésüket, beleértve a herpesz, poliomyelitis, 
sztomatitisz vírusokat is, gátolja az enzimtermelést a víru-
sokban, így megakadályozza azok szaporodó képességét�

Immunmoduláló tulajdonságai lehetővé teszik a növény 
kiegészítőként való használatát a szervezetben végbeme-
nő allergiás és autoimmun folyamatok esetén annak koc-
kázata nélkül, hogy súlyosbítaná az adott folyamatot� A 

lapacho fa kérge növeli a szervezet nem specifikus ellen-
állását, megerősítve az immun-mechanizmusokat sejt- és 
testnedv szinten. Az egyedülálló növény sokrétű jótékony 
hatását összes hatóanyaga szinergiájának köszönheti�

Gombaölő és féreghajtó hatását a kéreg által kibocsátott 
xilodinnak köszönheti, amely a lapachollal együtt meggá-
tolja számos mikroszkópikus gombafaj növekedését, be-
leértve a hüvelygombákat (candida, trichophyton), illetve a 
sejten belüli parazitákat is� A lapacho fának még a törzse 
is rendkívül ellenálló a különböző gombákkal szemben: az 
élet fájának törzsén sosem nőnek gombák.

A szelén a C-vitaminnal együtt hat, fokozza annak ha-
tását� Kiváló antioxidáns, amely védi az egyes szervek 
sejtjeit és szöveteit a stressz, a sugárzások, vegyszerek, 
nehézfémek mérgező és károsító hatásai ellen. Serkenti 
a killer sejtek és a makrofágok működését a patogén ví-
rusokkal és baktériumokkal való harcban, így hozzájárul a 
legyengült immunrendszer megerősítéséhez.

A C-vitamin erősíti a hajszálerek falát, növeli azok ellenálló 
képességét és baktáriumokkal szembeni impermeabilitá-
sát, segít enyhíteni a légúti megbetegedések súlyosságát 
és csökkenteni azok időtartamát. Gyorsítja a javulási fo-
lyamatokat, fokozza a fertőzésekkel szembeni ellenállást.

Összetevők:

Lapacho fa (Tabebuia impetiginosa) kéreg őrlemény; kapszula 
(hidroxipropil-metilcellulóz); C-vitamin (aszkorbinsav); csomó-
sodást gátló anyag: rizspor; szelén (L-szeleno-metionin)

                                  1 kapszula/napi adag     NRV%
Pau d’Arco fakéreg kivonat                             500 mg                   -
C-vitamin                                                               60 mg                 75%
szelén                                                                     30 μg                  55%

A Pau D’Arco szelénnel kedvező  
hatást gyakorol:

• a légúti megbetegedésekre (akut légúti fertőzések, 
influenza, légcsőhurut, hörghurut);

• a különféle helyi gyulladásos folyamatokra;
• a húgyúti megbetegedések komplex kezelésére;
• gombás megbetegedésekre;
• gennyes bőrgyulladásokra.

Kód: 2153 Kiszerelés — 90 db növényi kapszula

Pau D’Arco with Selenium
Lapacho fa kérgét és szelént tartalmazó étrend-kiegészítő 
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Pau D’Arco with Selenium
Lapacho fa kérgét és szelént tartalmazó étrend-kiegészítő 

A Pentokan K+ a hatékony energiacsere fenntartásához 
szükséges három összetevő, a kálium, a C-vitamin és 
a ribóz kiegyensúlyozott kombinációja� A praktikus ki-
szerelés növeli a hatóanyagok biohasznosulást, segíti a 
gyorsabb és jobb felszívódást� 

A hatóanyagok hatása:

Kálium. jelentőségét nehéz túlbecsülni. Minden szö-
vetnedvben megtalálható, segíti a sav-bázis egyensúly 
normalizálását� Fontos a szív és szívizom egészséges 
működéséhez. Csökkent koncentrációja a vérben nö-
veli a szívritmuszavarok kialakulásának kockázatát� A 
szervezet kálium- koncentrációjától jelentős mértékben 
függ energiaszintünk és munkabíró képességünk; csök-
kenésekor (például nehéz fizikai vagy szellemi aktivitás, 
stressz vagy kiegyensúlyozatlan táplálkozás esetén) ál-
talános gyengeséget, fáradékonyságot tapasztalunk� 

A C-vitamin az egészség szempontjából különösen 
fontos antioxidáns tulajdonságokkal rendelkező vi-

tamin� Azok számára, akik aktív életet élnek, sokat 
dolgoznak, gyakran vannak kitéve stressznek vagy 
kedvezőtlen környezeti hatásoknak, bevitele különö-
sen fontos� A C-vitamin segíti az izmok és a szövetek 
oxigénhez jutását, részt vesz a kollagén szintézisében, 
javítja a fehérjék hasznosulását� A C-vitamin szintén 
fontos szerepet játszik a terhelés vagy stressz utáni 
regenerálódásban, valamint védi a szervezetet az idő 
előtti öregedéstől. A ribóz az ATP (adenozin-trifosz-
fát) molekulák szintéziséhez nélkülözhetetlen. Az ATP 
közvetlen szerepet játszik a biokémiai folyamatok és a 
sejtek energia-gazdálkodásában� 

A ribóz különösen fontos a sportolók számára: sportolás 
után vagy nagyobb stresszhelyzetekben a szervezet ATP 
szintje jelentősen lecsökken, ezért az ATP pótlása segít 
az energiatartalékok helyreállításában�

Összetevők:

savanyúságot szabályozó anyag: citromsav; kálium-bikarbonát,
sűrítőanyag: maltodextrin; édesítőszer: szorbitol; stabilizátorok:
inulin, burgonyakeményítő; aszkorbinsav; D-ribóz

                        1 tabletta/napi adag    NRV%
kálium                                                                 420 mg               21%
C-vitamin                                                           100 mg              125%
D-ribóz                                                                  20 mg                  -

A Pentokan K+ hatóanyagai:

• segítenek a magas energiaszint és munkaképesség 
fenntartásában;

• közömbösítik a terhelések és a stressz negatív 
hatásait;

• védik a szív- és érrendszert�

Kód: 2183 Kiszerelés — 20 pezsgő tabletta

Pentokan K+

Pentokan K+ kálium, C-vitamin és D-ribóz tartalmú étrend-kiegészítő pezsgőtabletta édesítőszerrel
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A PhytoMix for Women hormon-mentes termék, amelyet 
premenopauza és posztmenopauza időszakában levő 
nők fizikai és lelki egészségének fenntartására, valamint 
a menopauzára jellemző tünetekhez (hőhullám, izzadás, 
ingadozó lelkiállapot, álmatlanság, depresszió) társuló kel-
lemetlen  következmények csökkentésére fejlesztettek ki�

A hatóanyagok hatása:

A beta-alanin aminosav, amelynek fontos szerepe van 
egyes olyan tünetek (mint például a hőhullám, éjszakai 
izzadás, ingadozó vérnyomás) enyhítésében, amelyek 
gyakran érintik a menopauza előtti átmenet, valamint 
a menopauza időszakában levő nőket. A beta-alanin 
használata hozzájárul a hőhullámok gyakoriságának és 
erősségének csökkenéséhez, az alvás – ébrenlét ciklus 
normalizálásához és a lelki – érzelmi állapot javításához. 
A beta-alanin egyike a klimax idején az élet minőségét 
pozitívan befolyásoló leghatékonyabb aminosavaknak� 

A Lifenol® komló kivonat kedvezően hat a női egészség-
re és ennek a csodálatos hatásnak a titka a komlótoboz-
ban rejlik. Ebből a tobozból vonják ki a 8-prenil-naringenin 
fitoösztrogént. Tulajdonságai révén ez a fitoösztrogén 
hasonló a női nemi hormonhoz (az ösztrogénhez), és ké-
pes pótolni a változó korban csökkenő ösztrogénszintet. 
Bebizonyították, hogy a Lifenol® – állandó hatóanyag 

koncentrációjú komlótoboz kivonat képes enyhíteni a 
menstruációs fájdalmakat, normalizálni a menstruációs 
ciklust, csökkenteni a fokozott ingerlékenységet, fáradt-
ságot és hozzájárul az egészséges és mély alváshoz� 

A lenmag gazdag linolénsavban, az omega-3 családhoz 
tartozó esszenciális aminosavban, valamint fitokemiká-
liákban, mint például lignánokban� A lenmag rendkívül 
hasznos a női egészség számára fitösztrogén forrás-
ként, ami különösen fontos menopauza idején� Tanulmá-
nyok bizonyították, hogy a lenmagban található fitoöszt-
rogének, kiegészítve az omega-3 többszörösen telítetlen 
zsírsavakat, hozzájárulnak a menopauzás tünetek jelen-
tős enyhítéséhez. 

A sáfrány kivonat, az agyban levő szerotoninszintet nor-
malizáló képessége révén biztosítja az antidepresszáns 
hatást. Amint az köztudott, menopauza idején a nők 
gyakran küzdenek izzadással, apátiával, a koncentráció 
és figyelmi képesség zavaraival. Ezeket az érzelmi za-
varokat az ösztrogénszint elégtelen szintje, illetve ezzel 
párhuzamosan a boldogsághormon, a szerotoninszint 
csökkenése váltja ki� A depresszióhoz egyéb tünetek is 
társulhatnak: hirtelen testsúlycsökkenés vagy -növeke-
dés, alvászavar� Bebizonyították, hogy a sáfrány kivonat 
pozitívan képes hatni a testsúly ingadozására is�

Összetevők:

béta-alanin, rizsliszt, kapszula: hidroxi-propil-metil-cellulóz, víz; 
komlótoboz (Humulus lupulus) kivonat, lenmag (Linum usittasi-
num) kivonat, sáfrány (Crocus sativus) bibe kivonata, csomóso-
dást gátló anyag: szilícium-dioxid

                                       1 kapszula/napi adag 
Béta-alanin                        400 mg
Komlótoboz kivonat            100 mg
Lenmag kivonat                    30 mg
ebből lignán                          12 mg
Sáfrány bibe kivonat                20 mg

A Phytomix for Women hatóanyagaival:

• hozzájárul a hőhullámok gyakoriságának  
és intenzitásának csökkenéséhez;

• segít normalizálni az alvás – ébrenlét ciklust;
• stabilizálja az érzelmi állapotot�

Kód: 2173 Kiszerelés — 30 db növényi kapszula

PhytoMix for Women
PhytoMix for Women beta-alanin, komlótoboz, lenmag és sáfránykivonat tartalmú étrend-kiegészítő
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A Phytoviron 21 növényi kivonat egyedülálló fitokoncent-
rátuma, mely erősíti az immunitást és növeli a szervezet 
ellenálló képességét a különféle fertőzésekkel és vírusok-
kal szemben. Számos növényi eredetű hasznos anyag for-
rása: C vitamin és B vitaminok, illóolajok (fitoncidek), poli-
szacharidok, szaponinok, flavonoidok, szterolok, szerves 
savak, makro- és mikroelemek, keserűség, cserzőanya-
gok� A terméket alkotó növények szinergikus kölcsönha-
tásban vannak, fokozva azok általános jótékony hatását� 
Minden kivonatot közvetlenül a gyártást végző üzemben 
állítanak elő, ugyanakkor az egyes kivonatok előállításá-
hoz egyedi technológiát alkalmaznak a bioaktív anyagok 
elkülönítésére. Ez lehetővé teszi a termék teljes gyártási 
ciklusának ellenőrzését.

Az összetétel aktív komponensei ellensúlyozzák a kóroko-
zókat a szervezetbe történő bevezetésük és fejlődésük 
minden szakaszában, és segítenek a felmerült betegség 
következményeinek leküzdésében is�

Az édesgyökér és a Bajkáli csucsóka ellenáll a vírus be-
hatolásának, és a sejtben és a testben való elterjedésének�

A csipkebogyó és a homoktövis gyümölcse, a hárs és a 
körömvirág, a kisezerjófű, a csalán levelei meglehetősen 
magas természetes C-vitamin tartalommal különböztet-
hetők meg, amely hesperidinnel, rutinnal, kvercetinnel, 
karotinoidokkal kombinálva fontos szerepet játszik az 
immunrendszer működésében: aktiválja saját interferon-

jának termelését, elősegíti az antitestek szintézisét, részt 
vesz a vírusok és baktériumok eltávolításáért felelős sej-
tek stimulálásában�

Az édesgyökér és az angyalgyökér szabályozza a cito-
kinek termelését, és stabilizálja a betegség alatti állapotot, 
valamint megakadályozza a súlyosabb szövetkárosodást 
és duzzanatot�

A borókabogyó, az angyalgyökér, a nyír és a rozmaring 
levél fitoncideket tartalmaznak, amelyek gátolják a kór-
okozó mikroorganizmusok növekedését és fejlődését, 
valamint megakadályozzák számos szövődmény kiala-
kulását�

A chaga gomba, az eleutherococcus gyökér, az astra-
galus gyökér, a nyír és a csalán levelek, a körömvirág és 
a hárs virágai, a mezei zsurló, az aloe, a kisezerjófű részt 
vesznek a limfociták aktiválásában, stimulálják a fagocitó-
zist és gyulladáscsökkentő hatásúak.

Az aloe, a Rhodiola rosea gyökér, a Chaga gomba, az 
Eleutherococcus gyökér, az Echinacea purpurea aktív 
komponenseinek adaptogén tulajdonságai vannak, azaz 
segíti a testet a kedvezőtlen vagy drasztikusan megvál-
tozott körülményekhez való alkalmazkodásban: javítja az 
anyagcserét és az oxigéntranszportot, segít megbirkózni 
a stresszel és a fáradtsággal, növeli a szervezet ellenálló 
képességét a különféle káros hatásokkal szemben�

Összetevők:
Víz, Invertcukor, Etil-alkohol 95%, Aloe (Aloe arborescens) levél kivonat, 
Kislevelű hárs (Tilia cordata) virágzat kivonat, Aranygyökér (Rhodiola 
rosea L.) kivonat, Körömvirág (Calendula officinalis L.) kivonat, Viziken-
der (Eupatorium perfoliatum) kivonat, Édesgyökér (Glycyrrhiza glabra 
L.) kivonat, Chaga (Innonotus obliquus) kivonat, Csipkebogyó (Rosa 
canina L.) kivonat, Szibériai ginzeng (Eleutherococcus senticosus) ki-
vonat, Bíbor kasvirág (Echinacea purpurea) kivonat, Bajkáli csucsóka 
(Scutellaria baicalensis Georgi) kivonat, Hasznos földitömjén (Angeli-
ca archangelica L.) gyökér kivonat, Kínai csüdfű (Astragalus memb-
ranaceus) kivonat, Vörösgyökerű zsálya (Salvia miltiorrhizia) kivonat, 
Nyírfalevél (Betula pubescens) kivonat, Rozmaringlevél (Rosmarinus 
officinalis L.) kivonat, Nagy csalán (Urtica diolica L.) levél kivonat, Kise-
zerjófű (Centaurium erythraea) kivonat, Közönséges borókabogyó(Ju-
niperus communis L) kivonat, Homoktövis (Hippophae rhamnoides) 
kivonat, Mezei zsurlófű (Equisetum arvense L.) kivonat, tartósítószer: 
kálium-szorbát 5,6 v/v % alkoholt tartalmaz�

A Phytoviron hatóanyagaival:

• aktiválja a test védekezését;
• segít megerősíteni a nem specifikus (veleszületett) és a 

specifikus (megszerzett) immunitást;
• segít enyhíteni a tüneteket, lerövidíti a betegség időtartamát, 

csökkenti a szövődmények valószínűségét;
• növeli a test adaptációs képességeit�

Kód: 2174 Kiszerelés — 500 ml üveg palackban 

Phytoviron
Phytoviron gyógynövény-kivonatokat tartalmazó étrend-kiegészítő szirup
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A spirulinát világszerte több, mint 70 országban használ-
ják aktívan az étkezésben� Az Egészségügyi Világszerve-
zet szerint egyike a XXI� századi étrend gyógyító-meg-
előző alapelemeinek. Ez az alga, amelynek csodálatos 
tápláló tulajdonságai vannak, jótékonyan hat az egész-
ségre, pótolja a vitamin- és ásványi anyag hiányt, részt 
vesz a vér koleszterinszintjének normalizálásában, sza-
bályozza a vérnyomást, stabilizálja a vércukorszintet, 
normalizálja a fehérjék, szénhidrátok és zsírok anyag-
cseréjét, eltávolítja a szervezetből a radionuklidokat. A 
Spirulina nevű terméket azért fejlesztettük ki, hogy a 
spirulina jótékony tulajdonságai mindnyájunk számára 
hozzáférhetőek legyenek.

A hatóanyagok hatása:

A spirulinában található többszörösen telítetlen zsírsavak 
együttesének fontos szerepe van a szervezet sejten belü-
li folyamatainak szabályozásában, erős antiszklerotikus 
hatása és jelentős antitrombotikus, antiiszkémiás hatása 
van és serkenti a szívműködést.

A spirulina hasonlóan ajánlott az emésztési zavarokban 
szenvedőknek, különösen székrekedésre hajlamos idő-
seknek. Hozzájárul a bélben levő laktobaktérium és bi- 
fidobaktérium mennyiség növekedéséhez. A kutatások 
kimutatták, hogy idős emberek esetén a harmadik napi 
2 g-os adag jelentősen csökkenti a vérben levő össz-ko-
leszterinszintet, csökkentve ugyanakkor a gyógyszerek és 
nehézfémek okozta nefrotoxicitást�

Műtéti beavatkozás vagy más megbetegedés miatt rossz 
étvágyú emberek koncentrált fehérje és vitamin forrás-
ként használhatják a spirulinát� Fekélyes vastagbélgyulla-
dás, emésztési zavarok és bizonyos termékekre vonatko-
zó intolerancia esetén a spirulina szükséges tápanyagok 
koncentrált forrásaként használható anélkül, hogy meg-
terhelné a gyomor-bélcsatornát�

Jód, fehérje és vitamin raktározóként a spirulina sejtszin-
ten vesz részt a pajzsmirigy működési zavarai által oko-
zott anyagcsere problémák kijavításában, valamint a vita-
min-, ásványi anyag- vagy fehérjehiány okozta anyagcsere 
zavarok kijavításában�

Összetevők:

Spirulina (Spirulina platensis) alga

                               4 tabletta/napi adag 
Spirulina alga             2000 mg

A Spirulina hatóanyagai segítenek:

• vérszegénység;
• súlyfelesleg;
• a gyomor-bélcsatorna megbetegedései;
• érelmeszesedés és kapcsolódó megbetegedések 

esetén�

Kód: 2163 Kiszerelés — 200 db tabletta

Premium Spirulina
Spirulina alga étrend-kiegészítő tabletta
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A Prenatal + termék kifejezetten a terhesség és a szop-
tatási időszak segítésére kifejlesztett termék. Egyetlen 
kapszulájában tartalmazza a legfontosabb vitaminokat 
és ásványi anyagokat, valamint a dokozahexaénsavat 
(DHA), amely különösen fontos a magzat vagy gyermek 
megfelelő fejlődéséhez. A termék az anya és a gyermek 
számára szükséges tápanyagokat mind a terhesség alatt, 
mind a szülés utáni időszakban biztosítja. Tudományosan 
alátámasztott tény, hogy a terhesség alatt a vitaminhiány 
károsíthatja az anya és a gyermek egészségét, fokozza a 
terhesség alatti és a születéskori megbetegedések koc-
kázatát, koraszüléshez vezethet, ronthatja a gyermekek 
fizikai és szellemi fejlődését. 

A hatóanyagok hatása:

Omega-3 telítetlen zsírsav (DHA). A Prenatal+ egyik ösz-
szetevője a dokozahexaénsav (DHA) a szervezet számára 
a legfontosabb Omega-3 zsírsav, amely kulcsfontosságú 
az anya és a gyermek egészsége szempontjából is� Az 
Omega-3 a placentán keresztül eljut a magzathoz, se-
gíti az agyvelő, az idegrendszer és a szemek megfelelő 
fejlődését. A DHA az érfalak és kapillárisok erősítésével 
normalizálja a szív működését és csökkenti az ún. rossz 
koleszterinszintet. A megfelelő mennyiségű DHA a terhes 
nő szervezetében csökkenti a koraszülés veszélyét. 

D-vitamin. A terhesség ideje alatt ez a vitamin különösen 
fontos, mert elégtelen szintje esetén kevésbé hatékony a 
kalcium felszívódása� Hiányában kialakulhat az ún� angolkór, 
melynek egyik szembetűnő tünete a csontváz deformációja. 

A B-vitaminok az idegrendszer normális működéséért fe-
lelősek, szerepük van a magzat anyagcsere folyamatainak 
szabályozásában. A B9- és B12-vitaminok hiányában velő-
cső-rendellenesség alakulhat ki, lelassulhat a méhen belüli 
fejlődés, növekedhet a vetélés és a koraszülés kockázata. 

Az E-vitamin és a niacin a gyermek normális fejlődésé-
hez, valamint a placenta megfelelő működéséhez szük-
ségesek� Segítenek a magzat kihordásában, csökkentik a 
korai vetélés kockázatát. A magzati fejlődésben is fontos 
szerepet játszanak, többek között segítik a gyermek lég-
zőszerveinek normális kifejlődését. Az E-vitamin javítja 
a petefészek működését, segít fenntartani a hormonális 
egyensúlyt, és csökkenti a spontán abortusz kockázatát� 

Szelén és cink. Krónikus hiányuk esetén fennáll annak a 
veszélye, hogy a gyermek rendellenességekkel jöjjön a vi-
lágra� Ezeknél az újszülötteknél izomgyengeség, alulfejlett 
gerinc, szívelégtelenség, légzőszervi betegségek, idegi 
rendellenességek alakulhatnak ki� Ezeknek az elemeknek 
a hiánya terhességi mérgezést, ödémát, vérszegénységet 
és koraszülést is okozhat� 

A jód a pajzsmirigy normális működéséhez szükséges 
elem� A terhesség alatti jódhiány az anyánál strúma kiala-
kulásához, elégtelen pajzsmirigyműködéshez vezethet, a 
gyermeknél pedig pajzsmirigy működési rendellenessé-
get okozhat, ezért a terhesség alatt ajánlott rendszeresen 
ellenőrizni a pajzsmirigy megfelelő működését, és szük-
ség esetén pótolni kell a jódhiányt�

Összetevők:

halolaj; kapszula: zselatin, glicerin, tisztított víz, szentjá-
noskenyér liszt; emulgálószer: glicerol-monosztearát; 
D-alfa-tokoferol; nikotinamid; emulgálószer: monogli-
ceridek; kalcium-D-pantotenát; cianokobalamin; cink-oxid; 
piridoxin-hidroklorid; nátrium-szelenát; tiamin-mononit-
rát; riboflavin; folsav; kálium-jodát; kolekalciferol; biotin

A Prenatal + termék alkalmazása:

• támogatja az anya egészségét és biztosítja a magzat 
harmonikus fejlődését;

• csökkenti a terhességi alatti és a születéskori 
komplikációk kialakulásának kockázatát;

• csökkenti a veleszületett rendellenességek 
kialakulásának valószínűségét;

• segíti a gyermek egészségének megőrzését. 
lődésének első éveiben.

Kód: 2140 Kiszerelés — 30 db kapszula

Prenatal +
Prent+ 30 db vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó gélkapszula étrend-kiegészítő
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A Promarine Collagen Peptides a mélytengeri tengeri ha-
lak - tőkehal, pollock, foltos tőkehal - 1. és 3. típusú kolla-
génpeptidjeinek koncentrált forrása a bőr fiatalosságának 
és szépségének fenntartása, a haj és a körmök javítása ér-
dekében. A kollagén peptidek alacsony molekulatömegű-
ek, ezért könnyen felszívódnak a szervezetben

A hatóanyagok hatása:

A kollagén peptidek (kis molekulatömegű kollagén) az 
aminosavak rövid láncai, melyek az emberi test egyik fő 
fehérjéjének, a kollagénnek az alapját képezik� A kollagén 
sok szervben és szövetben jelen van, és a bőr 2/3-a kol-
lagénből áll, mely meghatározza annak rugalmasságát, 
egyenletességét és tömörségét� 25 éves kor után a kol-
lagéntermelés csökkenni kezd, és 60 éves korára az ere-
deti szintnek legfeljebb a fele maradhat a szervezetben� 
Az életkor előrehaladtával a kollagén rostok vastagabbá 
válnak, számuk és rugalmasságuk csökken, ami a bőr 
megereszkedéséhez, elvékonyodásához, a statikus rán-
cok megjelenéséhez vezet�

Jelenleg 28 különböző típusú kollagént azonosítanak. A 
bőr kollagénjének több mint 90% -a 1. és 3. típusú, ezért 
pótlásuk különösen fontos az életkorral összefüggő válto-
zások megelőzése érdekében.

A C vitamin stimulálja a fibroblasztokat, hogy saját kolla-
gént, elasztint és hialuronsavat állítsanak elő.

A biotin vagy a "szépségvitamin" kénforrás, amely a kera-
tin - a haj és a körmök fő szerkezeti fehérjéjének - szinté-
ziséhez szükséges� A biotin szabályozza a faggyúmirigye-
ket, csökkenti a bőr pelyhesedését és megakadályozza a 
pórusok eltömődését.

A B6 vitamin nélkülözhetetlen az aminosavak szintézi-
séhez, serkenti az anyagcsere folyamatokat a bőrön és a 
nyálkahártyákon�

Áfonya és spenót. A bennük található antocianinok, flavo-
noidok, A, C, PP vitaminok erősítik az erek falát és védik a 
kollagén rostokat a pusztulástól�

Összetevők:

tisztított víz, hidrolizált hal kollagén, édesítőszer: eritrit; savanyú-
ságot szabályozó anyag: citromsav; almalé koncentrátum, ter-
mészetes narancs aroma, L-aszkorbinsav, természetes citrom 
aroma, stabilizátor: pektin; természetes alma aroma, áfonyalé 
koncentrátum, édesítőszer: szteviol glikozidok; piridoxin-hid-
roklorid, spenót őrlemény, biotin

                              1 üvegcse/napi adag     NRV%
hidrolizált hal kollagén                                      10 000 mg           -
C-vitamin                                                                   100 mg      125%
B6-vitamin                                                                  1,4 mg      100%
biotin                                                                             50 µg       100%

A Promarine Collagen Peptidek segítségével:

• lassíthatók az életkorral összefüggő változások 
a bőrben (csökkent rugalmasság, szárazság, bőr 
elvékonyodása, egyenetlen tónus);

• javíthatjuk a haj és a körmök állapotát;
• csökkenthetjük a cellulit megjelenését�

Kód: 2260/226003 Kiszerelés — folyadék, 10 db 50 ml-es üvegcse

Promarine Collagen Peptides
Promarine hidrolizált hal kollagén peptideket, C- és B6 vitamint és biotint tartalmazó  
folyékony étrend-kiegészítő 
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A Protivity Ultra egy 11 esszenciális és nem esszenciális 
aminosavból álló komplex, amely kiegészíti és gazdagítja 
a napi étrendet. Pótolja az étrendben lévő fehérjehiányt, 
optimalizálja az anyagcserét, segít helyreállítani az izmo-
kat, ízületeket és szalagokat, izomtömeget építeni, erősíti 
az immunrendszert, növeli a test állóképességét� Nem tar-
talmaz GMO-t, szóját és glutént�

A hatóanyagok hatása:

Egészséges és kiegyensúlyozott étrend - olyan étrend, 
amely támogatja a növekedést, a normális fejlődést és a 
személy életfunkcióit, hozzájárul az egészség megerősí-
téséhez és a betegségek megelőzéséhez, általánosság-
ban javítja az életminőséget.

Fehérje - aminosavakból álló összetett szerves anyag, 
amely minden sejtes struktúra alapja, ezekből épülnek 
fel izmaink, belső szerveink, bőrünk, hajunk, körmeink és 
egyéb szöveteink� Ezenkívül szabályozzák az anyagcse-
rét, segítenek az immunrendszer kialakításában, gyorsít-
ják és irányítják a kémiai reakciókat, és felelősek a szö-
vetek helyreállításáért� Ugyanakkor a szénhidrátokkal és 
zsírokkal ellentétben a fehérjék nem halmozódnak fel a 
szervezetben� 

Manapság a legtöbb ember fehérjeszegény ételeket fo-
gyaszt. Ez súlyosan rontja az életminőséget, és növeli a 
krónikus betegségek és rendellenességek kockázatát�

Az ételekből származó fehérjének hosszú utat kell megten-
nie, hogy felszívódjon és az emésztés során egyes amino-
savakká alakuljon át. Ez időt és energiát igényel. Az ami-
nosavak használata jelentősen felgyorsítja az emésztést, 
és nem igényel sok energiát� Így az aminosavak és nem 
maguk a fehérjék a legértékesebb táplálkozási elemek�

Protivity Ultra komplex:

- az esszenciális (valin, leucin, izoleucin, lizin, treonin, fe-
nilalanin), nem esszenciális (arginin, hisztidin, glutamin, 
citrullin) és feltételesen esszenciális (cisztein) aminosavak 
kiegyensúlyozott komplexe;

- Minimális kalóriamennyiség - mindössze 7 kcal, 0,02 g 
szénhidrát és 1 g fehérje minden egyes tablettában;

- könnyen emészthető, magas biológiai hasznosulású és 
hatékonyságú aminosavak, amelyeket modern biotechno-
lógiai módszerekkel (fermentáció, hidrolízis) állítanak elő.

Összetevők:
L-Leucin, Emulgeálószer: Mikrokristályos cellulóz; L-Izoleucin, 
L-Valin, L-Lizin Hcl, L-Arginin Monohidroklorid, Citrullin-malát, 
L-Fenil-alanin, L-Glutamin, Stabilizátor: Sztearin sav; L-Treonin, 
L-Hisztidin, Csomósodást gátló anyag: Szilícium-dioxid; L-Cisz-
tein, Csomósodást gátló anyag: Magnézium-sztearát; Emulgeá-
lószer: Kroszkarmellóz-nátrium

  5 tabletta/napi adag                               5 tabletta/napi adag
L-Leucin                         1250 mg
L-Izoleucin                       625 mg
L-Valin                               625 mg
L-Lizin                               600 mg
L-Arginin                          500 mg
L-Fenil-alanin                 500 mg

Protivity Ultra előnyös a szervezet számára:

• a kiegyensúlyozatlan étrend miatt;
• diéták ideje alatt
• tejfehérje-intolerancia esetén;
• emésztési zavarok esetén;
• fokozott fizikai és szellemi stressz ellen;
• sérülések, műtétek utáni regeneráció felgyorsítására;
• gyengült immunrendszer és erőtlenség esetén.

Kód: 2178 Kiszerelés — 150 db tabletta  

Protivity Ultra
Protivity Ultra Aminosav komplex étrend-kiegészítő tabletta

L-Glutamin                  500 mg
Citrullin                        400 mg
L-Treonin                     300 mg
L-Hisztidin                  200 mg
L-Cisztein                   100 mg
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A Safrino egyesíti a szabadalmaztatott iráni sáfránycsí-
ra kivonat és a mio-inozitol értékes tulajdonságait� A ter-
mék fogyasztása hozzájárul az érzelmi egyensúly helyre-
állításához akut és krónikus stressz esetén, illetve javítja 
az alvást és a hangulatot� 

A hatóanyagok hatása

A sáfrányt már ősidők óta használják arra, hogy segítsen 
az embereknek megbirkózni a pszichológiai és mentális 
zavarokkal� A sáfrány termesztése Kr� e� 2000-1500-ra 
nyúlik vissza. A világ legértékesebb fűszere volt és még 
ma is az� A magas egészségügyi érték a sáfránycsíra 
azon képességéből ered, hogy pozitív hatással van a fi-
zikai és mentális egészségre�

Safr'Inside™ - az egyetlen kapszulázott sáfránycsíra-ki-
vonat�

A kivonat gyártója, a francia ACTIV'INSIDE cég kiváló 
minőségű iráni sáfrányt használ, a Sargol fajtából. A 
szabadalmaztatott kíméletes extrakciós eljárás lehetővé 
teszi a sáfrány hatóanyagainak megőrzését, és biztosít-
ja a legmagasabb sáfránytartalmat (2%), amely 10-szer 
magasabb, mint a nem kapszulázott sáfránykivonatok-
ban� A sáfránycsíra-kivonat 50%-kal lassítja a szerotonin 
lebomlását, miközben 44%-kal csökkenti a kortizol hor-
mon kiválasztását, amely az emberek által tapasztalt 
stressz jelzőjeként szolgál. 

Mio-inozitol Az inozitol kilenc izomerjének egyike, amely 
biológiailag aktívabb, jobban felszívódik és ezért gyor-
sabban hat� Az inozitol legnagyobb koncentrációja az 
agyban található, mivel fontos szerepet játszik az idegim-
pulzusok továbbításában, valamint részt vesz a dopamin 
és a szerotonin szintézisében, ami növeli a stresszel 
szembeni ellenállóképességet�

Összetevők:

Mio-inozitol, kapszulahéj: hidroxipropil-metil-cellulóz, 
sáfrány (Crocus sativus L.) virág kivonat Safr’Inside™, 
csomósodást gátló anyag: Magnézium-sztearát, cink-oxid

1 kapszula/napi adag               NRV%
Mio-inozitol                                               350 mg                              -
Sáfrány virág kivonat Safr’Inside™        30 mg                               -
Cink (cink-oxid)                                      2,33 mg                             29%

A Safrino alkalmazása hozzájárul: 

• Az érzelmi egyensúly helyreállításához akut és 
krónikus stresszhelyzetekben, beleértve a PMS-t és a 
menopauzát;

• A hangulat és az alvás javításához;
• A stressz szívre gyakorolt negatív fizikai hatásainak 

csökkentéséhez azáltal, hogy stresszes helyzetekben 
fenntartja a normális pulzusszámot�

Kód: 2184 Kiszerelés — 30 db növényi kapszula

Safrino
Safrino Sáfrány kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula
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A termék a legjobb antioxidánsok közül kettőt tartalmaz. 
Az ásványi szelén véd a korai öregedés ellen, fenntartja a 
vitális rendszerek, beleértve az immunrendszer és szív-ér-
rendszer működését, szerepe van a szervezet méregtele-
nítési folyamatában, javítja a bőr állapotát.

A hatóanyagok hatása:

A szelén (a görög selene – hold szóból) egyike a szervezet 
számára legfontosabb mikroelemeknek� A szelént 1817-
ben fedezte fel  Jöns Berzelius svéd vegyész. Az élelmi-
szerek közül szelénben leggazdagabb a máj, hús, csirke, 
lazac, dió, fokhagyma, gabonafélék�

Az emberi szervezetben a szelén megtalálható a gluta-
tion-peroxidáz antioxidáns enzim összetételében, amely-
lyel együtt védi a sejteket a szabadgyökök ellen� Ez az 
enzim a szervezet legfőbb szelén raktára (30 és 60 szá-
zalék között). Ezen túlmenően, az E- és C-vitamin sziner-
genseként a szelén elősegíti ezen vitaminok antioxidáns 
hatását, az E-vitaminnal együtt fenntartja a prosztata és a 
petefészek egészségét. Hasonlóképpen, a szelén megelő-
zi bizonyos rákkeltő anyagok mérgező hatását és fokozza 
a szervezet sugárzással szembeni ellenálló képességét� 
A szelén hiánya nemcsak az immunitást és a munkabíró 
képességet csökkenti, hanem szív-érrendszeri megbete-
gedések kialakulásához, nehézfémek felgyülemléséhez, 
illetve korai öregedéshez és meddőséghez is vezet úgy 
férfiak, mint nők esetében.

A speciális dejodináz enzim összetevőjeként a szelén részt 
vesz a jód anyagcseréjében és a teljes idegrendszer, főként 
a központi idegrendszer normális fizikai és szellemi fejlődé-
séhez szükséges T3 pajzsmirigy hormon képzésében�

A szelén részt vesz az izomszövet – beleértve a szívizom 
szövetet is – fehérjéinek felépítésében. Ez az elem javítja 
az érfal rugalmasságát és a véráramot, a tápanyag és oxi-
gén szállítást a szövetek felé, felel a vérsejtek – tromboci-
ták normális állapotáért�

A szelénnek fontos szerepe van az immunrendszer egész-
ségének megőrzésében, jelentősen befolyásolja az alap-
vető immunsejtek, a leukociták, makrofágok és az interfe-
ron termelését, így megszilárdítja a szervezet védelmét a 
káros tényezők ellen.

A szelén nagyon fontos a bőr egészsége számára. Védi a 
bőrt a nehézfémek és szabadgyökök által okozott károso-
dástól, így megelőzi a korai öregedést, javítja a bőr rugal-
masságát, hozzájárul a melanintermelés csökkentéséhez, 
így csökkenti a bőr pigmentációs folyamatát.

A C-vitamin, akárcsak a szelén, fontos összetevő, amely 
hozzájárul az antioxidáns védelemhez� Ennek a vitamin-
nak aktív szerepe van az oxido-redukciós folyamatokban, 
szorosan kapcsolódik az antioxidáns fehérjéhez, a gluta-
tionhoz és az E-vitaminhoz, így megelőzi a sejtek és szö-
vetek pusztulását. A C-vitamin elősegíti a leukociták és az 
IgA és IgM immunoglobulinok szintézisét, így megerősíti 
a szervezet fertőzések elleni védelmét.

Összetevők:

rozsliszt, aszkorbinsav, L-szelenometionin, hidroxi-propil-
metil-cellulóz, víz

1 kapszula/napi adag               NRV%
C-vitamin                                                  75 mg                           93,75%
Szelén                                                         75 μg                          136,36%

A Selenium:

• hozzájárul a szív-érrendszer, immunrendszer és egyéb 
rendszerek normál működéséhez;

• hozzájárul az öregedési folyamat lassításához;
• segít megőrizni a bőr rugalmasságát.

Kód: 2111 Kiszerelés — 100 db növényi kapszula

Selenium
Selenium 100 db szelén és C-vitamin tartalmú étrend-kiegészítő kapszula
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A mélytengeri cápák mája értékes táplálék, melyet egye-
dülálló tápanyagtartalma miatt gyakran szürke arany-
nak neveznek� A cápamájolaj szkvalént, szkvalamint, 
alkil-glicerint, omega-3 PUFA-kat, A-, E- és D-vitamint tar-
talmaz� Az ókortól kezdve a halászok cápaolajat használtak  
sebek gyógyítására, a látásélesség javítására, valamint a  
légzőrendszer és a gyomor-bél traktus betegségeinek 
kezelésére�

A hatóanyagok hatása:

A mélytengeri cápák májából kivont szkvalén és alkil-gli-
cerinek tonizáló és immunmoduláló hatásúak, és segíte-
nek csökkenteni a koleszterinszintet�

Nem minden cápa-faj májolaja tartalmaz alkil-glicerint� 
Tanulmányok kimutatták, hogy csak a mélytengeri cápák-
nál van ez így, melyek hideg vízben a mélységben aktívan 
vándorolnak. Esetükben a máj fő összetevői az alkil-glice-

rinek, a szkvalén és a trigliceridek� 

Az alkil-glicerinek több mint 50 immunfaktor szekréció-
ját növelik, amelyek között az interleukinek fontos helyet 
foglalnak el� Ezzel együtt az alkil-glicerinek fokozzák a ví-
rusokat elpusztító citokinek termelését� Szabályozza a le-
ukociták, eritrociták és vérlemezkék tartalmát� Részt vesz 
az immunokompetens sejtek (makrofágok és limfociták), 
vérsejtek és csontvelő membránjainak felépítésében.

A szkvalén erős természetes antioxidáns és antihypoxáns. 
Megfogja az oxigént és telíti vele a sejteket és szöveteket, 
megakadályozza az oxigén-éhezést és a szabad gyökök 
romboló hatását� Ennek eredményeként aktiválódnak a 
károsodott szövetekben a regeneratív folyamatok, fel-
gyorsul a sejtek regenerációja és lelassul a test öregedé-
se. A szkvalén elősegíti a "rossz" koleszterin eltávolítását 
a gyomor-bél traktuson keresztül, és megakadályozza a 
koleszterin plakkok képződését a véredényekben.

Összetevők:

cápamáj olaj, szkvalén, kapszula: glicerin, hal zselatin, 
tisztított víz

2 kapszula/napi adag
cápamáj olaj     600 mg
szkvalén           550 mg 

A cápa májolaj alkalmazása javasolt:

• az immunrendszer erősítésére;
• betegség és stressz utáni korai felépülés érdekében;
• a "rossz" koleszterinszint csökkentésére�

Kód: 2172 Kiszerelés — 60 db kapszula 

Shark Liver Oil
Cápamáj-olaj étrend-kiegészítő kapszula
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Aktív növényi összetevőinek köszönhetően a Slim by Slim 
maximális testsúly-kontrollt tesz lehetővé, a koleszterin 
gyors lebontása és szervezet által történő felhasználása 
révén csökkenti a megnövekedett koleszterinszintet, így 
hozájárul a vércukorszint csökkentéséhez, képes semle-
gesíteni a méreganyagokat és salakanyagot és a szerve-
zetet megtisztítani azoktól�

A hatóanyagok hatása:

Garcinia de Cambogia. A növény gyümölcséből kivont 
hidroxi-citromsavnak (HCA) hármas hatása van a szer-
vezetben: csökkenti a zsírsavak és a koleszterin képzését, 
gyorsítja a zsírok oxidációját és szabályozza az étvágyat� 
A HCA részt vesz a cukor és a zsírok anyagcseréjében, 
meggátolja a cukor zsírrá való átalakulását� Meggátolja 
a szénhidrátok átalakulását zsírsavakká, így olyan szinten 
tartja a glükóz koncentrációt, ahol a hipotalamusz neuron-
jai nem serkentik az étvágyat�

Az inulin mindenekelőtt növényi rostok keveréke egy aktív 
prebiotikummal� Funkcionális tulajdonságai a vastagbél-
ben nyilvánulnak meg, annak szimbiotikus flórájára hat, 
szelektíven serkenti a jótékony baktériumok növekedését 
és anyagcsere tevékenységét� Szorbensként gyorsítja a 
szervezet megtisztítását a salak- és méreganyagoktól�

A citrushéj kivonatnak a koffeinhez hasonló tonizáló ha-
tása van. Jelentős mennyiségű antiszklerotikus hatású 
flavonoidot (naringin, rutin, kvercetin, heszperidin) tartal-
maz. Javítja a koleszterin sejten belüli anyagcseréjét, így 

csökkenti a vér, a máj-, és a véredények össz-zsírszintjét; 
segíti az epe zsírbontó tevékenységét, mérgező mellékha-
tások nélkül�

A datolyaszilva (kákó) kivonat számos jótékony hatású 
anyag forrása: élelmi rostok, ásványi anyagok (nátrium, 
magnézium, kálium, mangán, kalcium), gyors felszívódá-
sú cukrok, А-, С-, Р-vitamin. Éppen ezek a cukrok szüksé-
gesek a glikogén kialakulásához a májban és annak ener-
giával való táplálásához� 

A farkasbogyó (goji) kivonatnak antioxidáns és erősítő 
hatása van, jelentősen javítja az emésztési folyamatot, 
jótékony hatása van a májfunkciókra� A súlyveszteséget 
a magas antioxidáns tartalomnak tulajdonítják, amelynek 
hatására felgyorsul az anyagcsere és megnő a zsírok le-
bontásának sebessége�

A zöldtea levél kivonat szintén aktív antioxidáns, számos 
biológiailag aktív anyag forrása� Serkenti az anyagcserét, 
gyorsítja a zsírok oxidációját, fokozza az energiafogyasz-
tást és gyorsítja a méreganyagok kiürítését�

A taurin fontos aminosav, amelyet a máj tárol� Fontos 
szerepe van a szénhidrátok és zsírok anyagcseréjében, 
hozzájárul az energia- és anyagcsere folyamatok optimi-
zálásához�

A C-vitamin egyike a leghatékonyabb antioxidáns vitami-
noknak. Serkenti a máj méregtelenítő enzimes folyamata-
it, normalizálja az általános koleszterinszintet�

Összetevők:

FOS (cikória gyökér rost), citrus kivonat, datolyaszilva 
gyümölcs kivonat, goji bogyó kivonat, garcinia cambogia 
kivonat, zöldtea levél kivonat, édesítőszer: nyárfacukor; 
savanyúságot szabályozó anyag: citromsav; taurine, asz-
korbinsav; édesítőszer: szteviol glikozid

A Slim by Slim hozzájárul:

• a zsíranyagcsere normalizálásához;
• az optimális testsúly megőrzéséhez;
• az étvágy- és az édességek utáni sóvárgás 

csökkentéséhez;
• a vércukorszint normalizálásához;
• a munkabíróképesség és az ellenállóképesség 

fokozásához�

Kód: 91673/91674 Kiszerelés — 10/30 db egyenként 6 g-os tasak 

Slim by Slim
SlimBySlim citrus-, datolyaszilva-, goji- és garcinia cambogia kivonatokat tartalmazó étrend-
kiegészítő italpor édesítőszerekkel
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SuperBlueberry Bar
Áfonyaszelet

SuperMango Bar
Mangószelet

Kód: 91649                    Kiszerelés — 38 g

Kód: 91694                    Kiszerelés — 38 g

Összetevők:

Mandulavaj, datolya, áfonya, agávé nektár, lenmag csíra�
Energiatartalom és tápérték: 
kalóriatartalom 168 kcal, zsírokból származó kalóriatar-
talom 61, fehérje 5 g, zsír 6,7 g, szénhidrát 19 g, rost 4 g, 
kalcium 5 %, vas 5 %�

Összetevők:

Mangó, mazsola, agávé, puffasztott quinoa, tápióka, só, 
olivaolaj�
Energiatartalom és tápérték: 
kalóriatartalom 130 kcal, zsírokból származó kalóriatarta-
lom 15, zsír 1,5 g, szénhidrát 30 g, rost 3 g, vas 8 %, A-vi-
tamin 8 %�

Coral Protein Bar
Protein szelet

Kód: 91686                  Kiszerelés — 46 g

Összetevők:

Rizsfehérje, agávé szirup, datolya paszta, mandulavaj, 
csokoládé darabok, áfonya és áfonyaléből készült por, len-
mag csíra, szezámmag�
Energiatartalom és tápérték: 
kalóriatartalom 170 kcal, zsírokból származó kalóriatar-
talom 60, fehérje 9 g, zsír 7 g, szénhidrát 19 g, rost 1 g, 
kalcium 4 %, vas 2 %�
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SuperSpirulina Bar with Macadamia Nuts 
Makadámdió és spirulina szelet

SuperChlorella Bar
Chlorella algás szelet

Kód: 91681 Kiszerelés — 38 g

Kód: 91691                     Kiszerelés — 38 g

Összetevők:

Kesu vaj, datolya paszta, agávé szirup, rizsfehérje, ma-
zsola, makadámdió, spirulina, lenmag csíra, quinoa csíra, 
szezámmag�
Energiatartalom és tápérték: 
kalóriatartalom 170 kcal, zsírokból származó kalóriatar-
talom 70, fehérje 5 g, zsír 8 g, szénhidrát 19 g, rost 3 g, 
kalcium 2 %, vas 8 %�

Összetevők:

Kesuvaj, datolya paszta, tápióka por, rizsfehérje, kesudió, 
chlorella alga, lucerna alfalfa), ananász, szezámmag.
Energiatartalom és tápérték: 
kalóriatartalom 140 kcal, zsírokból származó kalóriatar-
talom 60, fehérje 7 g, zsír 7 g, szénhidrát 16 g, rost 1 g, 
kalcium 2 %, vas 15 %�

Choco Almond Bar
Csokoládés mandula szelet

Kód: 91684                    Kiszerelés — 38 g

Összetevők:

Mandula vaj, agávé, datolya, csokoládé pehely, puffasztott 
rizs, görög dió, kakaópor, lenmag csíra, kakaóvaj�
Energiatartalom és tápérték: 
kalóriatartalom 170 kcal, zsírokból származó kalóriatarta-
lom 60 (70), fehérje 4 g, zsír 7 (8) g, szénhidrát 21 g, rost 4 
g, kalcium 2 (4) %, vas 6 %.
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Choco Spirulina Bar
Csokoládés spirulina szelet

Kód: 91692                    Kiszerelés — 44 g

Összetevők:

Zab, kesu vaj, csokoládé, rizs szirup, agávé, mazsola, kesu-
dió, spirulina, fahéj�
Energiatartalom és tápérték: 
kalóriatartalom 200 kcal, zsírokból származó kalóriatar-
talom 80, fehérje 4 g, zsír 9 g, szénhidrát 25 g, rost 2 g, 
kalcium 2 %, vas 8 %, A-vitamin 50 %�

Super Bars — ezek olyan egészséges élelmiszerek, ame-
lyek csak szerves eredetű növényi összetevőket tartal-
maznak: diófélék, mazsola, illatos gyümölcsdarabok, 
bogyók, barna rizsfehérje és biológiailag aktív növényi 
összetevők, például spirulina vagy chlorella algák, csí-
rázott lenmagok, quinoa, búza vagy árpalé stb� Ezeket 
a tápláló összetevőket a természetes többszörösen te-
lítetlen zsírsavak (PUFA) omega-3, -6, -9 magas tartal-

ma jellemzi, aminosavak, vitaminok, ásványi anyagok, 
rostok komplexét tartalmazzák� A szeletkék nem  tartal-
maznak cukrot, tartósítószereket, mesterséges színeket 
és ízfokozókat, ugyanakkor magas íz-és táplálkozási tu-
lajdonságokkal rendelkeznek� Hasznos a gyermekek és 
felnőttek számára, mindenki számára, aki egészséges 
életmódot folytat, és gondoskodik szeretteinek egész-
ségéről.                                                                                                              

Super Bars —  
az egészség forrása, életerő, 
energia és jó hangulat!
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A Super-Flora rendkívül hatékony szimbiotikum, amely 
probiotikumok (Bifidobacterium longum és Lactobacil-
lus acidophilus) és prebiotikumok  (inulin) kiegyensúlyo-
zott keveréke. Ezek az összetevők hozzájárulnak a bél 
mikroflórájának hatékony helyreállításához. Ez a termék 
megnövelt mennyiségű egészséges laktobacilusokat és 
bifidobaktériumokat tartalmaz, ami hozzájárul hatékony-
ságának jelentős növeléséhez. Az inulin elősegíti a saját 
mikroflóra növekedését.

A hatóanyagok hatása:

A probiotikumok a mikroflóra alapját alkotó egészséges 
baktériumok. Ezek közül a legaktívabbak a bifidobaktéri-
umok és a laktobacilusok. A bifidobaktériumok a bélben 
tenyésző hasznos baktériumok legszámosabb csoportját 
képezik. Legnagyobb mennyiségben (80-90 %) a csecs-
mők mikroflórájában találhatóak meg. A bifidobaktériu-
mok megakadályozzák a patogén, opportunista patogén 
és rothasztó baktériumok növekedését és szaporodását 
a gyomor-bélcsatornában, így csökkentik a puffadást és 
védik a szervezetet a bélfertőzésektől. Ezeknek a baktéri-
umoknak aktív szerepe van az emésztésben, gyorsítják a 
fehérjék, zsírok és szénhidrátok lebomlását, így javítják a 
tápanyagok, beleértve a kalcium  és a D-vitamin felszívó-
dását� Részt vesznek a saját enzimek szintézisében a táp-
lálék jobb megemésztése érdekében� Segítenek számos 
vitamin – K, B-csoport, beleértve a B3- és B9-vitaminok –, 
valamint esszenciális aminosavak kiválasztásában. A bifi-
dobaktériumok enyhítik az allergiás reakciókat, tejsavat 

választanak ki, amely gátolja a gyomor-bélcsatornában 
levő patogén flórát.

A Lactobacillus acidophilus egyike a legelterjedtebb tí-
pusú laktobacilusoknak, amelyek közül jelen pillanatban 
több, mint 100 faj ismeretes� A laktobacilusok jelen vannak 
a teljes gyomor-bélcsatornában, a szájüregtől a végbélig. 
Ezen túlmenően, a laktobacilusok rendkívül fontosak a 
bifidobaktériumok megfelelő működése számára. Ha a 
szervezetben laktobacilus hiány van, a bélben levő bifido-
baktérium mennyiség jelentősen csökken. A laktobacilu-
sok nagyfokú immunitást biztosítanak, ami lehetővé teszi 
számukra, hogy hatékonyan harcoljanak a gyomorhurutot 
(gastritis) és gyomorfekélyt okozó, veszélyes Helicobacter 
pylori, valamint a candida, streptococcusok és staphylo-
coccusok ellen. A bifidobaktériumokkal együtt fokozzák 
a szervezet méregtelenítését, csökkentik a puffadást és a 
gyomor nehézség érzetét�

A (cikória gyökérből származó) inulin egyike a leghatéko-
nyabb növényi prebiotikumoknak�

Oldhatatlan rostforrásként az inulin a hasznos saját bak-
tériumok növekedéséhez szükséges tápanyagforrást 
képezi, hozzájárul a bifidobaktériumok és laktobacilusok 
jobb működéséhez és az egészséges mikroflóra helyre-
állításához, a szervezetben fenntartja az összes típusú 
anyagcsere folyamatot (különösen a cukrok- és zsírok 
anyagcseréjét). Szorbensként eltávolítja a szervezetből a 
méreganyagokat, javítja a bélmozgást�

Összetevők:

rizsliszt, kapszula: hidroxipropil-metilcellulóz, Bifidobacte-
rium longum, inulin, Lactobacillus acidophilus

2 kapszula/napi adag 

Bifidobacterium longum                                         3 milliárd CFU x 2
Lactobacillus acidophilus                                       2 milliárd CFU x 2
inulin                                   50 mg

A Super-Flora:

• elősegíti a saját egészséges baktériumok növekedését 
és a gyomor-bélcsatornában levő egészséges 
mikroflóra helyreállását;

• csökkenti a puffadást és a gyomor telítettség érzetét;
• javítja az anyagcserét, az emésztést, a hasznos 

tápanyagok felszívódását�

Kód: 2150 Kiszerelés — 90 db növényi kapszula

Super-Flora
Coral Flora Bifidobacterium longum, inulin és Lactobacillus acidophilus tartalmú étrend-
kiegészítő 90 db kapszula
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Kiegyensúlyozott energiaital, markáns, frissítő ízzel. A vita-
minok, ásványi anyagok, növényi kivonatok, szénhidrátok 
és aminosavak összhatásaként jelentősen nő az aktivitás, 
a munkabírás és az állóképesség� A guarana és a zöld 
tea kivonataiból származó természetes koffein a hagyo-
mányos energiaitalokban megszokott szintetikus koffein 
mellékhatásai nélkül biztosítják a szükséges energiát� 

A hatóanyagok hatása:

A guarana és a zöld tea kivonatai természetes koffeint 
tartalmaznak, amelyek fokozatosan szívódnak fel, és kí-
méletesen hatnak a szervezetre, a gyomor- és bélrendszer 
nyálkahártyájának irritálása nélkül� Hatása hosszantartó� 

Glükóz, szacharóz, maltodextrin. Magas glikémiás in-
dexű szénhidrátok - a szervezet fő energiaforrásai. A SY-
NERGIZER a szénhidrátok kiegyensúlyozott kombináció-
jával biztosítja a megfelelő energiaszintet és a felhasznált 
glikogén gyors visszapótlását a vércukorszint hirtelen 
ingadozásai nélkül� 

L-karnitin. Hatékony energia-stimulátor. Megelőzi az idegi 
kimerültséget, javítja a fizikai állóképességet és a mentális 
aktivitást� Felgyorsítja a szénhidrátok tejsavvá alakítását, 
és elősegíti annak gyors kiürülését az izomszövetekből. 

Glükuronolakton. A glükóz természetes anyagcsereter-
méke, szerepe van a glikogén képződésében, ezáltal segít 
elkerülni, hogy a sejtek glikogéntartalékai kifogyjanak, ami 
különösen azok számára fontos, akiknek gyors és na-
gyobb mennyiségű energiabevitelre van szükségük. 

Aminosav komplex. A taurin hiányában a test minden 
sejtje anyagcserezavarral szembesülhet� Az energiaita-
lokhoz adott taurin az izomzat gyors helyreállításához és 
megerősítéséhez szükséges. Emellett javítja a szívizom 
vérkeringését és anyagcseréjét, védi az idegrendszert a 
stresszes helyzetekben, amivel javítja a szervezet pszi-
chés állapotát és csökkenti a vércukorszintet� 

A glicin az összes olyan folyamatra hatással van, amely 
a szervezet szénhidráttartalmának energiává történő át-
alakításáért felelős. Ezért túlzott fizikai megterhelés vagy 
stressz esetén a szervezet belső glicintartalékai gyorsan 
kimerülnek és pótlásra szorulnak� 

A citrullin az izmok regenerálódását gyorsítja fel edzés 
után, csökkenti az izomfáradtságot, javítja a szívizom 
energiacseréjét� Serkenti az izmok tápanyagokkal és oxi-
génnel történő telítéséért felelős arginin szintézisét, ami 
pozitív hatással van az általános fizikai aktivitásra. 

B-vitamincsalád. A B1-, B2-, PP-, B6-vitaminok és a panto-
ténsav a hatékony energiacseréhez szükségesek� 

Magnézium, nátrium és króm Fontos szerepük van a zsí-
rok és szénhidrátok anyagcseréjében és a folyadékháztar-
tás és energiacsere szabályozásában� 

Narancs és mangó gyümölcsadalékok Markáns és élén-
kítő citrusos gyümölcsízt adnak az italnak.

Összetevők:

édesítőszer: eritritol; étkezési cukor; sűrítőanyag: kukori-
ca-keményítő, maltodextrin; szőlőcukor; narancsaroma; 
savanyúságot szabályozó anyag: citromsav; taurin; na-
rancspor, magnézium-citrát; citrullin-malát; karnitin-tart-
arát; mangópor; glükuronolakton; savanyúságot szabá-
lyozó anyag: almasav; glicin; csomósodástgátló anyag: 
szilícium-dioxid; stabilizátor: nátrium-citrát; emulgeáló-
szer: napraforgóolaj; édesítőszer: szteviol; zöldtea-kivonat; 
guarana- kivonat; niacinamid; színezék: béta-karotin; kálci-
um-pantotenát; piridoxál-foszfát; tiamin-mononitrát; ribofl-
avin; króm-pikolinát

Ajánlott adagolása:

• Felnőtteknek a délelőtti étkezés alkalmával napi  
25 gramm italpor (1 mérőkanálnyi) elfogyasztása  
egy pohár vízben (250 ml) előzetesen feloldva.

Kód: 2130/2161 Kiszerelés — italpor 500 g/25 g

Synergizer orange & mango  
Synergizer zöld teát, guaranát, B-vitaminokat, aminosavakat, magnézium- és krómsókat tartalmazó narancs 
és mangó ízesítésű koffeintartalmú energiaszintet növelő étrend-kiegészítő édesítőszerekkel és cukrokkal 
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Kiegyensúlyozott B-vitamin komplex, kellemes citrom ízű 
rágótabletta formájában� A terméket a B-vitamin hiány meg-
szüntetésére tervezték, mely gyakran a kiegyensúlyozatlan 
étrend, a megnövekedett stresszszint, az intenzív fizikai ak-
tivitás, az egészségtelen szokások, a koffeintartalmú italok 
(kávé, energiaitalok, erős tea) gyakori fogyasztása, az antibi-
otikumok és vízhajtók szedése következtében alakulnak ki� A 
B-vitaminok hiánya krónikus fáradtsághoz, gyors kifáradás-
hoz, neurológiai rendellenességekhez, kognitív zavarokhoz, 
valamint különböző bőr- és hajproblémákhoz vezet. 

Aktív összetevők

В1-vitamin (tiamin) Aktív szerepet játszik a sejtszintű 
anyagcsere szabályozásában, a szénhidrát-, fehérje- és 
zsíranyagcserében. Fontos az idegrendszer normális műkö-
déséhez. Javítja a memóriát, a kognitív képességeket, gátol-
ja az agysejtek öregedését, stabilizálja az érzelmi állapotot�

В2-vitamin (riboflavin) Részt vesz az ATF (adenozintri-
foszforsav, az „élet üzemanyaga”) molekula szintézisében, 
így nélkülözhetetlen a szervezet energiatermelése szem-
pontjából. Fontos a szem, a máj egészségének megőrzé-
séhez, az idegsejtek szintéziséhez, javítja a vérképzést�

В3-vitamin (niacin) Fontos szerepet játszik a normális 
anyagcsere és energiaháztartás fenntartásában, szabá-
lyozza a szervezet koleszterinszintjét, megakadályozva a 
plakkok kialakulását az érfalakon, enyhe nyugtató hatása 
van, segít a szorongás oldásában, apátia és stressz esetén�

В5-vitamin (pantoténsav) Elősegíti a központi idegrend-
szer hatékony működését, erősíti az immunrendszert, ja-

vítja a szervezet általános tónusát, csökkenti a fáradtságot, 
növeli az ellenálló képességet�

В6-vitamin (piridoxin) A folsavval és a B12-vitaminnal 
együtt az idegrendszer és a kardiovaszkuláris rendszer 
egészségét védi� Részt vesz a fehérjék, a hormonok szinté-
zisében és a vörösvérsejtek termelésében is� A B12-vitamin 
teljes értékű felszívódásához is nélkülözhetetlen.

В7-vitamin (biotin, a „szépség vitaminja”) A sejtek növe-
kedéséhez és osztódásához szükséges, fontos szerepet 
játszik a DNS és az RNS nukleinsavak szintézisében� A bi-
otinra a keratin protein (a haj fő építőanyaga) és a hajhagy-
mák normál képződéséhez is szükség van. A biotin össze-
tételében megtalálható a kollagén szintéziséhez szükséges 
kén is, azaz szerepe van a bőr rugalmasságának és jó álla-
gának fenntartásában is�

В9-vitamin (folsav) Pozitívan befolyásolja az összes 
szövet fejlődését, hozzájárul az immunrendszer és a kar-
diovaszkuláris rendszer normális működéséhez. A folsav 
szerepet játszik az aminosavak és enzimek szintézisében, 
a vérképzésben, segíti a máj és az emésztőrendszer egé-
szének működését. Fontos a nők reprodukciós egészségé-
nek megőrzéséhez.

В12-vitamin (cianokobalamin) Különösen fontos a vérsze-
génység megelőzésében. Emeli a szervezet energiaszintjét, 
támogatja az idegrendszer egészségét, javítja a koncentrá-
lóképességet, emlékezetet, a kognitív képességeket�

Összetevők:

Édesítőszer: szorbitol**; savanyúságot szabályozó anyag: cit-
romsav; természetes citrom aroma; nikotinamid; csomósodást 
gátló anyag: magnézium-sztearát; calcium-D-pantotenát; ciano-
kobalamin; édesítőszer: szteviol glikozidok; piridoxin-hidroklorid; 
tiamin-hidroklorid; riboflavin; folsav; D-biotin
               1 tabletta/napi adag   NRV%                 1 tabletta/napi adag   NRV% 
Niacin                        16,0 mg     100%
Pantoténsav              6,0 mg     100%
B6-vitamin                 1,4 mg      100%
B2-vitamin                 1,4 mg      100%

A Tasty B segít:

• támogatni az idegrendszer, a szív- és érrendszer 
egészségét;

• növelni az energiaszintet, küzd a fáradtság és az apátia 
ellen�;

• javítani a koncentrációt, a memóriát;
• fenntartani a hajad, bőröd és körmeid szépségét.

Kód: 2187 Kiszerelés — 30 db rágótabletta

Tasty B
Tasty B B-vitamin komplex étrend-kiegészítő rágótabletta

B1-vitamin             1,1 mg      100%
folsav                     200 µg       100%
Biotin                        50 µg       100%
B12-vitamin           2,5 µg       100%
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Ultimate Max - a vitaminok, ásványi anyagok és növényi 
összetevők modern, kiegyensúlyozott komplexe aktív 
biológiailag elérhető formában, amely segít kiegészíteni 
a normál anyagcseréhez és az összes rendszer és szerv 
működéséhez szükséges alapvető tápanyagok hiányát.

A hatóanyagok hatása

Az "látás vitaminjának" nevezett A-vitamin támogatja a 
retina normális működését, és segíti a látás alkalmazko-
dását a gyenge fényviszonyokhoz� Hozzájárul a normál 
anyagcseréhez, támogatja az immun- és a reproduktív 
rendszert� A termékben béta-karotin formájában van jelen 
az A vitamin, ami az egyik legkönnyebben és legjobban 
emészthető formája.

C-vitamin - alapvető antioxidáns, amely erősíti az im-
munrendszert és védi a sejteket a károsodástól� Elenged-
hetetlen a kollagén szintéziséhez, felgyorsítja a bőrkáro-
sodások gyógyulását� A termékben a C-vitamin forrása 
az ásványi aszkorbát� Az ilyen vegyületeket a C-vitamin 
pufferelt formájának nevezik.  A belőlük származó C-vita-
min stabilabb, kevésbé irritálja a nyálkahártyát, és tovább 
gazdagítja a szervezetet magnéziummal és kalciummal�

A termékben található D- és E-vitamin természetes ere-
detű. Elengedhetetlenek az immun- és az idegrendszer, 
a szív- és érrendszer, a mozgásszervek és a reproduktív 
rendszer normális működéséhez. 

A termékben a B-vitaminok teljes skálája jelen van, 
melyek fontosak az anyagcsere, az energia, az ideg-
rendszer, a szív- és érrendszer, valamint az emésztés, 
az egészséges bőr, haj és köröm szempontjából. A B-vi-
taminok iránti igény stresszhelyzetekben és nagy fizikai 
igénybevétel esetén megnő. A termék B6-, B9 (Folát)- és 
B12-vitaminokat tartalmaz modern bioaktív formában – 
piridoxál-5’-foszfát, Metafolin® és metilkobalamin szaba-
dalmaztatott formája�

A termékben lévő cink, magnézium, króm, réz, mangán 
ásványi anyagok szerves sók formájában jelenik meg: 
cink- és magnézium-citrátok, króm-pikolinát, réz-biszgli-
cinát, mangán-glükonát - képviselik� A szerves vegyületek 
lényegesen jobb biológiai hozzáférhetőséggel és haté-
konysággal rendelkeznek�

A jód forrása - barna alga moszat� A jód részt vesz a pajzs-
mirigyhormonok szintézisében, amelyek viszont minden-
féle anyagcserét szabályoznak a szervezetben�

A különböző citrusfélékből és bogyós gyümölcsökből - 
citrom, grapefruit, narancs, lime, mandarin, áfonya, açai 
és paradicsom - származó bioflavonoidok kiváló antioxi-
dánsok, a szív és az erek legjobb védelmezői. A vitaminok-
kal szinergiában biztosítják az erek rugalmasságát, javít-
ják a vér mikrocirkulációját, megakadályozzák a vérrögök 
kialakulását�

Összetevők:

kapszula: cellulóz; sűrítőanyag: rizs koncentrátum; Kolin-bitart-
rát, kalcium-L-aszkorbát, magnézium-L-aszkorbát, magnézi-
um-citrát, Inozitol, PABA (paraaminobenzoesav), D-alfa-tokoferil-
sav-szukcinát, kálium-citrát, sűrítőanyag: rizs kivonat; cink-citrát, 
Laminaria digitata (barna alga), L-szeleno-metionin, Citrus biofl-
avonoidok: Citrom (Citrus limon), Grapefruit (Citrus paradisil), Na-
rancs (Citrus sinensis, Zöldcitrom (Citrus aurantifolia), Mandarin 
(Citrus reticulata); béta-karotin, mangán-glükonát, nikotinamid, 
kalcium-d-pantotenát, D-biotin, réz-biszglicinát, heszperidin, 
áfonya kivonat (Vaccinium myrtillus L.), Acai gyümölcs (Euterpe 
Oleracea Mart.), Paradicsom (Licopersicon esculentum Mill.), ko-
lekalciferol, pridoxál-5-foszfát, riboflavin-5-foszfát nártriumsója, 
tiamin-hidroklorid, nátrium-molibdát, króm-pikolinát, Metafolin® 
(kalcium-L-metil-folát), metilkobalamin

A Ultimate Max:

• normalizálja a szervezet vitamin- és ásványi anyag 
egyensúlyát;

• erősíti az immunrendszert;
• javítja a hatékonyságot és a vitalitást;
• meghosszabbítja az aktív élettartamot�

Kód: 2175   Kiszerelés — 60 db növényi kapszula

Ultimate Max
U-Max multivitamin és ásványi anyag komplex fitonutriensekkel étrend-kiegészítő kapszula
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A Visi-Prime olyan hatóanyagok kiegyensúlyozott keve-
réke, amelyek segítenek megőrizni a látás élességét és 
minőségét, így biztosítják a szem intenzív használatával 
kapcsolatos zavarok biztos és hatékony megelőzését. A 
termék a látás számára fontos összetevőket tartalmaz, 
mint például többszörösen telítetlen omega-3 zsírsavakat, 
lutein és zeaxantin antioxidánsokat, B2- és E-vitamint, ás-
ványi anyagokat (cink). 

A hatóanyagok hatása:

A magas dokoza-hexaénsav tartalmú többszörösen telí-
tetlen omega-3 zsírsav, a látás számára leghasznosabb 
omega-3 zsírsav, mely megelőzi a száraz szem szindró-
ma kialakulását, az utólagos gyulladásos folyamatokkal 
együtt, illetve általában véve kedvezően befolyásolja a 
látás minőségét. 

A lutein és zeaxantin karotinoidoknak antioxidáns tulaj-
donságai vannak� Védik a szemet az ultraibolya sugarak 

hatásától, védik a retinát a különféle tényezők vagy az 
életkor által kifejtett hatások nyomán kialakult megbete-
gedések ellen. Megelőzik a szemlencse homályosodását 
szürkehályog kialakulása nyomán� 

A B2-vitaminnak (riboflavin) pozitív hatása van a látásra 
és a szem sötétséghez való alkalmazkodó képességére, 
védi a nyálkahártya irritációját az ultraibolya sugarak ked-
vezőtlen hatásaitól, valamint megelőzi a közellátás kiala-
kulását� 

A E-vitaminnak erős antioxidáns hatása van, hozzájárul 
a szervezet öregedéséhez kapcsolódó folyamatok lassí-
tásához, javítja az érrendszer és a keringési rendszer ál-
lapotát� 

A cink alapvetően szükséges ásványi anyag, amely segít 
védeni a sejteket a szabadgyökök káros hatása ellen� A 
cink fenntartja a retina egészségét tekintettel arra, hogy 
jelentős mennyiségben fordul elő a szem szerkezetében.

Összetevők:

halolaj, kapszulahéj (zselatin, glicerin, tisztított víz, szentjános-
kenyér liszt), cink-glükonát, emulgálószerek: glicerol-monosz-
tearát és monogliceridek, lutein, D-alfa-tokoferol, zeaxanthin, 
riboflavin
                          1 kapszula/napi adag  NRV%       1 kapszula/napi adag  NRV%

A Visi-Prime pótolja a látószerv normál 
működéséhez szükséges hasznos anyagokat:

• csökkenti a szem fáradtságát intenzív tevékenység 
ideje alatt;

• védi a szemet a külső tényezők (ultraibolya sugarak, 
számítógép-, televízió képernyő, stb.) káros hatásaitól;

• lassítja a látászavar és a retina különböző 
megbetegedéseinek súlyosbodását�

Kód: 2114 Kiszerelés — 30 db kapszula

Visi-Prime
VP halolajat, cinket, E-vitamint és B2-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő 30 db gélkapszula

Halolaj                                          500 mg         -
Amiből:
Omega-3 zsírsavak                  300 mg        -
DHA (dokozahexaénsav)       250 mg        -
EPA (eikozapentaénsav)          30 mg         -

cink                        10 mg      100%
lutein                     10 mg         -
E-vitamin             12 mg       100%
zeaxanthin            2 mg           -
B2-vitamin         1,4 mg      100%
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A Yummy Vits új generációs, az újító ConCordix techno-
lógiával létrehozott vitamin- és ásványi anyag együttes, 
amely jelentősen fokozza a hatóanyagok biohasznosu-
lását� A Yummi Vits rágótabletták ízben és állagban a 
marmaládéra emlékeztetnek, azonban nem tartalmaznak 
cukrot, mesterséges édesítőt és aromát. A Yummi Vits a 
növekedésben lévő szervezet szükségleteinek megfelelő-
en biztosítja a szükséges vitaminokat és ásványi anyago-
kat� Ezek a vitaminok és ásványi anyagok minden pillanat-
ban szükségesek a teljes fizikai és szellemi fejlődéshez. 

A hatóanyagok hatása:

Az A-vitamin (retinol) zsírban oldódó vitamin, aktív ant-
ioxidáns. Fontos a látás számára, javítja a bőr és a haj  
állapotát. Az immunrendszer normális működéséhez és a 
fertőzések leküzdéséhez szükséges. 

A D3-vitaminnak (kolekalciferol) a kalcium és a foszfátok 
anyagcseréjében van szerepe, így közvetlen hatása van a 
csontok és fogak állapotára� Az immunrendszer normális 
működéséhez szükséges. 

Az E-vitamin (D-alfa-tokoferol) hozzájárul az idegrendszer 
és a szív-érrendszer, az izomszövet és a retina védelmé-
hez� Nagyon fontos a gyermekek számára tekintettel arra, 
hogy szerepe van a szervezet sejtjeinek kialakulásában és 
fejlődésében. Megelőzi a bőr irritációját és kiszáradását, 
gyulladásgátló hatása van� 

A B6-vitamin (piridoxin-klórhidrát) a szervezet sejtjeinek 
szintéziséhez szükséges telítetlen zsírsavak felszívódásá-
ra hat. Hozzájárul a bőr és a haj állapotának javításához. 
Kedvezően hat a szív-, központi- és perifériás idegrend-
szer egészségi állapotára� 

A folsav (B9-vitamin) szintetizálja az új sejteket és fenn-
tartja azok normális állapotát� Hozzájárul a vérszegény-
ség (vörös vértestek hiánya a vérben) megelőzéséhez. 

A B12-vitamin (cianokobalamin) a normális fejlődéshez és 
növekedéshez szükséges� Segít normalizálni a központi 
idegrendszer működését; nagyon hasznos az agresszív és 
antiszociális viselkedésre hajlamos gyermekek számára� 

A pantoténsav (kalcium-D-pantotenát) a mellékvese hor-
monok szintéziséhez és a központi idegrendszer normális 
működéséhez fontos. 

A jód (kálium-jodid) segít biztosítani az endokrin rendszer 
és főleg a pajzsmirigy normális működését. 

A szelén a vas és a jód normális felszívódásához szük-
séges. Segít összehangolni a különböző rendszerek és 
funkciók működését, beleértve az enzim- és hormon kivá-
lasztást is� A kolin védi az idegsejteket a károsodás ellen, 
miközben kedvező hatása van a lelki és kognitív folyama-
tokra (emlékezés, figyelem, koncentráló képesség).

Összetevők:
édesítőszer: xilitol; tisztított víz, térfogatnövelő szer: napraforgó 
olaj, édesítőszer: sorbitol; zselésítőanyag: szarvasmarha zse-
latin; kolin-bitartarát; sűrítőanyag: gumiarábikum; savanyúságot 
szabályozó anyag: trinátrium-citrát; ízfokozó: természetes na-
rancs aroma; D-alfa-tokoferol; nátrium-szelenit; kalcium-panto-
tenát; piridoxin; színezék: paprika kivonat; ciánkobolamin; reti-
nil-palmitát; kolekalciferol; folsav; kálium-jodid
      1 zselétabletta/napi adag  NRV%         1 zselétabletta/napi adag  NRV%

A Yummy Vits Orange a napi étrend ízletes és 
szükséges étrend kiegészítője, amely:
• segít normalizálni a szervezet vitamin- és ásványi anyag 

egyensúlyát, ami nagyon fontos kiegyensúlyozatlan 
étrend esetén, a fokozott növekedés és fejlődés 
időszakában, valamint terápiás diéta betartása esetén;

• jobban felszívódik (a szokásos vitamin együttesekhez 
viszonyítva);

• kellemes állaga és citrus íze van, víz nélkül bevehető.

Kód: 2126                                                   Kiszerelés — 30 db bliszteres csomagolású zselétabletta

Yummy Vits Orange
Yummy Vits Orange vitamin komplex édesítőszerekkel 30 db zselétabletta

kolin                       20 mg                      -
E-vitamin                  3,5 mg                      29,10%
B5-vitamin                   1 mg                      16,70%
B6-vitamin              0,6 mg                      42,80%
A-vitamin                 0,5 mg                      62,50%

folsav                0,1 mg                        50%
szelén                   10  µg                      18,10%
D3-vitamin          5 µg                      100%
B12-vitamin     0,5 µg                        20%
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Kód: 2126                                                   Kiszerelés — 30 db bliszteres csomagolású zselétabletta

A Zaferan jótékony termék a máj és epehólyag egész-
ségénk megőrzésére. A gyökérben található kurkumin 
fokozza az epehólyag összehúzódásait, hozzájárul a zsír-
savak képzéséhez a májsejtekben és az epe kiürítéséhez, 
csökkenti a rossz koleszterinszintet (kissűrűségű lipopro-
teinek) a vérben. 

A hatóanyagok hatása:

A kurkuma a gyömbérrel rokon növény, India, Kína, Srí 
Lanka és Jáva szigetének lakói sárga gyömbérnek neve-
zik� Az összes kurkuma fajta közül közül a legértékeltebb a 
Curcuma longa, amelynek aromás gyökere megtalálható 
számos fűszer összetételében. Az emberek zöme a kur-
kumát finom, a gyömbérhez hasonló, csípős-kesernyés 
ízű fűszerként ismeri. A növény színe és aromája a kurku-
minoidoknak, közöttük a kurkuminnak köszönhető, ame-
lyek a kurkuma legfontosabb biológiailag aktív anyagai az 
illóolajok mellett� 

Ezeknek az anyagoknak köszönhetően a kurkumát nap-
jainkban gyógynövénynek is tekintik, amely főként az 
epetermelést serkenti, javítja az epehólyag és a máj mű-
ködését� A kurkuminoidoknak jótékony hatása van az epe-
hólyag simaizmaira, fokozzák annak tónusát� 

Hozzájárulnak az epehólyag összehúzódásához és az 
epe kiürítéséhez a patkóbélbe� Serkentik ugyanakkor az 
epesavak termelését a májsejtekben és ezzel egyidejű-
leg a kiválasztott epe meny- nyiségét is, gyorsítják az epe 
kiürítését a májon belüli epevezetékeken keresztül, így 

megelőzik az epe visszatartását és megvastagodását. 
A kurkuminoidok epetermelést javító hatása közvetlenül 
kapcsolódik a koleszterinszintet szabályozó hatáshoz� 

Epesav és foszfolipid serkentő hatásának köszönhetően 
a kurkumin gyorsítja a kissűrűségű koleszterin és a trigli-
ceridek bomlását az epében, így csökkenti az utólag ese-
tenként kövekké alakuló koleszterin rögök képződését a 
májban és főként az epehólyagban. 

Fontos megjegyezni, hogy a kurkuminoidoknak erős  
antioxidáns hatása van� Védik a májsejteket az oxidatív  
folyamatok károsító hatásától, megakadályozzák az 
epesavak és a koleszterin anyagcsere maradékainak  
oxidációját és hozzájárulnak ezek kiürítéséhez� 

A kurkumin ugyanakkor csökkenti az epehólyag gyulladás 
alapvető mediátorainak, a prosztaglandinoknak és a leu-
kotriéneknek a szintézisét. A kurkuma összetételében levő 
biológiailag aktív anyagok részt vesznek bizonyos speci-
ális enzimek (például glutation-peroxidáz) termelésében, 
amelyek védik a májat a toxinok és xenobiotikumok (nö-
vényvédő szerek, háztartási tisztítószerek, gyógyszerek) 
hatása ellen� 

A kurkuma nemcsak tisztítja a vért és javítja a vérkerin-
gést, hanem serkenti az eritrociták képződését is. Ez a 
növény szabályozza az anyagcserét, korrigálja mind a túl-
zott, mind az elégtelen anyagcsere folyamatokat és hoz-
zájárul a fehérjék felszívódási folyamatához�

Összetevők:

Kurkuma gyökér kivonat (Curcuma longa), maltodextrin 
(növényi alapú), kapszula: zselatin, víz; csomósodásgátló: 
kálcium-karbonát; emulgeálószer: magnézium-sztearát

1 kapszula/napi adag 
kurkuma kivonat          120 mg

A Zaferan jótékonyan hat az epehólyag  
és a máj működésére az alábbiak révén:

• normalizálja az epe kiürítés és az epesav termelés 
folyamatát;

• csökkenti a gyulladásos és mérgezési folyamatokat  
a májban;

• normalizálja az anyagcserét;
• antioxidáns hatása van�

Kód: 91873 Kiszerelés — 60 db kapszula

Zaferan
Coral Zaferan 60 db kurkuma tartalmú étrend-kiegészítő kapszula
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Komplex programok, megoldások Coral Club

A Coral Club egészségkoncepciója egy új, szisztematikus 
megközelítés az emberek életminőségének javítása érde-
kében. Az étrend-kiegészítők forgalmazásában szerzett so-
kéves tapasztalatunk képezi az alapját a komplex megoldá-
soknak – a célzott programok létrehozásának, melyek célja a 
szervezet egészséges működésének biztosítása. 

Hatékony, célzott programok létrehozása során a Coral Club 
szakemberei szinergiában működő termékkombinációkat 
alkottak, melyek a kiegyensúlyott táplálkozást és életmódot 
támogatják�

Ez a komplex megközelítés kedvező egészségügyi hatás el-
érését teszi lehetővé, illetve megelőző lépés a hiánybetegsé-
gek kialakulásával szemben�

A komplex megoldások előnyei:

• rendszerszemlélet;
• a hatóanyagok átgondolt kombinációja;
• világos alkalmazási, adagolási rendszer;
• a lépések szinergiája;
• kedvező ár.  

A célzott program ára kedvezőbb, mint az egyes termékek 
ára külön-külön.
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Komplex programok, megoldások Coral Club
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A Colo-Vada Light program egy új, átfogó tisztító prog-
ram, mely aktiválja a természetes méregtelenítés mecha-
nizmusait, normalizálja az emésztőrendszer és a test egé-
szének működését.

Kizárólag természetes eredetű összetevőket tartalmaz. A 
program 14 napos, és 3 egymást követő szakaszból áll, 
melyek harmonikusan beilleszthetők a szokásos életmód-
ba. "Könnyű" üzemmódban végezhető, mivel nem igényel 
szigorú étrendi korlátozást� A program komponenseinek 
időben történő és helyes bevitele mellett csak az egész-
ségre káros termékek kizárására lesz szükség, előnyben 
részesítve a diétás ételeket�

BŐVEBBEN A PROGRAMRÓL

I. szakasz: MÉREGTELENÍTÉS - 5 nap

A D-TOX I és a D-TOX II olyan fitokomplexek, melyek olyan 
jól ismert méregtelenítő növényeket tartalmaznak, mint az 
articsóka, a bogáncs, a gyömbér, a bojtorján, a kukorica-
haj, a zsálya, és az édesgyökér� Ezeknek a növényeknek 
a működése elsősorban a máj és a vesék aktiválására 
irányul - létfontosságú szervek, amelyek felelősek a test 
természetes tisztításáért�

A GreenGreen 12 növényi összetevőből - gabonafélékből 
(búza és árpa leve és hajtásai), algákból (spirulina, vörös 
alga és chlorella), bogyókból, gyümölcsökből és zöldsé-

gekből (málna, áfonya, ananász, cékla és sárgarépa) álló 
komplexum, gazdag forrása a természetes aktív kompo-
nenseknek. Javítja a bélmozgást, elősegíti a méreganya-
gok és salakanyagok eltávolítását, a hasznos mikroflóra 
helyreállítását�

II. szakasz: TISZTÍTÁS - 4 nap

A Light Mix por utifűmaghéjat, GreenGreen keveréket, 
lenmagot, és aszalt szilvát tartalmaz�

A második szakaszban intenzív béltisztítás történik� Az 
útifűmag héja, a növényi keverék étkezési rostjaival meg-
erősítve, söprűként működik, "kisöpri" a felhalmozódott 
salakanyagokat a bél redőiből, a bentonit megköti a mé-
reganyagokat, a lenmag burkoló és lágyító hatású, az al-
gák és az aszalt szilva pedig fokozza perisztaltikát�

III. Szakasz: FELÉPÍTÉS - 5 nap

A harmadik szakaszban a probiotikus tenyészetek és en-
zimek komplexe segít normalizálni a bél mikroflóra egyen-
súlyát és az emésztési folyamatot. Növényi fitonutrien-
sekkel kombinálva az emésztőrendszer funkciói aktívan 
és teljes mértékben helyreállnak�

A program alkalmazása során ajánlott betartani a folya-
dékfogyasztási javaslatot és Coral-Mine ásványi adalék-
kal dúsított vizet inni, és betartani az étrendi ajánlásokat�

A program tartalma:

• I. szakasz: D-TOX I (20 kapszula), D-TOX II  
(20 kapszula), GreenGreen (20 kapszula)

• II. Szakasz: Light Mix (12 tasak)
• III. Szakasz: Assimilator (20 kapszula), Super-Flora  

(30 kapszula), GreenGreen (20 kapszula).

A program alkalmazása a következőkhöz  
járul hozzá:

• az emésztőrendszer normalizálása;
• az immunitás és az anyagcsere folyamatok aktiválása;
• a bőr állapotának javítása;
• növekvő vitalitás.

Kód: 120100

Colo-Vada Light
Colo-Vada Light Program
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A Coral Detox program egy wellness program, mely mé-
regteleníti a testet� Biztosítja a méreganyagok eltávolítá-
sát és segít helyreállítani a szervezet önszabályozását�

A program szerzői: Oroszország kitüntetett doktora, az 
orvostudományok doktora, Podkhomutnikov professzor 
V�M� és az orvostudomány kandidátusa, docens Podkho-
mutnikova O�V�

A program 30 napos, és 4 termékből áll.

A Coral Detox program segíti a testet az exotoxinok (a 
környezetből levegővel, vízzel és étellel a szervezetbe jutó 
külső méreganyagok) és az endotoxinok (belső méreg-
anyagok, amelyek az élet során a testben képződnek) el-
távolításában� Ezek belépülnek a testbe, és egészségügyi 
problémákat okoznak�

Az endo- és az exotoxinok 80% -a vízoldékony, 20% zsírol-
datban oldódik� 

A toxinok rendszeres eltávolítási folyamatának megzava-
rása miatt a szervezet megteremti a feltételeket a mérge-
zés kialakulásához�

A szervezet nem mindig képes önmaga megszabadulni a 
különféle méreganyagoktól� Ebben a Coral Detox program 
segíthet neki�

Az Coral-Mine ivóvíz kondicionálására szolgáló ásványi 
komplex és egy erős antioxidáns a H-500 elősegítik a 
vízoldékony exo- és endotoxinok megkötését és eltávolí-
tását�

A zsírban oldódó toxinok semlegesítésére a program 
tartalmazza az Assimilatort - mely emésztési enzimek, 
valamint az A- és D-vitaminok forrása, valamint a Coral 
Lecitint - a foszfolipidek forrását� Az Assimilator elősegíti 
az ételek kiváló minőségű lebontását, ami csökkenti a mé-
reganyagok képződését az emésztőrendszerben. A Coral 
Lecithint megvédi a sejtmembránokat a károsodásoktól 
és segít a toxinok eltávolításában�

A program tartalma:

• Assimilator (90 kapszula)
• H-500 (60 kapszula)
• Coral Lecithin (120 kapszula)
• Coral-Mine (30 tasak)

A program alkalmazása a következőkhöz  
járul hozzá:

• az immunrendszer erősítése;
• az allergiás tünetek csökkentése;
• a sav-bázis egyensúly szabályozása;
• a bőr állapotának javítása.

Kód: 803500

Coral Detox
Coral Detox program
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A Coral Detox program kibővített verziója a maximális 
hatás érdekében�

A Coral Detox Plus program további aktív komponensei 
segítenek a sejtek anyagcseréjének normalizálásában és 
az egészséges bél mikroflóra helyreállításában a méreg-
anyagok eltávolításának felgyorsítása érdekében�

A Pentokan K+ egy káliumforrás, mely a test minden sejt-
jének normális működéséhez szükséges. A kálium részt 
vesz a sejtek anyagcseréjében, fenntartja a sejtek elegen-
dő szintjét.

A Coral Alfalfa (lucerna) ásványi anyagok, vitaminok, ami-
nosavak és fitoösztrogének gazdag növényi forrása. Ked-
vezően hat a bél mikroflórájára, általános erősítő hatást 
gyakorol az egész testre�

A program tartalma:

• Assimilator (90 kapszula)
• H-500 (60 kapszula)
• Coral Lecithin (120 kapszula)
• Coral-Mine (30 tasak)
• Pentokan K+ (2 doboz, 40 pezsgőtabletta)
• Coral Alfalfa (120 kapszula)

A program alkalmazása a következőkhöz  
járul hozzá:

• a bőr állapotának javítása;
• az allergiás tünetek csökkentése;
• az immunrendszer erősítése;
• a hatékonyság növelése�

Kód: 803600

Coral Detox Plus
Coral Detox Plus program
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A szív, azaz egyik legfontosabb szervünk egészségének 
fenntartására szolgáló 60 napos program� A készlet ha-
tóanyagai kedvezően és sokoldalúan hatnak a szívizom 
sejtjeire, javítják és megkönnyítik a szív munkáját�

A Pentokan K+ az aktív kálium forrása - pótolhatatlan 
makromineral és az anyagcsere folyamatainak szabá-
lyozója a sejtben� A PentoKan biztosítja a kálium állandó 
koncentrációját a sejtekben, ami az egészséges pulzus, 
a víz és az ásványi anyagok egyensúlyának fenntartása 
és a szívsejtek vitalitásának fenntartása, még oxidatív  
stressz alatt is�

A Q10 Coenzyme méltán tartják élethosszabbító szer-
nek és a legjobb vitaminnak a szív számára� A mitokond-
rium szerves része – melyek a sejt "energiaállomásai", és 
felelősek a testben történő energiatermelésért, és részt 
vesznek az ATP szintézisében� Magas antioxidáns aktivi-
tással rendelkezik. Megfelelő Q10 coenzimszint biztosít-

ja a szív normális kontraktilitását, javítja a véráramlást, 
ami növeli a fizikai aktivitással szembeni ellenállást és 
lelassítja a szívizom öregedési folyamatát�

A Coral Taurine erősíti és védi a szívet. A taurin aminosav 
nagy koncentrációban van jelen a szívszövetben� Szabá-
lyozza a kálium, a nátrium, a kalcium és a magnézium 
anyagcseréjét - a pulzusért felelős ásványi anyagokat, 
megakadályozza a kálium kiválasztását a szívizomsej-
tekből, javítja a szíverek állapotát.

Coral Magnesium - anti-stressz faktorként van jelen� 
Szabályozza az izomtónust és a pulzusszámot, nyugta-
tóan hat az idegrendszerre, javítja a szívkoszorúérben a 
véráramlást, és megakadályozza a koleszterin plakkok 
megjelenését az erek falán. Javítja a szívizom energia-
potenciálját, az állóképességet és elősegíti a stressz ha-
tásokból való felépülést�

A program tartalma:

• Pentokan K+ (3 doboz, 60 pezsgőtabletta),
• Q10 Coenzyme (60 kapszula),
• Coral Taurine (60 kapszula),
• Coral Magnesium  (90 kapszula).

A program alkalmazása a következőkhöz  
járul hozzá:

• a szívizom táplálékellátásának javítása;
• az oxidatív stressztől való védelem;
• a normális pulzus fenntartása;
• a szív energiával való ellátása�

Kód: 803700

C-Pack
C-pack program
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A Go Pack program öt termék kombinációja, melyek se-
gítenek az emésztőrendszer, a szív- és érrendszer, az 
idegrendszer, az anyagcsere javításában és a stressz ke-
zelésében�

A jó emésztés az egészség egyik fő összetevője. Az 
emésztés egy olyan összetett folyamat, ahol a különböző 
szakaszokban enzimek, probiotikumok, prebiotikumok és 
epesavak vesznek részt� Ezért szükséges, hogy ezek mind 
elegendő mennyiségben jelen legyenek a szervezetben.

A Super-Flora a lakto- és bifidobaktériumok és a prebioti-
kus inulin kiegyensúlyozott forrása�

A Papaya rágótabletták javítják az emésztési folyamat 
minőségét.

A Coral Lecithin - antioxidáns, ami fontos szerepet játszik 
a szív- és érrendszeri, idegrendszeri, immunrendszerben, 
részt vesz a zsíranyagcsere szabályozásában� Lecitin - a 
szervezet összes sejtmembránjának fő alkotóeleme. 

A Griffonia mag kivonata(örömhormon szerotonin) - ter-
mészetes antidepresszáns előanyaga. 

A mélytengeri korallváz őrlemény, a Coral-Mine ásványi 
összetétele pedig javítja a víz ízét, valamint normalizálja a 
víz-só egyensúlyt�

A program tartalma:

• Griffonia (60 kapszula), 
• Coral Lecithin (120 kapszula), 
• Coral-Mine (30 tasak), 
• Papaya (100 tabletta),
• Super Flora (90 kapszula)

A program célja:

• az emésztőrendszer, az idegrendszer, valamint a szív- 
és érrendszer működésének támogatása;

• az érzelmi állapot normalizálása�

Kód: 801100 

Go Pack
Go pack program
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Az egészséges bél az erős immunitás, a teljes testrend-
szer jól összehangolt munkájának, a kiváló fizikai megje-
lenésnek és a jó egészségnek a kulcsa� Az Egészséges 
bélrendszer célprogram hozzájárul a belek és az emész-
tési folyamat egészének átfogó, lépésről lépésre történő 
javításához� A program 17 terméket tartalmaz, melyek 
célja a bél egészséges működésének normalizálása és 
helyreállítása, megtisztítását követően. A program 30 
napos, és 3 egymást követő, egyenként 10 napos sza-
kaszból áll� 

1. szakasz

Super-Flora (10 kapszula), Coral Black Walnut (20 kapszu-
la), Papaya (10 tabletta), Coral Alfalfa (10 kapszula), Co-
ral Lecithin (10 kapszula), Coral Carnitine (10 kapszula), 
Zaferan (10 kapszula), Coral Burdock Root (10 kapszula), 
Cascara Sagrada (10 tabletta), Coral-Mine (10 tasak).

Az első szakaszban kíméletes béltisztítás és széklet 
normalizálás történik. A test megszabadul a mérgező 
anyagoktól, parazitáktól (férgektől) és salakanyagoktól. 
Aktiválódnak a méregtelenítési folyamatok, javul a máj, 
az epehólyag és a vesék működése.

2. szakasz

Super-Flora (10 kapszula), Coral Artichoke (10 kapszula), 
Assimilator (10 kapszula), Coral Lecithin (10 kapszula), 
AquaOx (10 kapszula), Zaferan (10 kapszula), Coral Mag-
nesium (10 kapszula), Coral-Mine (10 tasak).

A program második szakasza a jótékony bél mikroflóra 
fokozatos helyreállítására irányul, javítja az ételek emész-
tését és a tápanyagok felszívódását, valamint aktiválja a 
bél szekréciós funkcióját� Ehhez a program ezen szakasza 
olyan termékeket tartalmaz, melyek segítenek növelni és 
helyreállítani a hasznos baktériumok számát, optimalizál-
ni az emésztést és szabályozni az enzimek szintézisét� Ez 
egy nagyon fontos része a felépülési folyamatnak, hiszen 
végső soron ezen múlik a tápanyagok és az energia felszí-
vódásának minősége az emésztőrendszerben.

3. szakasz

Super-Flora (10 kapszula), Papaya (10 tabletta), Coral 
Taurin (10 kapszula), Omega 3/60 (10 kapszula), Coral 
Alfalfa (10 kapszula), Zaferan (10 kapszula), Coral Mag-
nesium (10 kapszula), GreenGreen (10 kapszula), Coral 
Burdock Root (10 kapszula), Coral-Mine (10 tasak).

A program harmadik szakaszában az emésztési funk-
ció normalizálódása történik, illetve folytatódik a bél 
mikroflóra helyreállítása. A hasznos baktériumok szá-
mának növelése és a szükséges táplálék biztosítása 
érdekében az élelmi-rostokban gazdag ételek szerepel-
nek a programban. Az enzimek elősegítik a tápanyagok 
jó emésztését és felszívódását� Kijavítják a vitaminok 
és ásványi anyagok hiányát� Az antioxidánsok védik az 
emésztő-rendszer szöveteit és elősegítik azok regenerá-
lódását�

A program alkalmazása a következőkhöz  
járul hozzá:

• a bélműködés normalizálása;
• az immunrendszer erősítése, a szervezet fertőzésekkel 

és vírusokkal szembeni ellenállásának növelése;
• az anyagcsere optimalizálása;
• az egészség és a megjelenés javítása�

Kód: 80510030

HG Onestack 
Egészséges bélrendszer célprogram
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A program összetételét adó termékek hatóanyagai szá-
mos fiziológiai és biokémiai folyamatban vesznek részt a 
testben, illetve a víz részvételével és jelenlétében, szabá-
lyozzák a víz-só egyensúlyt, ami a test egészségének és 
belső egyensúlyának (homeosztázis) előfeltétele.

A víz az emberi test tömegének nagy részét teszi ki, je-
lentősége a testben óriási. A víz számos biokémiai reak-
cióban pótolhatatlan résztvevő, ez képviseli a sejtek fő 
élettanilag aktív térfogatát� Számos biokémiai reakció 
pótolhatatlan alkotóeleme, részt vesz a bomlástermékek 
és toxinok eliminálásában, és a hőszabályozásban. A szö-
vetek anyagcseréje, az ürülési funkció, az emésztés és a 
légzés folyamata akkor tud rendesen végbe menni, ha ele-
gendő mennyiségű víz van a szervezetben. A kiszáradás 
(dehidratáltság) a test összes funkciójának megzavarásá-
hoz és akár halálhoz is vezet�

A Coral-Mine a mélytengeri korallok ásványi összetétele, 
mely hasznos makro- és mikroelemek (kalcium, magné-

zium, kálium, valamint vas, foszfor, kén, szilícium, króm, 
mangán, cink stb.) sóit tartalmazza. A vízzel való kölcsön-
hatás során a Coral-Mine ásványi anyagai a sókból a vízbe 
kioldódnak, növelve annak fiziológiai hasznosságát, sza-
bályozva az ásványi összetételét, a sav-bázis egyensúlyt 
és javítva annak érzékszervi tulajdonságait�

A Pentokan K+ - káliummal látja el a sejteket - a legfonto-
sabb elektrolit a test víz-só (ásványi anyag) és sav-bázis 
egyensúlyának fenntartásában, és mindenekelőtt a szív-
ben� A kálium szabályozza az anyagcsere folyamatait a 
sejtekben, és fenntartja az intracelluláris folyadék térfo-
gatát�

A H-500 egy magas redukciós potenciállal rendelkező 
antioxidáns� Segít megakadályozni a szabad gyökök ká-
rosodását a sejtekben, ezáltal növelve a test energiapo-
tenciálját. Elősegíti a mentális és fizikai teljesítőképesség, 
valamint a stresszel szembeni ellenállás növekedését�

A program tartalma:

• Coral-Mine (3 csomag, 30 tasak)
• Pentokan K+ (3 doboz, 60 pezsgőtabletta)
• H-500 (60 kapszula)

A program alkalmazása a következőkhöz  
járul hozzá:

• a test víz-só és sav-bázis egyensúlyának 
normalizálása;

• a víz érzékszervi tulajdonságainak javítása;
• a víz fiziológiai hasznosságának javítása;
• a hatékonyság és a stresszel szembeni ellenálló 

képesség növelése�

Kód: 803800 

Hydramax
Hydramax program
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Az I-Pack programot a szervezet védekezésének meg-
erősítésére és az immunrendszer normális működé-
sének fenntartására tervezték� A program gerincét vi-
taminok és ásványi anyagok alkotják, melyek alapvető 
fontosságúak az immunrendszer támogatásában� A 
csomag természetes eredetű tápanyagokban gazdag, 
melyek növelik a különféle fertőzésekkel szembeni ellen-
állást és segítik a szervezet regenerálódását megbete-
gedést követően. 

Liposzómás C-vitamin. Ez a vízoldékony vitamin nem 
szintetizálódik és nem halmozódik fel a szervezetben, 
ezért rendszeresen és elegendő mennyiségben kell 
táplálékból bevinni. A C-vitamin serkenti a védő fehérje 
interferon szintézisét és részt vesz az immunválasz ki-
alakulásában. Erős antioxidánsként működik, és megköti 
a szabad gyököket, melyek gyengítik a szervezet immun-
rendszerét�

Aktiválja a kollagén szintézist, felgyorsítja a szövetek 
regenerálódását és gyógyulását� A liposzómális forma 
növeli a vitamin biohasznosulását, és megvédi a gyo-
mor-bélrendszer nyálkahártyáját az aszkorbinsav irritáló 
hatásaitól�

D-Spray egy természetesen előforduló vitamint tartal-
maz a leginkább biológiailag hozzáférhető. A D3-vitamin 
fontos szerepet játszik a kalcium és a foszfor felszívó-
dásában, szabályozza az immunrendszert és a szív- és 

érrendszert. Elegendő mennyiségű vitamin szükséges 
az immunsejtek időben történő aktiválásához. A D3-vi-
tamin támogatja az antibakteriális és vírusellenes immu-
nitást� Ezenkívül ez a "nap" vitamin növeli az idegrend-
szer ellenálló képességét a különféle stressztényezőkkel 
szemben, miközben fenntartja a szervezet védekezési 
tartalékát�

Pau D'Arco with Selenium (Lapacho fa kérgét és sze-
lént tartalmazó étrend-kiegészítő) értékes anyagokat 
tartalmaz: naftoquinonokat (lapachol, béta-lapachol), 
melyek különböző típusú immunsejteket aktiválnak és 
megakadályozzák a patogén mikroorganizmusok létfon-
tosságú aktivitását� A szelén és a C-vitamin antioxidán-
sai szinergikusan kiegészítik a test optimális immunvála-
szának kialakulását�

A Shark Liver Oil (Cápamájolaj) szkvalén erősíti mind a 
specifikus, mind a nem specifikus (veleszületett) immuni-
tást, javítja a sejtek oxigénellátását, elősegíti a gyógyulást 
és a szövetek regenerálódását� Az alkil-gliceridek az im-
munsejtek szintézisének felgyorsításával növelik a szerve-
zet ellenállását a különféle betegségekkel szemben�

 A Coral-Mine egy mélyvízi korallváz ásványi sók - makro- 
és mikroelemek sói - komplex összetétele�� A Coral-Mine 
rendszeres vízfogyasztása biztosítja az ásványi anyagok 
állandó ellátását a testben, melyek számos biokémiai és 
fiziológiai folyamathoz szükségesek.

A program tartalma:

• Liposomal Vitamin C (100 ml)
• D-Spray (60 ml)
• Pau D'Arco with Selenium (90 növényi kapszula) 
• Shark Liver Oil (60 kapszula)
• Coral-Mine (30 tasak)

A program alkalmazása a következőkhöz  
járul hozzá:

• az immunrendszer működésének erősítése;
• a szabad gyökök hatásának semlegesítése;
• a test ellenállásának növelése;
• a regenerációs folyamatok felgyorsítása�

Kód: 803900 

I-pack
I-Pack program
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A Nutripack program célja, hogy napi étrendünket ter-
mészetes eredetű nélkülözhetetlen tápanyagokkal gaz-
dagítsa�

Számos tápanyag (antioxidánsok, foszfolipidek, többszö-
rösen telítetlen zsírsavak, ásványi anyagok, probiotiku-
mok, rostok) rendszeres bevitele szükséges a megfelelő 
táplálkozáshoz� A modern étrendben az élelmiszer-alap-
anyagok intenzív feldolgozási technológiája következté-
ben, valamint az étkezési szokások és életmódunk át-
alakulása miatt kevés a tápanyag� A Nutripack program 
tartalmazza az alapvető tápanyagok fő csoportjait. Sőt, 
mindegyik természetes eredetű formában, ami különö-
sen értékes a természetes táplálék hiánya esetén�

Coral Alfalfa - lucerna levél levét és őrleményét tartal-
mazza� A lucerna gazdag a szervezet számára nélkü-
lözhetetlen ásványi anyagokban (kalciumban, vasban, 
foszforban, magnéziumban, kénben, káliumban, szilíci-
umban), és ritka növényi eredetű ásványi anyagokat (pél-
dául fluort) tartalmaz. Sok vitamint (C, E, K, B csoport), 
szerves savakat és klorofillt tartalmaz.

Premium Spirulina: A spirulina biológiailag aktív anya-
gok tárháza: növényi fehérje, klorofill, ritka antioxidáns 
- fikocianin, C-, E-, B-vitamin, béta-karotin, ásványi anya-
gok és többszörösen telítetlen zsírsavak� 100% termé-
szetes Összetevők, segédanyagok nélkül.

Coral Lecithin olyan foszfolipidek forrása, melyekre a 
testnek mindennap szüksége van az oxidánsok által ká-
rosított sejtmembránok integritásának helyreállításához� 
Lecithint, kolint, és inozitot is tartalmaz, melyek jótékony 
hatással vannak az agyra és az idegrendszerre�

Az Omega 3/60 az esszenciális többszörösen telítet-
len zsírsavak (PUFA) forrása. Az Omega-3 PUFA a sejt-
membránok része, részt vesz a hormonok szintézisében 
és segít csökkenteni a koleszterinszintet� Az Omega-3 
PUFA-k megfelelő bevitele különösen fontos az agy, a 
szív, a szem és a bőr számára. A terméket természetes 
tengeri halolajból nyerik�

Super-Flora a probiotikumok (bifidobaktériumok és lak-
tobacillusok) és az inulin prebiotikumok kiegyensúlyozott 
kombinációja a bél mikroflóra normalizálására. A belek-
ben található hasznos baktériumok számának növekedé-
sével javul az ételek emésztésének folyamata, és erősödik 
az immunrendszer�

A Coral-Mine egy mélytengeri korall őrlemény, melynek 
ásványi komplexe hasznos makro- és mikroelemek sóit 
tartalmazza� A vízzel való kölcsönhatás során a sókból 
származó ásványi anyagok bekerülnek a vízbe, és pozitív 
hatást biztosítanak annak fiziológiai hasznosságára és 
érzékszervi tulajdonságaira�

A program tartalma:

• Coral Alfalfa (120 kapszula)
• Premium Spirulina (200 tabletta)
• Coral Lecithin (120 kapszula)
• Omega 3/60 (30 kapszula)
• Super-Flora (30 kapszula)
• Coral-Mine (30 tasak)

A program alkalmazása a következőkhöz  
járul hozzá:

• a szív- és érrendszeri, idegrendszeri, emésztőrendszeri 
és immunrendszer normál működéséhez szükséges 
fontos tápanyagok bevitele;

• a metabolikus és regeneratív folyamatok 
normalizálása a testben;

• az étrend változatossága�

Kód: 803402 

Nutripack
Nutripack program
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A Mental Force egy átfogó program az agy kognitív funk-
cióinak fenntartására, a “mentális erőnlét fokozására.

A Mental Force program olyan termékeket tartalmaz, me-
lyek hatása a memória, a figyelem, a koordináció javításá-
ra, a mentális teljesítmény növelésére és a pszicho-érzel-
mi állapot normalizálására irányulnak�

RÉSZLETEK A PROGRAMRÓL

A program 8 étrend-kiegészítőből áll, melyek védelmet 
nyújtanak, javítják a vérkeringést, az oxigén- és tápanyagel-
látást, és fokozzák az agy energiáját� A programot 30 nap-
ra tervezték: 3 egymást követő 10 napos szakaszból áll.

1. szakasz

Coral-Mine (10 tasak), Coral Lecithin (30 kapszula), Coral 
Magnesium (10 kapszula), Coral Taurine (10 kapszula), 
MindSet (10 kapszula), Omega 3/60 (10 kapszula).

A kezdeti szakaszban a program aktív komponensei meg-
védik az agysejteket az oxidatív stressz hatásaitól, pozitív 
hatást gyakorolnak az agyi véráramlásra, és normalizálják 
az anyagcserét az agysejtekben� Ez a szakasz a fáradtság 
csökkentésére, az ingerlékenység csökkentésére és az al-
vás normalizálására irányul�

2. szakasz

Coral-Mine (10 tasak), Coral Lecithin (10 kapszula), Co-

ral Magnesium (10 kapszula), Coral Taurine (10 kapszu-
la), MindSet (10 kapszula), Omega 3/60 (10 kapszula),  
Green-Green (20 kapszula).

A második szakaszban az agysejtek oxigénellátása, táp-
lálása történik� Az omega-3 javítja a boldogsághormon, a 
szerotonin anyagcseréjét. Ez a szakasz hozzájárul a figye-
lem fokozott koncentrációjához, az "operatív" és a hosszú 
távú memória kialakulásához, a koordináció és a reakció 
sebességének javításához�

3. szakasz

Coral-Mine (10 tasak), Coral Carnitine (10 kapszula), Coral 
Lecithin (10 kapszula), Coral Taurine (10 kapszula), Mind-
Set (10 kapszula), Omega 3/60 (10 kapszula), GreenGreen 
(10 kapszula).

A végső szakaszban az agy potenciálja érintett. Növeli a 
mentális teljesítményt, javul a hangulat és a test általános 
tónusa� A test energiapotenciálja helyreáll, ami megaka-
dályozza az agysejtek korai öregedését�

A program alkalmazása során be kell tartani a folyadék-
fogyasztásra vonatkozó ajánlást (legalább napi 1,5 liter 
víz Coral-Mine ásványi anyaggal dúsítva), és az étrendi 
ajánlásokat�

A program tartalma:

• Coral-Mine (30 tasak), 
• Coral Carnitine (10 kapszula), 
• Coral Lecithin (30 kapszula), 
• Coral Magnesium (20 kapszula), 
• Coral Taurine (30 kapszula), 
• MindSet (30 kapszula), 
• Omega 3/60 (30 kapszula), 
• GreenGreen (30 kapszula).

A program alkalmazása a következőkhöz  
járul hozzá:

• rövid és hosszú távú memória javítása;
• a figyelem-koncentráció javítása;
• a mentális teljesítmény javítása;
• a szorongás és ingerlékenység csökkentése

Kód: 806100

Mental Force 
Mental Force Program
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A Pack of life program olyan termékeket tartalmaz, ame-
lyek támogatják a szervezet védelmét a káros külső ha-
tások ellen a belső környezet javításával, és az emésztés 
és a hidratációs folyamatok szabályozásával� 

A Coral-Mine ásványi összetétele javítja a víz fiziológi-
ai integritását� Harmonizálja a szervezet ásványi anyag 
egyensúlyát, normalizálja a létfontosságú szervek és 
szerv-rendszerek működését.

Az ActiVin különböző természetes eredetű antioxidáns 
összetevőket tartalmaz (inulin, szőlőmagkivonat, méh-
pempő, ginkgo biloba levelek kivonata, zöld tea, mária-
tövismag stb.), melyek aktívan megkötik a szabad gyökö-
ket, ezáltal lassítják az öregedési folyamatot, növelik az 
energiát és az állóképességet, stabilizálják az életfunk-
ciókat� 

A termék fogyasztásával lassíthatja az öregedési folya-
matokat, növelheti a szervezet vitalitását, javíthatja a 
szív- és érrendszeri funkciókat, a memóriát, az állóké-
pességet és felgyorsíthatja a szervezet regenerálódási 
folyamatot�  

Az Assimilator emésztőenzim-komplex segíti a szer-
vezetet a fehérjék, zsírok, szénhidrátok és élelmi rostok 
asszimilálásában. A megfelelő emésztés hozzájárul az 
összes szerv és rendszer normális működéséhez, vala-
mint javítja a fizikai megjelenést és a közérzetet.

A program tartalma:

• Coral-Mine (1 g tasak 30) 
• ActiVin (60 kapszula) 
• Assimilator (90 kapszula)

A program hozzájárul:

• a szerevezet általános erősítéséhez; 
• teljesítmény növeléséhez;
• emésztés javulásához

Kód: 91610

Pack of life
Pack of life
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A Parashield programot a belső paraziták elleni védelem-
re hozták létre�

A parazitákkal való fertőzés forrásai mindenütt körülvesz-
nek minket, és a higiéniai szabályok betartása nem mindig 
elegendő a megelőzéshez. A parazitafertőzést gyakran ne-
héz azonosítani a specifikus tünetek hiánya miatt. A test-
ben lévő paraziták nemcsak tápanyagokat vesznek fel a 
testből, hanem létfontosságú-önfenntartó tevékenységük 
termékeivel is mérgezik is azt, hatást gyakorolnak az anyag-
csere-folyamatokra (különösen az ételek felszívódására és 
a belek munkájára), valamint a test belső környezetére (pél-
dául a bél mikroflórája). A program antihelmintikus hatású 
gyógynövénykivonatokat tartalmazó termékekkel, ásványi 
anyagokkal és probiotikumokkal segít a test átfogó védel-
mében és az egészség megőrzésében.

ParaFight - széles spektrumú parazitaellenes készítmény� 
12 növény kivonat kombinációján alapul: fekete dió, szeg-
fűszeg, kamilla, tárnics gyökér, hosszú bors, cickafark, fe-
hérmályva (orvosi ziliz), fokhagyma, borsmenta, kakukkfű, 
zsálya és oregánó� Ezen kivonatok aktív komponenseinek 
összetett hatása megakadályozza a paraziták létfontos-
ságú aktivitását a fejlődés különböző szakaszaiban, ser-
kenti a szervezetből való kiválasztódást, és segít megbir-
kózni a belekben a rothadás és az erjedés folyamataival�

Coral Burdock Root – őrölt bojtorjángyökeret és kivona-
tot tartalmaz, ami növeli a hatóanyagok koncentrációját� A 
termék aktív komponensei felgyorsítják a test öntisztulási 
folyamatait és megakadályozzák a kórokozó baktériumok 
szaporodását az emésztőrendszerben.

MSM egy biológiailag hozzáférhető szerves kénen (MSM), 
C-vitaminon és biotinon alapuló szinergikus termék� A 
termék aktív komponensei segítenek számos mérgező 
anyag eltávolításában a szervezetből, antioxidáns hatás-
sal bírnak, javítják a bőr, a haj és a körmök állapotát.

Super-Flora a probiotikumok (bifidobaktériumok és lak-
tobacillusok) és az inulin prebiotikumok kiegyensúlyozott 
kombinációja a bél mikroflóra normalizálására. A belek-
ben található hasznos baktériumok számának növekedé-
sével javul az ételek emésztésének folyamata, és erősödik 
az immunrendszer�

Coral-Mine, a mélytengeri korall ásványi komplex hasz-
nos makro- és mikroelemek (kalcium, magnézium, kálium 
stb.) sóit tartalmazza. A vízzel való kölcsönhatás során a 
sókból származó ásványi anyagok a vízbe kerülnek, me-
lyek pozitív hatással vannak a víz fiziológiai hasznosságá-
ra és érzékszervi tulajdonságaira�

A program tartalma:

• ParaFight (90 kapszula)
• Coral Burdock (90 kapszula)
• MSM (60 kapszula)
• Super-Flora (90 kapszula)
• Coral-Mine (30 tasak)

A program alkalmazása a következőkhöz  
járul hozzá:

• a belek megtisztítása a különféle belső parazitáktól 
(pinworms, roundworms, opisthorchs, lamblia,  
toxocar stb.);

• a test méregtelenítése;
• az immunrendszer erősítése;
• az egészséges bél mikroflóra helyreállítása és a saját 

jótékony baktériumok számának növekedése�

Kód: 803200

Parashield
Parashield program
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A Parashield Plus program a Parashield program kibőví-
tett változata, mely 2 hónapos program a belső paraziták 
elleni intenzívebb védelem érdekében�

A lépések fokozása érdekében a program 3 további termé-
ket tartalmaz – Coral Black Walnut, Pau D’Arco Selenium 
és Assimilator kiegészítésével egy egyedülálló 6 fokozatú 
programot dolgoztak ki, mely az aktív komponensek vál-
takozásával biztosítja a hatásspektrum kibővítését, ami 
felgyorsítja a méregtelenítést és a paraziták eltávolítását a 
testből, illetve a mikroflóra és az emésztés helyreállítását.

A Coral Black Walnut juglon, illóolajok és tanninok forrása� 
A hatóanyagok komplexe segít a férgek elleni küzdelem-
ben, és segít normalizálni a gyomor-bél traktus munkáját� 
A ParaFighttal együtt alkalmazva fokozódik a parazitákra 
gyakorolt hatás és javul a bélműködés.

A Pau D'Arco with Selenium értékes anyagokat - nafto-
kinonokat (lapachol, béta-lapachol) tartalmaz, amelyek 
megzavarják a patogén mikroorganizmusok létfontossá-
gú aktivitását és aktiválják a szervezet immunrendszerét� 
A szelén és a C-vitamin antioxidáns védelmet nyújt, és po-
zitív hatással van az immunrendszerre is� Szinergikusan 
kiegészítik és fokozzák az egész komplexum hatását� A 
Coral Black Walnuttal történő közös alkalmazása gátolja 
a kórokozó baktériumok és gombák szaporodását, és fel-
gyorsítja a paraziták által károsított szövetek és szervek 
helyreállítását�

Az Assimilator egy emésztőenzim komplexum, mely 
elősegíti az ételek kiváló minőségű lebontását és normali-
zálja az emésztést� Segít a méreganyagok semlegesítésé-
ben és eltávolításában a szervezetből.

A program tartalma:

• ParaFight (90 kapszula)
• Coral Black Walnut (90 kapszula)
• Coral Burdock (90 kapszula)
• Assimilator (90 kapszula)
• Pau D'Arco with Selenium (90 kapszula)
• MSM (60 kapszula)
• Super-Flora (90 kapszula)
• Coral-Mine (60 tasak)

A program alkalmazása a következőkhöz  
járul hozzá:

•  intenzív tisztítás különféle belső parazitáktól 
(pinwormák, roundwormok, opisthorchák, lamblia, 
toxocara stb.);

•  az emésztőrendszer normalizálása;
•  az egészséges bél mikroflóra helyreállítása;
•  az immunrendszer erősítése.

Kód: 803300 

Parashield Plus
Parashield Plus program
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A szervezet méregtelenítésének összetett folyamatában 
(diéták, böjt, stb.) felhasználható a Program 2 Colo-Vada 
Plus, amely a méregtelenítési folyamat optimalizálását, a 
vitamin és ásványianyag egyensúly fenntartását szolgá-
ló termékek alkalmazásának sorrendjére és szabályaira 
vonatkozó javaslatokat tartalmaz�

A program 14 napig tart és 3 szakaszból áll, ami maximá-
lis hatékonyságot tesz lehetővé a salakanyagok kiüríté-
sében, a gyomor-bélcsatorna működésének javításában, 
a jótékony bélflóra fenntartásában, a vitamin és ásványi 
anyag egyensúly normalizálásában a diéta ideje alatt, így 
biztosítja a szervezet számára jótékony anyagokat és mi-
nimálisra csökkenti a rossz közérzetet�

Első szakasz

ELŐKÉSZÜLET – amely 7 napig tart

Az első szakaszra a program 14 db 1. számú tasakot tar-
talmaz�  Alkalmazása: naponta 2 tasak, 1 tasak reggeli és 
1 tasak vacsora idején�

Második szakasz

A szervezet TISZTÍTÁSA – 4 nap

A második szakaszra a program 8 db 2� számú tasakot 
és 16 db Colo-vada mix port tartalmaz� Alkalmazása: Na-
ponta 2 tasak, 1 tasak reggeli és 1 tasak vacsora idején, 
valamint naponta 4 tasak Colo-vada mix, 3-4 óránkénti 
időszakra elosztva.

Harmadik szakasz 

HELYREÁLLÍTÁS – 3 nap

A harmadik szakaszra a program 6 db 3� számú tasakot 
tartalmaz� Alkalmazása: Naponta 2 tasak, 1 tasak reggeli 
és 1 tasak vacsora idején�

A program alkalmazása a következőkhöz  
járul hozzá:

• méregtelenítés;
• rendszeres székletürítés;
• bélmozgás élénkítése;
• gyomor- és bélcsatorna mikroflóra és az emésztési 

folyamat normalizálása;
• szervezet erősítése; 
• antioxidáns védelem�

Kód: 12001/91302/91303/91304/91305 Super-Flora (30 kapszula)

Program 2 Colo-Vada Plus
Colo-Vada 2 Plusz Program
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Az akut légúti vírusfertőzések és az influenza teszik ki az 
összes fertőző betegség mintegy 90%-át, amelyekkel a 
legtöbb ember évente többször is találkozik� Az új koro-
navírus-fertőzés a súlyos esetek gyakorisága, a betegség 
időtartama és súlyosabb következményei tekintetében 
különbözik a korábbiaktól� Az érintettek gyakran szenved-
nek általános gyengeségtől, gyors elfáradástól, alvásza-
varoktól, fokozott szorongástól, emésztési problémáktól 
és erős hajhullástól. A szakemberek még a "post-covid 
szindróma" kifejezést is kitalálták a hosszú távú tünetek 
leírására, amelyek a gyógyulás után jelentkeznek, és akár 
12 hétig, esetenként tovább is megmaradnak�  

A Recover-programot úgy tervezték, hogy a fertőzés 
után helyreállítsa a szervezet funkcióit, hogy a lehető 
leggyorsabban visszatérhessen régi, teljes életéhez� 

A hatóanyagok hatása:

Ásványi anyagok (magnézium, kálium, szelén, kén, kal-
cium). A fertőzés során a szervezet sok ásványi anyagot 
veszít, melyek hiánya negatívan befolyásolja a különbö-
ző szervek és rendszerek működését. Az "Oceanmin" 
és a "Pentokan K+" ásványi anyag-elektrolitok (kálium és 
magnézium) pótlásával felgyorsítja a víz-só egyensúly 
helyreállítását, amely a szív- és érrendszer, az izom- és 
idegrendszer normális működéséhez szükséges. A hid-
roszalin egyensúly normalizálása helyreállítja a teljesítő- 
és az állóképességet, hogy megbirkózzon a fáradtság-
gal. A szerves kén (MSM) és a szelén javítja a bőr, haj 

és a körmök állapotát, növeli az antioxidáns védelmet és 
erősíti az immunitást.

Vitaminok (B-vitaminok és C-vitamin). A B6- és B12-vi-
taminok (a Griffoniában találhatóak) szinergikusan hat-
nak az idegrendszer egészségére és a kognitív funkciók 
támogatására. A B7-vitamin, más néven biotin (az MSM-
ben található) nélkülözhetetlen a keratin, a haj és a kö-
röm fő fehérjéjének szintéziséhez. Javítja esztétikai és 
struktúrális állapotukat, felgyorsítja a haj növekedését 
és megelőzi a hajhullást.  A C-vitamin (az MSM-ben, a 
Pentokanban és a szelénben található) erősíti az immun-
rendszert és segít megbirkózni a fertőzések visszama-
radt hatásaival�

Probiotikumok és prebiotikumok. Ezek támogatják a 
bélflóra állapotát, ezzel javítva a tápanyagfelvételt, csök-
kentve a bélpanaszokat és a székletürítési nehézségeket, 
valamint javítja az immunrendszert� 

Növényi hepatoprotektorok. A máj nagy terhelésnek 
van kitéve a betegség, de a gyógyszeres kezelés miatt 
is. Az articsóka, a máriatövis, a gyermekláncfűgyökér 
kivonat és a betain védi és regenerálja a májsejteket, és 
felgyorsítja a méreganyagok kiürülését�

Az 5-HTP növényi forrásai. Griffonia kivonat növeli az 
endorfin szintézist, ami segít csökkenteni a szorongás 
és a depresszió érzését, javítja a hangulatot és az alvást�

A program tartalma:

• Oceanmin (2 csomag, 30 tasak)
• Coral Artichoke (90 kapszula)
• Pentokan K+ (2 csomag, 40 pezsgőtabletta) 
• Selenium (100 növényi kapszula)
• MSM (60 növényi kapszula)
• Super-Flora (90 növényi kapszula)
• Griffonia (60 kapszula)

A program alkalmazásával Ön:

• Helyreállítja a szervezet ásványi anyag egyensúlyát;
• Felgyorsítja a méreganyagok kiválasztását;
• Javítja a pszicho-érzelmi egyensúlyt és a hangulatot;
• Megkönnyíti az elalvást és javítja az alvás minőségét;
• Helyreállítja a bél mikroflórát;
• Erősíti a legyengült immunrendszert.

Kód: 80710 

Recover
Recover – léguti fertőzésből való teljes felépülés támogatására
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A Kezdd a vízzel csomag a legegyszerűbb és legélvezete-
sebb lehetőség a test hidratálásának javítására.

Az egész szervezet működése az optimális víz-só egyen-
súlytól függ. A folyadékhiány nemcsak a külső megjele-
nésünket és közérzetünket befolyásolja kedvezőtlenül, 
hanem krónikus betegségekhez is vezethet�

A Coral-Mine ásványi kompozíció Japánból a mélytenge-
ri korallokból származik� Kalcium, magnézium, nátrium, 
kálium ásványi sóit és sok más ásványi anyagot tartal-

maz� A vízbe kerülve az ásványi anyagok javítják a víz ízét, 
csökkentik keménységét, majd testünkbe kerülve normali-
zálják testünk ásványi és sav-bázis egyensúlyát�

Az innovatív 750 ml-es Kor Delta műanyag palack ergo-
nómikus kialakítású, higiénikus és könnyen tisztítható� Ez 
lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig megőrizze benne a víz 
jótékony tulajdonságait�

A csomag tartalmaz egy tájékoztatót a vízről és tippeket a 
megfelelő vízfogyasztási szokás kialakításához.

Tartalma:

• Coral-Mine (30 tasak)
• Kor Delta palack (válogatott színek)

A csomag tartalma hozzájárul:

• a test általános állapotának javításához;
• a víz-só egyensúly normalizálásához�

Kód: 80301

Water Pack
Kezdd a vízzel vízcsomag
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A Coral Club vállalat és vezető kozmetikai laboratóriumi partnere 
kimondottan az Ön számára alkották meg a Privilege márkanevű 
fiatalító luxus kozmetikai termékcsaládot. A Cosmetic Laboratori-
es vállalat világszínvonalú szépségápolási termékeket hoz létre� 
A kutatást és fejlesztést a saját Los Angeles-i laboratóriumában 
végzi, a gyártás megfelel a GMP nemzetközi szabványnak, a ter-
mékek pedig kielégítik a legszigorúbb minőségi követelményeket, 
és a legújabb tudományos eredményeken alapulnak�A Cosmetic 
Laboratories szakértői a Privilege termékekbe a korosodó bőrnek 
leginkább szükséges összetevőket tették bele: a Kona kávé olaját 
és kivonatát, tengeri kollagént, hialuronsavat, peptideket, C-vitamint 
speciális formájában, természetes aloet, acait, zöld teát és tengeri 
algakivonatok különleges kombinációját� Rendszeres napi ápolás-
sal a kozmetikai termékekbe zárt életerő szinte megállítja az idő 
múlását, meghosszabbítja fiatalságát és ápolt, egészséget sugár-
zóvá varázsolja bőrét.

www.prvlg.club

Privilege —
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Reggel az arctej gyengéden ébreszti bőrét, megtisztítja, 
hidratálja, frissíti, szükség esetén kisimítja, felkészíti a 
sminkelésre� Este az arctej feladata a pórusok megnyi-
tása, a mélytisztítás, a smink, a zsír, a külső környezeti 
hatások nyomainak eltávolítása, a fáradt bőr hidratálása 
és megnyugtatása� 

Alapösszetevői 

Konakávé-kivonat. Koffeinforrásként javítja a mikrokerin-
gést, és energiával tölt fel. Feszessé teszi a bőrt, csökkenti 
a petyhüdtséget, nyugtatja a bőrirritációt, véd az UV sugár-
zás káros hatása és a nem kívánt bőrpigmentesedés ellen. 

Konakávé-olaj. Fitoszterolok, telítetlen zsírsavak, E-vi-
tamin gazdag forrása. Könnyedén szívódik fel a bőrben, 
lágyít, hidratál, növeli a bőr rugalmasságát, kisimítja a 
kisebb ráncokat, csökkenti a napfény bőröregítő hatását. 
Serkenti a kollagén és az elasztin termelődését, amivel a 
bőr regeneráló képességét javítja. 

Hialuronsav. Az összes testszövet igényli, de különösen 
nagy szüksége van rá a bőrnek. A hyaluronsav néhány na-
pos használatával javul a bőr rugalmassága, elasztikussága, 
megfigyelhető az általános fiatalító hatás. A hyaluronsav 
még a legszárazabb bőrt is puhává és bársonyossá teszi. 

Tengeri kollagén. A tengeri halak, a rája és a cápa bőréből 
nyerik, mert az innen kivont kollagén áll a legközelebb az 
emberi kollagén szerkezetéhez� A tengeri kollagén más 

állati és növényi kollagénekkel összehasonlítva több hasz-
nos aminosavat tartalmaz, könnyebben szívódik fel, és 
erősebb a hidratáló és bőrfiatalító hatása. 

E-vitamin (tokoferol-acetát). Védi a bőrt a szabadgyökök 
káros hatása ellen, megelőzi a bőr korai öregedését és a 
ráncok képződését, segít megőrizni a bőr rugalmasságát 
és elasztikusságát� 

A-vitamin (retinil-palmitát). Nagyhatású, öregedést gátló 
vitamin, segíti a bőrsejtek megújulását, serkenti a kollagén 
képződését a hámszövetben, lassítja a bőr öregedését. 

C-vitamin (3-O-etil-aszkorbinsav). Az aszkorbinsav kü-
lönösen stabil módosulata, amely könnyen szívódik fel a 
bőrben. Természetesebbé teszi az arcszínt, növeli a bőr 
rugalmasságát, gyorsítja a kollagén képződését. 

Természetes aloelevél-lé. A fiatalító hatásáról ismert 
csodanövény serkenti a saját kollagén képződését, hidra-
tálja és feszessé teszi, fertőtleníti és felfrissíti a bőrt, védel-
met nyújt az UV-sugárzás ellen� 

Zöldtea-kivonat. Rekordmennyiségű antioxidáns és igen 
erős biostimulátor anyagokat tartalmaz, mint a koffein, 
polifenolok, tanninok, illóolajok, C-, K-, B-vitaminok� Ható-
anyagai erősítik a vér- és nyirokkeringést, a sejtek oxigén-
nel történő ellátását, erősítik a bőr védekező képességét, 
és javítják a hatóanyagok felszívódását a bőrben.

Összetevők:

Aloe Barbadensis levéllé, víz, nátrium-C14-16-olefin-szul-
fonát, glicerin, kokamidopropil-betain, fenoxietanol, 
dinátrium-kokoamfodiacetát, arabica kávémag-olaj, 
glikol-disztearát, PEG-150 pentaeritritil-tetrasztearát, 
nátrium-klorid, kaprilil-glikol, kapril-glükozid, lauril-glüko-
zid, nátrium-glikolát, etilhexil-glicerin, hexilén-glikol, nát-
rium-szulfát, kókuszsav, nátrium-diglikolát, tetradecén, 
tokoferil-acetát, hexadecén, nátrium- citrát, nátrium-bikar-
bonát, 3-O-etil-aszkorbinsav, oldható kollagén, retinil-pal-
mitát, tetranátrium-EDTA, Robusta kávémag-kivonat, 
kínai tealevél-kivonat, tokoferol, fermentált retekgyökér 
Leuconostoc szűrlemény, metil-klór-izotiazolinon, nátri-
um-hialuronát, metil-izotiazolinon, kálium-szorbát, trinát-
rium-EDTA, citromsav, karamell�

Kód: 60010 Kiszerelés — 100 ml

Privilege Milk Cleanser 
Cleanser Privilege arctisztító tej kávéolajjal és kávékivonattal
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A bőrradír a kávékivonat és a kávéolaj mellett őrölt kávé-
szemeket és dióhéjat is tartalmaz, amelyek kímélő hám-
lasztással távolítják el az elhalt bőrsejteket, puhítják és 
finoman polírozzák a bőrt. 

Alapösszetevői 

Konakávé-kivonat. Koffeinforrásként javítja a mikrokerin-
gést és az anyagcserét� Feszessé teszi és energiával tölti 
fel a bőrt, csökkenti a petyhüdtséget, nyugtatja a bőrirri-
tációt� 

Konakávé-olaj. Serkenti a kollagén termelődését, amivel 
a bőr regeneráló képességét javítja. A hatóanyagok gyor-
sabb anyagcseréjével növeli a bőr elasztikusságát is. 

Dióhéj. Az őrölt dióhéj kímélő hámlasztással távolítja el 
az elhalt bőrsejteket, puhítja és finoman polírozza a bőrt. 

Őrölt Kona kávészemek. Rendkívül finom állaguknak kö-
szönhetően kíméletesen távolítják el a bőrkitüremkedése-
ket, tisztítják és kisimítják a bőrt. 

Természetes aloelevél-lé. A fiatalító hatásáról ismert 
csodanövény serkenti a saját kollagén képződését, hidra-
tálja és feszessé teszi, fertőtleníti és felfrissíti a bőrt, védel-
met nyújt az UV-sugárzás ellen� 

Természetes kamillavirág-kivonat. A kamilla még a leg-
érzékenyebb bőrt is képes megnyugtatni és puhává tenni, 
ezen felül normalizálja a faggyúmirigyek kiválasztását, 
fehéríti a bőrt, elősegíti megújulását és gyógyulását,  
visszaadja az arc természetes színét� 

Tengeri kollagén. A tengeri halak, a rája és a cápa bőréből 
nyerik, mert az innen kivont kollagén áll a legközelebb az 
emberi kollagén szerkezetéhez� A tengeri kollagén más 
állati és növényi kollagénekkel összehasonlítva több hasz-
nos aminosavat tartalmaz, könnyebben szívódik fel, és 
erősebb a hidratáló és bőrfiatalító hatása. 

E-vitamin (tokoferol-acetát). Védi a bőrt a szabadgyökök 
káros hatása ellen, megelőzi a bőr korai öregedését és a 
ráncok képződését, segít megőrizni a bőr rugalmasságát 
és elasztikusságát� 

A-vitamin (retinil-palmitát). Nagyhatású, öregedést gátló 
vitamin, segíti a bőrsejtek megújulását, serkenti a kollagén 
képződését a hámszövetben, lassítja a bőr öregedését. 

Szuperoxid-dizmutáz és peroxidáz. Az A- és E-vitaminok 
aktivitását felülmúló szuper- antioxidánsok. Elősegítik a 
bőrsejtek salakanyagainak eltávolítását.

Összetevők:

Aloe Barbadensis levéllé, propilén-glikol, kapril / kap-
rilsav-triglicerid, pentilén- glikol, arabica kávémagpor, 
feketedióhéj-por, karbomer, cetaril-alkohol, víz, fenoxie-
tanol, kaprilil-glikol, Ceteareth-20, arabica kávémag-olaj, 
nátrium-hidroxid, tokoferol-acetát, oldható kollagén, reti-
nil-palmitát, glicerin, szorbinsav, rizskorpakivonat, robus-
ta kávémag-kivonat, matricariavirág- kivonat, tokoferol, 
fermentált retekgyökér Leuconostoc szűrlemény, Biosza-
harid Gum-1, fermentált Leuconostoc szűrlemény, káli-
um-szorbát, szójabab-peroxidáz, szuperoxid-dizmutáz, 
trinátrium-EDTA, karamell�

Kód: 60020 Kiszerelés — 50 ml

Privilege Facial Scrub  
Privilege bőrradír kávéolajjal és kávékivonattal
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A hidratáló tonik összehúzza a pórusokat az arctejes tisztítás 
után, és kimagaslóan magas aloelé-tartalmának köszönhető-
en intenzíven stimulálja a bőrt. 

Alapösszetevői 

Konakávé-kivonat. Koffeinforrásként javítja a mikrokerin-
gést és az anyagcserét. Energiával tölti fel a bőrt, javítja a 
szövetrugalmasságot, csökkenti a petyhüdtséget, nyugtatja 
a bőrirritációt. 

Konakávé-olaj. Serkenti a kollagén termelődését, amivel a 
bőr regeneráló képességét javítja. A hatóanyagok gyorsabb 
anyagcseréjével növeli a bőr elasztikusságát is. 

Nagylevelű csodamogyoró-kivonat. Egy bűvös összete-
vő, amelyet az élet bokrának is neveznek. A csodamogyoró 
természetesen teszi feszessé a bőrt, csökkenti a bőr erezett-
ségét, visszaállítja az egészséges arcszínt� Szimbolikus a 
jelentősége annak is, hogy amikor a természet a hidegre ké-
szülve takarodót fúj, a csodamogyoró éppen akkor virágzik! 

Hialuronsav. Minden szövettípus számára nélkülöz-
hetetlen összetevő, de a bőr esetében különösen igaz, 
hogy már néhány napos alkalmazása után megnő a bőr 
rugalmassága és elasztikussága, észrevehetővé válik a 
bőrfiatalító hatása. Még a legszárazabb bőrt is puhává 
és bársonyossá varázsolja� 

Tengeri kollagén. A tengeri halak, a rája és a cápa bőréből 
nyerik, mert az innen kivont kollagén áll legközelebb az em-
beri kollagén szerkezetéhez� A tengeri kollagén más állati és 
növényi kollagénekkel összehasonlítva több hasznos amino-
savat tartalmaz, könnyebben szívódik fel, és jobb a hidratáló 
és bőrfiatalító hatása. 

E-vitamin (tokoferol-acetát). Védi a bőrt a szabadgyökök 
káros hatása ellen, megelőzi a bőr korai öregedését és a 
ráncok képződését, segít megőrizni a bőr rugalmasságát és 
elasztikusságát� 

A-vitamin (retinil-palmitát). Nagyhatású, öregedést gátló 
vitamin, segíti a bőrsejtek megújulását, serkenti a kollagén 
képződését a hámszövetben, lassítja a bőr öregedését. 

C-vitamin (3-O-etil-aszkorbinsav). Az aszkorbinsav különö-
sen stabil módosulata, amely könnyen szívódik fel a bőrben. 
Természetesebbé teszi az arcszínt, növeli a bőr rugalmassá-
gát, gyorsítja a kollagén képződését. 

Természetes aloelevél-lé. A fiatalító hatásáról ismert cso-
danövény serkenti a saját kollagén képződését, hidratálja és 
feszessé teszi, fertőtleníti és felfrissíti a bőrt, védelmet nyújt 
az UV-sugárzás ellen� 

Természetes kamillavirág-kivonat. Javítja a mikrokerin-
gést, táplálja, frissíti, fehéríti a bőrt. Csökkenti a bőrfeszültsé-
get, visszaadja az arc természetes színét�

Összetevők:

Aloe Barbadensis levéllé, glicerin, nagylevelű csodamo-
gyoró-kivonat, heptil-glükozid, 1,2-hexanediol, kaprilil-gli-
kol, alkohol, kálium-szorbát, arabica kávémag-olaj, old-
ható kollagén, robusta kávémag-kivonat, fenoxietanol, 
heptanol, nátrium-aszkorbil-foszfát, nátrium-hialuronát, 
tokoferil- acetát, retinil-palmitát, római kamilla virágkivo-
nat, etilhexil-glicerin, fermentált retekgyökér Leuconostoc 
szűrlemény, tokoferol, trinátrium-EDTA, karamell.

Kód: 60030 Kiszerelés — 100 ml

Privilege Hydrating Toner 
Privilege hidratáló arctonik kávéolajjal és kávékivonattal
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Az intenzív hatású szemkörnyéki szérum kisimítja a bőrfel-
színt, segíti eltüntetni a fáradtság és a kor okozta bőrelválto-
zásokat� Rendszeres használatával csökken a pigmentese-
dés és a bőr puffadtsága, kisimulnak a szemhéjak. 

Alapösszetevői 
Konakávé-kivonat. Jótékonyan hat a bőrre, javítja a kerin-
gést, energiával tölt fel. Segít a bőr petyhüdtsége és pigmen-
tesedése ellen is. Védi a bőrt a káros környezeti hatásoktól.
Argirelin. Az Argirelin aktív öregedésgátló komponens, ún� bo-
tox a tégelyben� A botoxszal ellentétben azonban ez az izom-
lazító-peptid úgy csökkenti az arcizmok mimikai aktivitását, 
hogy közben nem változtatja meg a természetes arckifejezést� 
Rendszeres használata esetén jelentősen csökken a ráncok 
mélysége, különösen a szemek körül és a homlok tájékán� 
Hialuronsav. Minden szövettípus számára nélkülözhetetlen 
összetevő, de a bőr esetében különösen igaz, hogy már né-
hány napos alkalmazása után megnő a bőr rugalmassága 
és elasztikussága, észrevehetővé válik a bőrfiatalító hatása. 
Még a legszárazabb bőrt is puhává és bársonyossá vará-
zsolja� 
Tengeri kollagén. A tengeri halak, a rája és a cápa bőréből 
nyerik, mert az innen kivont kollagén áll a legközelebb az em-
beri kollagén szerkezetéhez� A tengeri kollagén más állati és 
növényi kollagénekkel összehasonlítva több hasznos amino-
savat tartalmaz, könnyebben szívódik fel, és jobb a hidratáló 
és bőrfiatalító hatása. 
A-vitamin (retinil-palmitát). Nagyhatású, öregedést gátló 
vitamin, segíti a bőrsejtek megújulását, serkenti a kollagén 
képződését a hámszövetben, lassítja a bőr öregedését. 

C-vitamin (3-O-etil-aszkorbinsav). Az aszkorbinsav külö-
nösen stabil módosulata, amely könnyen szívódik fel a bőr-
ben. Természetesebbé teszi az arcszínt, növeli a bőr rugal-
masságát, gyorsítja a kollagén képződését. 
Prolin és treonin. Az elasztin és a kollagén – a két alapvető 
bőrfehérje – képződéséhez szükséges aminosavak. Javítják 
a bőr szerkezetét, felgyorsítják a bőr gyógyulását és regene-
rálódását� 
E-vitamin (tokoferol-acetát). Védi a bőrt a szabadgyökök 
káros hatása ellen, megelőzi a bőr korai öregedését és a 
ráncok képződését, segít megőrizni a bőr rugalmasságát és 
elasztikusságát� 
Szuperoxid-dizmutáz és peroxidáz. Az A- és E-vitaminok 
aktivitását felülmúló szuper-antioxidánsok. Elősegítik a bőr-
sejtek salakanyagainak eltávolítását� Ahnfeltiopsis Concinna 
(vörösalga) kivonata A Hawaii-szigeteken gyakran használt 
csendesóceáni algakivonat hidratálja és táplálja a bőrt, javít-
ja rugalmasságát� 
Acai bogyó. Dél-Amerikából származó sokféle vitamint 
és nagy mennyiségű természetes antioxidánst tartalmazó 
növény, amit  a szépség és ifjúság bogyójának is hívnak�  
Antioxidáns-tartalmánál fogva csökkenti az UV sugárzás 
káros hatásait, ezzel gátolja a bőr korai öregedését, gyorsítja 
a bőrmegújulás folyamatát. Az Acai bogyó gyümölcshúsa 
kiválóan táplálja, hidratálja és puhítja a bőrt. 
Természetes aloelevél-lé. A fiatalító hatásáról ismert cso-
danövény serkenti a saját kollagén képződését, hidratálja és 
feszessé teszi, fertőtleníti és felfrissíti a bőrt, védelmet nyújt 
az UV-sugárzás ellen�

Összetevők:

Aloe Barbadensis levéllé, víz, oldható kollagén, glicerin, 
karbomer, fenoxietanol, 3-0-etil-aszkorbinsav, prolin, thre-
onine, kaprilil-glikol, rizskorpakivonat, robusta kávémag-ki-
vonat, fermentált retekgyökér Leuconostoc szűrlemény, 
szorbinsav, matricariavirág-kivonat, nátrium-hidroxid, 
Ahnfeltiopsis Concinna (vörösalga) kivonata, acai pálma 
szárított zúzaléka, nátrium-hialuronát, tokoferil-acetát, 
retinil-palmitát, fermentált Leuconostoc szűrlemény, ká-
lium-szorbát, acetil-hexapeptid-8, Etilhexil-glicerin, hexi-
lén-glikol, trinátrium-EDTA, tokoferol, szójabab-peroxidáz, 
szuperoxid dizmutáz, karamell�

Kód: 60040 Kiszerelés — 30 ml

Privilege Intensive Eye Serum  
Privilege szemkörnyéki intenzív hatású szérum kávékivonattal
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Az egyedülálló arc- és nyakszérum sejtszinten hatva vará-
zsolja bőrét sugárzóan egészségessé. Hatását leginkább a 
bőr tónusának és textúrájának javításával, és az öregedés és 
a fáradtság tüneteinek tompításával éri el� 

Alapösszetevői 

Konakávé-kivonat. Jótékonyan hat a bőrre, javítja a kerin-
gést, energiával tölt fel. Segít a bőr petthüdtsége és pigmen-
tesedése ellen is. Védi a bőrt a káros környezeti hatásoktól 
Argirelin. Az Argirelin aktív öregedésgátló komponens, ún� bo-
tox a tégelyben� A botoxszal ellentétben azonban ez az izom-
lazító-peptid úgy csökkenti az arcizmok mimikai aktivitását, 
hogy közben nem változtatja meg a természetes arckifejezést� 
Rendszeres használata esetén jelentősen csökken a ráncok 
mélysége, különösen a szemek körül és a homlok tájékán� 
Hialuronsav. Minden szövettípus számára nélkülözhetetlen 
összetevő, de a bőr esetében különösen igaz, hogy már né-
hány napos alkalmazása után megnő a bőr rugalmassága 
és elasztikussága, észrevehetővé válik a bőrfiatalító hatása. 
Még a legszárazabb bőrt is puhává és bársonyossá vará-
zsolja� 
Tengeri kollagén. A tengeri halak, a rája és a cápa bőréből 
nyerik, mert az innen kivont kollagén áll a legközelebb az em-
beri kollagén szerkezetéhez� A tengeri kollagén más állati és 
növényi kollagénekkel összehasonlítva, több hasznos ami-
nosavat tartalmaz, könnyebben szívódik fel, és jobb a hidra-
táló és bőrfiatalító hatása. 
Szuperoxid-dizmutáz és peroxidáz. Az A- és E-vitaminok 
aktivitását felülmúló szuper- antioxidánsok. Elősegítik a bőr-

sejtek salakanyagainak eltávolítását� 
Prolin és treonin. Az elasztin és a kollagén – a két alapvető 
bőrfehérje – képződéséhez szükséges aminosavak. Javítják 
a bőr szerkezetét, felgyorsítják a bőr gyógyulását és regene-
rálódását� 
Tengerimoszat-komplex. Ez a komplex, mint a fehérjék, 
vitaminok, rostok, aminosavak és poliszacharidok könnyen 
emészthető forrása, tökéletesen hidratál, táplál, és stimulálja 
a bőrsejtek megújulását. 
E-vitamin (tokoferol-acetát). Védi a bőrt a szabadgyökök 
káros hatása ellen, megelőzi a bőr korai öregedését és a 
ráncok képződését, segít megőrizni a bőr rugalmasságát és 
elasztikusságát� 
A-vitamin (retinil-palmitát). Nagyhatású, öregedést gátló 
vitamin, segíti a bőrsejtek megújulását, serkenti a kollagén 
képződését a hámszövetben, lassítja a bőr öregedését. 
C-vitamin (3-O-etil-aszkorbinsav). Az aszkorbinsav külö-
nösen stabil módosulata, amely könnyen szívódik fel a bőr-
ben. Természetesebbé teszi az arcszínt, növeli a bőr rugal-
masságát, gyorsítja a kollagén képződését. 
Természetes aloelevél-lé. A fiatalító hatásáról ismert cso-
danövény serkenti a saját kollagén képződését, hidratálja és 
feszessé teszi, fertőtleníti és felfrissíti a bőrt, védelmet nyújt 
az UV-sugárzás ellen� 
Természetes kamillavirág-kivonat. A kamilla még a legér-
zékenyebb bőrt is képes megnyugtatni és puhává tenni, ezen 
felül normalizálja a faggyúmirigyek kiválasztását, fehéríti a 
bőrt, elősegíti megújulását és gyógyulását, visszaadja az arc 
természetes színét�

Összetevők:

Aloe Barbadensis levéllé, glicerin, víz, oldható kollagén, 
Hypnea Musciformis kivonata, karbomer, fenoxietanol, 
3-0-etil-aszkorbinsav, prolin, threonine, Sargassum Fili-
pendula kivonata, kaprilil-glikol, szorbitol, rizskorpakivo-
nat, tokoferil-acetát, robusta kávémag-kivonat, Gellidiela 
Acerosa kivonata, fermentált retekgyökér Leuconostoc 
szűrlemény, retinil- palmitát, nátrium-hidroxid, szorbinsav, 
matricariavirág-kivonat, Ahnfeltiopsis Concinna (vörösal-
ga) kivonata, nátrium-hialuronát, fermentált Leuconostoc 
szűrlemény, kálium-szorbát, Etilhexil-glicerin, tokoferol, 
acetil-hexapeptid-8, hexilén-glikol, trinátrium-EDTA, szója-
bab-peroxidáz, szuperoxid dizmutáz�

Kód: 60050 Kiszerelés — 50 ml

Privilege Intensive Facial Serum 
Privilege intenzív hatású szérum arcra és nyakra kávékivonattal



1112022 Bőrápolás, tisztálkodás

A Privilege Eye Cream regeneráló krém a kor előrehaladtával 
megjelenő szem körüli sötét karikák, bőrduzzanatok és foltok 
eltávolítására szolgál. Alkalmazásával eltűnnek a szem körüli 
sötét karikák, enyhül a puffadtság, puhul a bőr, észrevehetően 
kisimulnak a ráncok, és a bőr, sugárzó kinézetet kap. 
Alapösszetevői 
Konakávé-kivonat. Jótékonyan hat a bőrre, javítja a keringést, 
energiával tölt fel. Segít a bőr petthüdtsége és pigmentesedé-
se ellen is. Védi a bőrt a káros környezeti hatásoktól 
Konakávé-olaj. Serkenti a kollagén termelődését, amivel a 
bőr regeneráló képességét javítja. A hatóanyagok gyorsabb 
anyagcseréjével növeli a bőr elasztikusságát is. Édesmandu-
la-olaj Lelassítja a sejtek természetes öregedését, csökkenti a 
bőrirritációt, táplál, tisztít, hidratál. Jojoba olaj. A kollagénhez 
hasonló szerkezetű, nagy mennyiségű aminosavat tartalma-
zó növényi viasz� Nem tömíti el a pórusokat, gyorsan felszí-
vódva hatékony védőgátat képez. Argirelin. Az Argirelin aktív 
öregedésgátló komponens, ún� botox a tégelyben� A botoxszal 
ellentétben azonban ez az izomlazító-peptid úgy csökkenti az 
arcizmok mimikai aktivitását, hogy közben nem változtatja 
meg a természetes arckifejezést� Rendszeres használata ese-
tén jelentősen csökken a ráncok mélysége, különösen a sze-
mek körül és a homlok tájékán� Hialuronsav. Minden szövettí-
pus számára nélkülözhetetlen összetevő, de a bőr esetében 
különösen igaz, hogy már néhány napos alkalmazása után 
megnő a bőr rugalmassága és elasztikussága, észrevehetővé 
válik a bőrfiatalító hatása. Még a legszárazabb bőrt is puhává 
és bársonyossá varázsolja� Tengeri kollagén A tengeri halak, 
a rája és a cápa bőréből nyerik, mert az innen kivont kollagén 
áll a legközelebb az emberi kollagén szerkezetéhez� A tengeri 

kollagén más állati és növényi kollagénekkel összehasonlítva 
több hasznos aminosavat tartalmaz, könnyebben szívódik fel, 
és jobb a hidratáló és bőrfiatalító hatása. E-vitamin (tokofe-
rol-acetát). Védi a bőrt a szabadgyökök káros hatása ellen, 
megelőzi a bőr korai öregedését és a ráncok képződését, segít 
megőrizni a bőr rugalmasságát és elasztikusságát. A-vitamin 
(retinil-palmitát) Nagyhatású, öregedést gátló vitamin, segíti a 
bőrsejtek megújulását, serkenti a kollagén képződését a hám-
szövetben, lassítja a bőr öregedését. C-vitamin (3-O-etil-asz-
korbinsav). Az aszkorbinsav különösen stabil módosulata, 
amely könnyen szívódik fel a bőrben. Természetesebbé teszi 
az arcszínt, növeli a bőr rugalmasságát, gyorsítja a kollagén 
képződését. Acai bogyó. Dél-Amerikából származó sokféle 
vitamint és nagy mennyiségű természetes antioxidánst tartal-
mazó növény, amit  a szépség és ifjúság bogyójának is hívnak� 
Antioxidáns- tartalmánál fogva csökkenti az UV sugárzás ká-
ros hatásait, ezzel gátolja a bőr korai öregedését, felgyorsítja a 
bőrmegújulás folyamatát. Az Acai bogyó gyümölcshúsa kivá-
lóan táplálja, hidratálja és puhítja a bőrt. Természetes aloele-
vél-lé A fiatalító hatásáról ismert csodanövény serkenti a saját 
kollagén képződését, hidratálja és feszessé teszi, fertőtleníti és 
felfrissíti a bőrt, védelmet nyújt az UV-sugárzás ellen. Termé-
szetes kamillavirág-kivonat. Javítja a mikrokeringést, táplál-
ja, frissíti, fehéríti a bőrt. Csökkenti a bőrfeszültéget, visszaadja 
az arc természetes színét� Algakivonat. A sejten belüli légzés 
és a sejtek oxigénnel való ellátásának javításával hatékonyan 
hidratálja a bőrt. Gyulladáscsökkentő és fertőtlenítő hatással 
bír. Magas biológiai értéke szerves és ásványi összetevőinek 
köszönhető, úgy, mint a poliszacharidok, aminosavak, vitami-
nok, ásványi anyagok, zsírsavak és klorofill.

Összetevők:

Aloe Barbadensis levéllé, édesmandula-olaj, glicerin, 
Simmondsia Chinensis (Jojoba) magolaj, oldható kolla-
gén, sztearinsav, dimetikon, arabica kávémag-olaj, szor-
bitán-sztearát, víz, fenoxietanol, 3-O-etil-aszkorbinsav, 
karbomer, cetil-alkohol, trietanol-amin, karamell, glice-
rin-sztearát, PEG- 100-sztearát, kaprilil-glikol, etil-hexilig-
licerin, allantoin, hexilén-glikol, szkvalén, tokoferil-acetát, 
retinil-palmitát, fermentált retekgyökér Leuconostoc szűr-
lemény, acai pálma szárított zúzaléka, nátrium-hialuronát, 
mirisztil-alkohol, sztearil-alkohol, robusta kávémag-kivo-
nat, tokoferol, római kamilla virágkivonat, barnalga-kivo-
nat, kálium-szorbát, acetil-hexapeptid- 8, trinátrium EDTA�

Kód: 60060 Kiszerelés — 30 ml

Privilege Repairing Eye Cream 
Privilege szemkörnyéki regeneráló krém kávékivonattal és kávéolajjal
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A nappali krém felkészíti bőrét egy újabb megterhelő nap-
ra. Megakadályozza a bőr kiszáradását, és az egész nap 
folyamán táplálja és lélegezteti bőrét. 

Alapösszetevői 
Konakávé-kivonat. Jótékonyan hat a bőrre, javítja a kerin-
gést, energiával tölt fel. Segít a bőr petthüdtsége és pigmen-
tesedése ellen is. Védi a bőrt a káros környezeti hatásoktól. 
Konakávé-olaj. Serkenti a kollagén termelődését, amivel 
a bőr regeneráló képességét javítja. A hatóanyagok gyor-
sabb anyagcseréjével növeli a bőr elasztikusságát is. 
Jojoba olaj. A kollagénhez hasonló szerkezetű, nagy 
mennyiségű aminosavat tartalmazó növényi viasz. Nem 
tömíti el a pórusokat, gyorsan felszívódva hatékony vé-
dőgátat képez. 
Argirelin. Az Argirelin aktív öregedésgátló komponens, 
ún� botox a tégelyben� A botoxszal ellentétben azonban ez 
az izomlazító-peptid úgy csökkenti az arcizmok mimikai 
aktivitását, hogy közben nem változtatja meg a termé-
szetes arckifejezést� Rendszeres használata esetén jelen-
tősen csökken a ráncok mélysége, különösen a szemek 
körül és a homlok tájékán� 
Hialuronsav. Minden szövettípus számára nélkülözhe-
tetlen összetevő, de a bőr esetében különösen igaz, hogy 
már néhány napos alkalmazása után megnő a bőr rugal-
massága és elasztikussága, észrevehetővé válik a bőrfia-
talító hatása. Még a legszárazabb bőrt is puhává és bár-
sonyossá varázsolja� 
Tengeri kollagén. A tengeri halak, a rája és a cápa bőréből 
nyerik, mert az innen kivont kollagén áll a legközelebb az 

emberi kollagén szerkezetéhez� A tengeri kollagén más 
állati és növényi kollagénekkel összehasonlítva több hasz-
nos aminosavat tartalmaz, könnyebben szívódik fel, és 
jobb a hidratáló és bőrfiatalító hatása. 
E-vitamin (tokoferol-acetát). Védi a bőrt a szabadgyökök 
káros hatása ellen, megelőzi a bőr korai öregedését és a 
ráncok képződését, segít megőrizni a bőr rugalmasságát 
és elasztikusságát� 
A-vitamin (retinil-palmitát). Nagyhatású, öregedést gátló 
vitamin, segíti a bőrsejtek megújulását, serkenti a kollagén 
képződését a hámszövetben, lassítja a bőr öregedését. 
C-vitamin (3-O-etil-aszkorbinsav). Az aszkorbinsav kü-
lönösen stabil módosulata, amely könnyen szívódik fel a 
bőrben. Természetesebbé teszi az arcszínt, növeli a bőr 
rugalmasságát, gyorsítja a kollagén képződését. Termé-
szetes aloelevél-lé A fiatalító hatásáról ismert csodanö-
vény, serkenti a saját kollagén képződését, hidratálja és fe-
szessé teszi, fertőtleníti és felfrissíti a bőrt, védelmet nyújt 
az UV-sugárzás ellen� 
Acai bogyó. Dél-Amerikából származó sokféle vitamint 
és nagy mennyiségű természetes antioxidánst tartalmazó 
növény, amit  a szépség és ifjúság bogyójának is hívnak� 
Antioxidáns-tartalmánál fogva csökkenti az UV sugárzás 
káros hatásait, ezzel gátolja a bőr korai öregedését, fel-
gyorsítja a bőrmegújulás folyamatát. Az Acai bogyó gyü-
mölcshúsa kiválóan táplálja, hidratálja és puhítja a bőrt. 
Algakivonat. Gazdag mikroelem- és tápanyagforrás, 
többek között szilíciumot, peptideket, poliszaharidokat, 
tartalmaz, gátolja a bőr idő előtti öregedését, javítja a bőr 
elasztikusságát és tónusát, hidratálja és fiatalítja a bőrt.

Összetevők:

Aloe Barbadensis levéllé, kapril-triglicerid, glicerin, Sim-
mondsia Chinensis (Jojoba) magolaj, oldható kollagén, 
sztearinsav, dimetikon, arabica kávémag- olaj, szorbi-
tán-sztearát, víz, fenoxietanol, karbomer, cetil-alkohol, tri-
etanolamin, karamell, gliceril-sztearát, PEG-100 sztearát, 
kaprilil-glikol, etilhexil-glicerin, 3-0-etil-aszkorbinsav, allan-
toin, hexilén-glikol, szkvalén, tokoferil-acetát, retinil-palmi-
tát, fermentált retekgyökér Leuconostoc szűrlemény, acai 
pálma szárított zúzaléka, nátrium-hialuronát, mirisztil-al-
kohol, sztearil-alkohol, robusta kávémag-kivonat, toko-
ferol, római kamillavirág- kivonat, barnamoszat-kivonat, 
kálium-szorbát, acetil-hexapeptid- 8, trinátrium-EDTA�

Kód: 60070 Kiszerelés — 50 ml

Privilege Anti-Aging Morning Cream
Privilege nappali fiatalító krém arcra és nyakra kávéolajjal és kávékivonattal
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A Privilege Anti-Aging Night krém természetes ereje rege-
nerálja bőrét, és értékes, nagyhatású hatóanyagokkal tölti 
fel azt, amíg Ön alszik. Reggelre az Ön bőre puha, kipihent 
lesz, készen arra, hogy egész nap ragyogjon�

Alapösszetevői 
Konakávé-kivonat. Jótékonyan hat a bőrre, javítja a ke-
ringést, energiával tölt fel. Segít a bőr petthüdtsége és 
pigmentesedése ellen is. Védi a bőrt a káros környezeti 
hatásoktól� 
Argirelin.  Az Argirelin aktív öregedésgátló komponens, 
ún� botox a tégelyben� A botoxszal ellentétben azonban ez 
az izomlazító-peptid úgy csökkenti az arcizmok mimikai 
aktivitását, hogy közben nem változtatja meg a termé-
szetes arckifejezést� Rendszeres használata esetén jelen-
tősen csökken a ráncok mélysége, különösen a szemek 
körül és a homlok tájékán� 
Hialuronsav. Minden szövettípus számára nélkülözhetet-
len összetevő, de a bőr esetében különösen igaz, hogy 
már néhány napos alkalmazása után megnő a bőr rugal-
massága és elasztikussága, észrevehetővé válik a bőrfia-
talító hatása. Még a legszárazabb bőrt is puhává és bár-
sonyossá varázsolja� 
Tengeri kollagén.  A tengeri halak, a rája és a cápa bőré-
ből nyerik, mert az innen kivont kollagén áll a legközelebb 
az emberi kollagén szerkezetéhez� A tengeri kollagén más 
állati és növényi kollagénekkel összehasonlítva több hasz-
nos aminosavat tartalmaz, könnyebben szívódik fel, és 
jobb a hidratáló és bőrfiatalító hatása. 
E-vitamin (tokoferol-acetát).  Védi a bőrt a szabadgyökök 

káros hatása ellen, megelőzi a bőr korai öregedését és a 
ráncok képződését, segít megőrizni a bőr rugalmasságát 
és elasztikusságát� 
A-vitamin (retinil-palmitát).  Nagyhatású, öregedést gátló 
vitamin, segíti a bőrsejtek megújulását, serkenti a kollagén 
képződését a hámszövetben, lassítja a bőr öregedését. 
C-vitamin (3-O-etil-aszkorbinsav).  Az aszkorbinsav kü-
lönösen stabil módosulata, amely könnyen szívódik fel a 
bőrben. Természetesebbé teszi az arcszínt, növeli a bőr 
rugalmasságát, gyorsítja a kollagén képződését. 
Acai bogyó.  Dél-Amerikából származó sokféle vitamint 
és nagy mennyiségű természetes antioxidánst tartalmazó 
növény, amit  a szépség és ifjúság bogyójának is hívnak� 
Antioxidáns-tartalmánál fogva csökkenti az UV sugárzás 
káros hatásait, ezzel gátolja a bőr korai öregedését, fel-
gyorsítja a bőrmegújulás folyamatát. Az Acai bogyó gyü-
mölcshúsa kiválóan táplálja, hidratálja és puhítja a bőrt. 
Természetes aloelevél-lé.  A fiatalító hatásáról ismert 
csodanövény, serkenti a saját kollagén képződését, hidra-
tálja és feszessé teszi, fertőtleníti és felfrissíti a bőrt, védel-
met nyújt az UV-sugárzás ellen� 
Jojoba olaj.  A kollagénhez hasonló szerkezetű, nagy 
mennyiségű aminosavat tartalmazó növényi viasz. Nem 
tömíti el a pórusokat, gyorsan felszívódva hatékony vé-
dőgátat képez. 
Algakivonat.  Gazdag mikroelem- és tápanyagforrás, 
többek között szilíciumot, peptideket, poliszaharidokat, 
tartalmaz, gátolja a bőr idő előtti öregedését, javítja a bőr 
elasztikusságát és tónusát, hidratálja, és fiatalítja a bőrt.

Összetevők:

Aloe Barbadensis levéllé, kapril-triglicerid, glicerin, Sim-
mondsia Chinensis (Jojoba) magolaj, sztearinsav, oldható 
kollagén, víz, dimetikon, szorbitán- sztearát, fenoxietanol, 
karbomer, cetil-alkohol, trietanol-amin, gliceril- sztearát, 
PEG-100 sztearát, parfüm, pantenol, szkvalén, kaprilil-gli-
kol, 3-0-etil-aszkorbinsav, etilhexil-glicerin, hexilén-glikol, 
allantoin, cianokobalamin, robusta kávémag-kivonat, to-
koferil-acetát, retinil-palmitát, fermentált retekgyökér Leu-
conostoc szűrlemény, acai pálma szárított zúzaléka, mi-
risztil-alkohol, sztearil-alkohol, római kamillavirág-kivonat, 
barnamoszat-kivonat, nátrium-hialuronát, kálium-szorbát, 
tokoferol, acetil- hexapeptid-8, trinátrium-EDTA�

Kód: 60080 Kiszerelés — 50 ml

Privilege Anti-Aging Night Cream 
Privilege éjszakai fiatalító krém arcra és nyakra kávékivonattal
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Emu Oil
Emu olaj

Ausztrália őslakói fedezték fel elsőként az emu olaj 
gyógyító tulajdonságait� A legenda szerint az ausztrál 
őslakosok évszázadokon keresztül mindenre jó csoda-
szerként használták az emu olajat egy sor kellemetlen-
ség, például sérülések, égési sebek, rovarcsípés, ízületi 
fájdalom, bőrbetegségek kezelésére. Az emu olaj egy 
rendkívül koncentrált termék, amit extraktumként (kivo-
natként), frakcionálással állítanak elő. Gyorsan beszívó-
dik a bőrbe anélkül, hogy zsírfoltot hagyna. 

Az emu olaj gyulladásgátló és hidratáló tulajdonságai an-
nak összetételével magyarázhatóak, amely 70% telítetlen 
- azaz rendkívül aktív - zsírsavat tartalmaz� 

Az emu olaj gazdag az izom- és ízületi fájdalmak ese-
tén jótékony hatásáról ismert α-linolénsavban, valamint 
olajsavban, amelynek helyi gyulladásgátló hatása van� A 
linolénsav prosztaglandinjai csökkentik az ödémát és a 
merevséget az ízületi mozgások korlátozottsága esetén, 
fájdalomcsillapító hatásuk van (különösen a felületi sérü-
lések esetén) és megszüntetik a fokozott fizikai erőfeszí-
tés okozta izomfeszültséget� 

Az emu olaj természetes és hatékony, biológiailag foko-
zottan aktív hidratáló szer. Az összetételében levő olaj-
savnak köszönhetően csodálatos módon képes gyorsan 
behatolni a bőr mélyrétegeibe. Rendkívül kedvezően hat 
a bőrre, egész napra biztosítja hidratálását, így ideális 

alkotóeleme a száraz bőr ápolására kifejlesztett termék-
családnak� 

Az emu olaj ugyanakkor hasznos szer problémás arcbőr 
esetén� Rendszerint bármely zsiradékot tartalmazó szép-
ségápolási termék egyik hiányossága az, hogy elzárja a 
pórusokat, ami pattanások megjelenéséhez vezet� Az 
emu olaj nem zárja el a pórusokat és így nem okoz patta-
násokat, serkenti a bőr regenerálódását ekcémák esetén. 

Az ekcémás betegeknél gyakran alakul ki intolerancia 
a kozmetikumokkal szemben� A hidratáló szerek nagy 
többsége fokozza a bőr irritációját. Az emu olaj nem irri-
tálja az ekcémás bőrt, sőt javítja annak állapotát. 

Nyugtató hatása van, csökkenti a viszketést és megakadá-
lyozza a keloid szövet képzését, ami a szövetek gyorsabb 
és intenzívebb gyógyulásához vezet, kevesebb fájdalom 
mellett. Alkalmazható a bőrképzés kezdeti szakaszában 
levő sebekre, mivel az emu olajnak bakteriosztatikus tu-
lajdonságai vannak, így megakadályozza a különféle bak-
tériumok elszaporodását a sebben. Megfigyelték, hogy 
emu olaj használatával a műtét utáni varratok és az égési 
sebek hegesedése sokkal gyorsabban történik� 

Jól kombinálható egyéb szépségápolási termékekkel, 
nem tartalmaz allergéneket, szagtalan és gazdaságos a 
használata, már kis mennyiségű olaj alkalmazása is lát-
ványos hatást eredményez�

Összetevők:

•   Emu (Dromiceius noveahollandia) olaj (99,7%),
•   rozmaring (Rosmarinus Officinalis) levél olaj, 
•   tokoferil-acetát, 
•   limonén, 
•   linalol

Kód: 5710 Kiszerelés — 50 ml
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Nem véletlen, hogy a teafaolaj és E-vitamin adalékot tar-
talmazó, emu olaj alapú balzsamot egyes országoban 
gyógyszernek tekintik. Fokozott áteresztőképességének 
köszönhetően az emu olaj a balzsam összes alkotóele-
mét a bőr mélyrétegeibe szállítja, így fokozza ezek jóté-
kony hatását� 

A nagy gondossággal kiválasztott összetétele javítja a 
helyi vérkeringést, lazítja az izmokat, hozzájárul a sebek 
hegesedéséhez, a bőr regenerálódásához, a fájdalom 
megszüntetéséhez serkenti a különféle eredetű (hő, 
vegyszer, nap által okozott) égési sebek gyógyulását. 
A balzsam hosszútávú használata segít normalizálni a 
zsírmirigyek kiválasztó tevékenységét, javítja a bőr szer-
kezetét és állapotát� A kozmetikai iparban természetes 
gyulladásgátlóként, fertőtlenítő- és hegképző szerként 
használt teafaolajnak és a körömvirágnak köszönhetően 
a balzsamnak jótékony hatása van a bőrön megjelenő 
irritációk és gyulladásos folyamatok esetén� A teafaolaj 
gyógyító olaj. Ausztrália őslakói már a legrégibb idők óta 
ismerték a teafa tulajdonságait, a növény leveleit sebgyó-
gyításra használták� 

A teafaolajnak baktériumölő, immunstimulátor, vírusö-
lő hatása van. Tulajdonságainak köszönhetően ideális 

szer égési sebekre, vágásokra, rovarcsípésre, aknére, 
herpeszre� Ezeken kívül a fáradtságérzet ellenszere, lá-
gyító és tápláló hatása van a bőrre, növeli a hajszálerek 
falának rugalmasságát, optimalizálja a hajszáleres kerin-
gést, megszünteti az ödémát és a felszíni visszereket� 

A balzsam összetételében levő méhviasz képes jól fel-
szívódni a bőrbe, így sima, bársonyos hatást kölcsönöz 
neki. A méhviasznak a bőrben levő zsírok egyes alko-
tóelemeihez közelálló szerkezete révén jótékony hatása 
van a bőrre. Hozzájárul egy védőréteg képzéséhez a bőr 
felszínén, így megakadályozzák annak kiszáradását� 
Magas A-vitamin és karotenoid tartalma jótékonyan hat 
hámsejtek regenerálódására� A szépség vitaminjának is 
nevezett E-vitamin összetett hatást biztosít: védi a bőrt a 
szabadgyökök hatása ellen, megelőzi a korai öregedést 
és a ráncok kialakulását, biztosítja az oxigén-ellátást és 
hidratálja a bőrt, így revitalizáló frissességet és rugal-
masságot kölcsönöz neki. A különféle magok olaja (man-
dula és sárgabarack) és a búzacsíra olaj többszörösen 
telítetlen zsírsavak, ásványi anyagok, vitaminok és egyéb 
jótékony anyagok forrása, amelyek az emu olajjal kombi-
nálva enyhítik az irritációt és a gyulladást, miközben cso-
dálatos bőrpuhító, hidratáló és regeneráló hatásuk van.

Összetevők:

•   Körömvirág, olívaolaj, 
•   emu olaj, 
•   édesmandula olaj, 
•   sárgabarackmag
•   olaj, 
•   búzacsíra olaj, 
•   méhviasz, 
•   E-vitamin, 
•   teafaolaj�

Kód: 91605  Kiszerelés — 15 ml

Emu Oil with Tea Tree Oil
Emu olaj teafaolajjal Bőrbalzsam
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Cool Relief
Cool Relief melegítő hatású kenőcs

Ha energikus és szeret állandóan mozgásban lenni; ha 
aktív életet és dinamikus pihenést választ függetlenül a 
kellemetlen helyzetektől, amelyeket az élet néha tartogat 
számunkra; léteznek hatékony módszerek az optimális 
egészségi állapot megőrzésére! 

Izomhúzódás, sérülés, az ideggyök gyulladások (radicu-
litis) akutizálódása, osteochondrosis, különféle izomfáj-
dalmak (myalgia), ízületi problémák esetén megbízható 
segítség a Cool Relief, amely felmelegíti izmait, így meg-
szünteti a fájdalmat és az izmok merevségét� Ennek a 
kenőcsnek, amelyet kifejezetten a gyors és hatékony se-
gítség érdekében állítottak elő, erős fájdalomcsillapító és 
gyulladáscsökkentő hatása van, serkenti az anyagcsere 
folyamatokat, így javítja a mozgásszervek mobilitását� 
Zsíros alapjának (természetes emu zsír) köszönhetően 
- ami a hatóanyagok magas fokú biohasznosulását teszi 
lehetővé az érintett szövetekben - képes behatolni a bőr 
mélyrétegeibe� 

A krém összetevőinek hatása: 

A kámfor javítja a vérkeringést és helyileg melegítő és to-
nizáló hatása van, normalizálja a vérerek tónusát, lazítja 
az izomzatot és enyhíti a fájdalomérzetet� A mentol, mi-
közben ingerli az izmokban levő idegvégződéseket, biz-
tosítja a fájdalom enyhítését és enyhén hűs érzetet kelt, 
így hozzájárul a külső vénákban a vér visszaáramlásához 
és nyugtatja a fájdalmas pontot� Az izom- és ízületi fájdal-
mak esetén gyulladáscsökkentő hatásáról ismert emu 
zsír csökkenti a gyulladási gócot, az ízületek duzzanatát 

és merevségét, megszünteti az izmok túlterheltségét� Az 
МSМ aktívan vesz részt a kollagén és keratin – a kötő-
szövet és porcszövet alapvető szerkezeti elemei, amelyek 
megőrzik az ízületek rugalmasságát és mozgékonyságát 
– képzésében, megszünteti az oxidatív folyamatok okozta 
gyulladást és hozzájárul a károsult sejtek regenerálódásá-
hoz és a porcok, ínszalagok új sejtjeinek növekedéséhez� 
A glükozamin-szulfát az ízületen belüli folyadék fő alkotóe-
leme, amely biztosítja az ízületek olajozását, csökkenti a 
porcok súrlódását és kopását, serkenti a kondroitin terme-
lést a csont- és porcszövet megerősítése érdekében. Az 
ízületi porcban helyreállítja az enzimes folyamatokat, így 
biztosítja a porc épségét és tartósságát, miközben meg-
akadályozza a szövetek károsodását és a gyulladásos 
reakciókat. A tömjénfa (boswellia) gyanta kivonatnak gyul-
ladásgátló hatása van, hozzájárul az ízületek gyógyulásá-
hoz, javítja a hajszáleres vérkeringést. A tömjénfát (Bos-
wellia) gyulladás elleni harcosnak is nevezik. Hatóanyagai 
(a boswellinsavak) lassítják a gyulladásos folyamatokat a 
kötőszövetben, csökkentik az ízületek duzzadását, erősítik 
a vérereket és hozzájárulnak a károsult vérerek felépülé-
séhez. A homoktövis kivonat a bőr felszínén serkenti az 
anyagcsere folyamatokat, növeli a bőr vitális tónusát, 
mivel biológiailag aktív hatóanyagok egyedülálló keve-
réke és az egyik leggazdagabb А- С- és Е-vitamin forrás. 
Körültekintően kialakított összetételének köszönhetően a 
Cool Relief lágyan és biztosan hat: kezdetben hűsíti a fájó 
pontot, így enyhíti a fájdalmat, majd kellemesen és hosszú 
időre felmelegíti a fájó területet, így a fájdalom biztosan 
megszűnik.

Összetevők:

Víz, mentol, kámfor, emu olaj, cetearil-alkohol, dicetil-foszfát, 
cetet-10-foszfát, viasz, glicerin-sztearát, sztearinsav, metil-
szulfonil- metán (MSM), rizsolaj, glukozamin-szulfát, 
fenoxietanol, trietanolamin, karbomer, eukaliptuszolaj, 
borsmentaolaj, mezei mentaolaj, szegfűolaj, tömjénfa 
(boswellia) és homoktövis kivonat

Kód: 91645 Kiszerelés — 120 g
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Coralbrite
Coralbrite fogkrém, Coral Apatite®-tal

A japán Coralbrite fogkrém nemcsak a szájhigiéniai ter-
mékek, hanem a hidroxiapatitot tartalmazó fogkrémek 
között is új szó. Mert ez a világ egyik első fogkrémje, 
amely korall alapú hidroxiapatitot tartalmaz - egy ter-
mészetes ásványi anyagforrást. A paszta összetevőinek 
99,7%-a természetes ásványi anyagokból, növényekből, 
gyümölcsökből, algákból, sőt zöldségekből származik. 
A Coralbrite fogkrém a japán menta frissítő aromájával 
nemcsak tökéletesen tisztít, hanem megőrzi, helyreállítja 
a fogzománcot és megelőzi a szuvasodást.

A hatóanyagok hatása 

A kalcium-hidroxiapatit a fogak és a csontok alapvető 
összetevője (a fogzománc 75%-ban hidroxiapatitból áll). 
A Coral Apatite® hidroxiapatitot, mint a Coralbrite fogk-
rém alapanyagát, a japán Yonaguni szigetről származó 
természetes megkövesedett korallból (Fossil Coral) nye-

rik. A korall apatit értékes és ritka erőforrás a világon, 
és nemcsak kalcium és foszfor, hanem számos más 
ásványi anyag (több mint 70) forrása is, amelyek 10 000 
évvel ezelőtt az ősi tengervízben oldódtak fel. Porózus 
szerkezetének köszönhetően a korall szorbensként mű-
ködik, így jobban eltávolítja a lepedéket és fehéríti a fog-
zománcot�

A természetes kalcium nemcsak kalciumionokat biz-
tosít, hanem hozzájárul a szájban a lúgos pH érték 
fenntarásához (a paszta pH-értéke 10), ami csökkenti a 
demineralizációt és meghosszabbítja a hidroxiapatit re-
generáló hatását�

A hagymakivonat és az allantoin enyhíti az irritációkat és 
gyulladásokat, valamint elősegíti a gyógyulást, akárcsak 
az egyedülálló pisztácia masztika� A japán borsmenta-
olajjal együtt ez a növényi komplexum kellemesen frissí-
tő ízt és illatot biztosít.

Coralbrite fogkrém korall-hidroxiapatittal:

• Alaposan megtisztítja a fogakat a lepedéktől;
• Csökkenti a demineralizációt; 
• Javítja a fogzománc remineralizációját;
• Csökkenti a fogak érzékenységét;
• Fényesíti és ragyogóvá teszi a fogzománcot; 
• Megelőzi a fogszuvasodást;
• Felfrissít és megakadályozza a kellemetlen 

leheletet�

Összetevők:

Víz, kalcium-karbonát, glicerin, szorbit, hidroxiapatit (Coral 
Apatite®), cellulóz gumi, japán borsmentaolaj, Sekken 
Soji szappanbázis, kókuszolajbázis, fenoxietanol, nátrium-
citrát, karragén, allantoin, hagymakivonat, mastix pisztácia�

Kód: 5720 Kiszerelés — 80 g tubus
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Az ezüstkolloid alapú Silver Gel fertőtlenítő, baktériumölő, 
gyulladásgátló szer� A termék gél formátuma biztosítja az 
ezüst nagyfokú biohasznosulását a károsult szövetekben� 

Az ezüst gátolja egyes specifikus - számos baktérium (kb. 
650 típus), vírus, gomba anyagcseréjében részt vevő - enzi-
mek működését. A fertőzőtt sejtbe jutva az ezüst gátolja a 
patogén baktérium légző funkcióját, ennek következtében 
megakadályozza a tápanyagok eljutását az adott baktérium 
felé� Ez a hatás a beteg sejtek elpusztulásához vezet anélkül, 
hogy károsítaná az egészséges sejteket� 

Az ezüst gyulladásgátló tulajdonságai akkor nyilvánulnak 
meg, amikor kapcsolatba lép a károsult szövetekkel� A seb-
be jutva az ezüst megköti a szövetekben levő fehérjéket és 
védőréteget képez, beburkolja az idegvégződéseket, meg-
szünteti az irritációt� Az ezüst hatására a seb megtisztul az 
elhalt sejtektől, a patológiás folyamat leáll és felgyorsul a 
gyógyulási folyamat�

Összetevők:

24 ppm ezüst, víz, carbopol, trietanol-amin�

Összetevők:

Víz, 10 ppm ezüst

Kód: 91637 Kiszerelés — 44 ml

Kód: 91679/91678 Kiszerelés — 118 ml/236 ml

Silver Gel
Silver Gel

Silver Max Care

A Silver Gel jótékony hatású:

• égési sebek, sérülések, trófikus fekélyek, aranyér;
• bőrbetegségek (pikkelysömör (psoriasis), allergiás 

dermatitisek, ekcémák);
• vírusos és bakteriális légúti megbetegedések 

(influenza, mandulagyulladás, akut vírusos légúti 
fertőzések) esetén.

A Silver-Max Care terméket ezüst-kolloid (ezüst víz) 
alapján állítják elő és az arcbőr mindennapi tisztítására 
használható. A gyártási technológia lehetővé teszi az 
ezüst részecskék teljes feloldódását a vízben, így azok 
megakadályozzák a patogén baktériumok szaporodását 

a bőr felületén. A bőr tisztítása ezzel az oldattal reggel és 
este egészséges külsőt kölcsönöz az arcbőrnek és hoz-
zájárul annak hidratálásához� A kozmetikusok a problé-
más: aknés, eritémás, pattanásos bőr tisztítására ajánl-
ják az ezüst vizet. Az ezüst víznek fiatalító hatása van, 
csökkenti az irritációt, megelőzi a bőr kiszáradását és 
hámlását, fokozza a tónusát, aktiválja a sejtregeneráló-
dást. A finom és érzékeny bőr számára rendkívül haszno-
sak az ezüst vizes fürdők, maszkok, arclemosó szerek.  A 
agyagból, zöldségből, gyümölcsből, erdei gyümölcsből, 
joghurtból, élesztőből és egyéb természetes anyagból 
készített maszkokhoz és pakolásokhoz ajánlott egy fél 
kávéskanál Silver-Max Care oldatot adagolni a pozitív ha-
tás fokozásának érdekében�
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Kitűnő lazító hatású, fokozza a tónust és az immunitást. 
A teafaolajat nem a tealevélből, hanem a Melaleuca 
cserje kis leveleiből vonják ki. Ez a cserje Malajziában 
és Délkelet-Ázsiában nő. Az olaj alapú oldat nagyon kon-
centrált, így kizárólag külsőleg lehet használni. Annak 
ellenére, hogy az olaj kizárólag külsőleg való használatra 
készült, be kell tartanunk a biztonsági intézkedéseket, fő-
ként érzékeny bőr esetén. 

A teafaolaj tulajdonságai több tanulmány tárgyát képez-
ték a XX� század elején, a modern tudomány századá-
ban� Ezek a kutatások megállapították, hogy antiszep-
tikus hatás tekintetében az olaj 100-szor erősebb, mint 
a karbolsav, miközben az ember számára ártalmatlan� 
1937-ben felfedezték egy másik csodálatos tulajdonsá-
gát ennek az olajnak, éspedig szinergikus képességét: 
vér és egyéb szerves anyagok jelenlétében antiszeptikus 
hatása 10-20%-kal nő. 

Jelenleg a teafaolajat széles spektrumú fertőtlenítőszer-
ként használják� A növényt tanulmányozó amerikai kuta-
tók szerint: ez az antiszeptikum, amelynek baktériumölő, 
gombaölő és gyulladásgátló tulajdonságai vannak, ké-
pes legyőzni gyakorlatilag bármely betegséget – kezdve 
a fejbőr trichophytiától, egészen a lábujj körmeinek gom-
bás fertőzéséig. Az olaj 50 aktív összetevő (mono-terpé-
nek, di-terpének, cineol, viridifloren, B-terpineol, L-terpi-
neol) természetesen kiegyensúlyozott keveréke, amely 
hatóanyagok biztosítják bőrgyógyító hatását. 

A teafaolaj hatékony a bőr akut és krónikus megbetegedé-
sei esetén� Regeneráló hatása van, megszünteti az irritáci-

ót, ödémát, viszketést (pruritus), bőrpírt, gennyes kiütése-
ket. A kozmetikában a zsíros bőr rendszeres napi ápolására 
használják, valamint korpa, hajhullás, szemölcsök esetén� 

A teafaolaj képes beszívódni a bőrbe és ez a képessége 
lehetővé teszi, hogy egyidejűleg hasson a bőr felületén, 
intradermálisan (a bőr mélyrétegeiben), illetve molekulá-
ris-sejt szinten (minden egyes élő sejt belsejében). 

Ez az olaj pótolhatatlan a bőr megbetegedései: pikkely-
sömör (psoriasis), allergiás dermatitis, ekcémák, ótvar, 
fejtetű, rovarcsípés esetén. Érdekes és talán kevésbé 
közismert tény, hogy a teafaolaj csak a patológiásan mó-
dosult bőrfelületekre hat, ahol javítja a sejtek növését és 
megújulását. Még abban az esetben is, ha a bőr parazi-
ták (tetű, rüh,) nyomán károsult, ennek az olajnak a hasz-
nálata hosszú időre biztosít jótékony hatást. 

A teafaolajnak a bőr károsult részeire kifejtett hatásának 
köszönhetően az olajat sikerrel használják az izmok, ízü-
letek különféle traumái, húzódások, vágások, zúzódások, 
égési sebek esetén� Nagyon hatékonyan szünteti meg a 
fájdalmat, fertőtleníti a sérülés helyét és hozzájárul a se-
bek – főként a gennyes sebek – hegesedéséhez. Ezen 
túlmenően, a teafaolaj meggátolja a különféle mikroor-
ganizmusok, baktériumok, gombák növekedését és ter-
jedését, így baktériumölő, gombaölő hatása van. 

Mindezeken túl egy meleg fürdő néhány csepp teafaolajjal 
kitűnő lazító hatású, fokozza a tónust és az immunitást.

Kód: 5701 Kiszerelés — 30 ml

Tea Tree Oil
Kozmetikai teafaolaj

Összetevők:

100% tisztított ausztrál teafa (Melaleuca alternifolia) olaj.
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Az allergiában szenvedő, asztmás vagy vegyszerekre ér-
zékenyek számára előállított hipoallergén folyékony mo-
sogatószer. Kímélő módon ható anionos és amfoter felü-
letaktív anyagainak köszönhetően hatékonyan távolítja el a 
zsiradékot túlzott habzás nélkül, így ideális a természetben 
való használatra is� Nem tartalmaz mesterséges illata-
nyagot, foszfátokat, kőolajszármazék oldószereket, klórt, 
színezéket és egyéb összetevőket, amelyek irritálhatják a 
légzőszerveket vagy a bőrt. Nem szárítja ki a kezet sem: 
nedves környezetben a termék összetételében levő glicerin 
hidratálja a bőrt.

Kód: 81311 Kiszerelés — 946 ml

Összetevők:

Víz, anionos felületaktív anyagok 15−25%, amfoter felületaktív 
anyagok 15−20%, glicerin 1−3%, propilén-glikol 1−2%, nátri-
um-klorid 0−2%, tartósítószer (benzizotiazolinon) 0,01−0,04%.

Alive D Allergy-free  
dishwashing liquid  
Hipoallergén folyékony mosogatószer

Háztartási tisztítószerek – Alive: tisztító- és mosósze-
rek új generációja, mely hatékony, sokoldalú, környezet-
barát és gazdaságos használatú� 

Az Alive termékeket kifejezetten azok számára fejlesz-
tették ki, akik nem szeretnék egészségüket és környeze-
tüket kitenni a háztartási vegyi anyagok agresszív hatá-
sainak� Az Alive termékek nem tartalmaznak veszélyes, 
illetve mérgező anyagokat, például petrolkémiai anya-
gokat, bórokat, foszfátokat, foszfonátokat, optikai fehé-
rítőket, mesterséges illatanyagokat és színezékeket. Az 
Alive csak enyhe, környezetbarát felületaktív anyagokat, 
ásványi és szerves anyagokat tartalmaz� 

Az Alive mosószerek szemcsés por állagúak, ideálisak a 
fehér és színes szövetek mosásához, valamint fehérítendő 
vagy makacs szennyeződések eltávolításához. Mindkét 
termék zeolitokat, a foszfátokat helyettesítő természetes 
ásványi anyagokat; nátrium-perkarbonátot (aktív oxigén) 
és enzimkomplexet (enzimek) tartalmaz. A zeolitok a fosz-
fátokkal ellentétben jól reagálnak a felületaktív anyagokkal, 
együtt hatékonyan tisztítják a szennyeződéseket, illetve 
könnyen kiöblíthetők a szövetekből. Az enzimek és a nát-
rium-perkarbonát feloldják a fehérjéket (vérfoltok, bébiéte-

lek, tejtermékek, tojás), zsírokat és más összetett szennye-
ződéseket anélkül, hogy károsítanák a szövet szerkezetét 
és színét.  A szemcsés megjelenési formának köszönhető-
en az Alive mosóporok nem "porzanak", és nem tartalmaz-
nak illat- és színezőanyagokat, így allergiában, asztmában 
és a vegyi anyagokkal szembeni túlérzékenységben szen-
vedők számára is ajánlhatók.

A mosogatószer enyhe felületaktív anyagokat tartalmaz, 
és nem tartalmaz színezéket vagy illatanyagot� Hatéko-
nyan oldja a zsírt és könnyen kiöblíthető. A terméket kife-
jezetten a háztartási vegyi anyagok kémiai összetevőivel 
szembeni allergiában és túlérzékenységben szenvedők 
számára fejlesztették ki. Formulája nem irritálja a bőrt és 
nem szárítja ki a kezet�

Az Alive termékek biztonságosak a vidéki házak és nyara-
lók szennyvízelvezető és autonóm szeptikus rendszerei 
számára is, mivel nem tartalmaznak kémiailag agresszív 
összetevőket.

Az Alive termékek koncentrált készítmények, így hosszú 
ideig elegendőek, amivel pénzt és időt takarít meg.

Alive termékcsalád – 
háztartási termékek



1232022 Háztartás

Oxigén alapú, hatékony és biztonságos multifunkciós fehérítő. 
Széleskörű felhasználásra kifejlesztett termék: ruhamosásra, 
szőnyegtisztításra, a fürdőszoba és a WC tisztítására. Aktívan 
működik minden hőmérsékleten és különféle keménységű víz 
mellett. Selyem és gyapjú kivételével bármilyen típusú és színű 
textília mosására alkalmas� A termék nátrium-perkarbonátot 
tartalmaz, amely aktív oxigént szabadít fel, így megőrzi a textília 
eredeti színét és állapotát� Illatosítja és frissíti a ruhákat� Nem tar-
talmaz klórt és egyéb agresszív összetevőket, így biztonságos 
a lakóépületek önálló szennyvízülepítő berendezései számára.

Koncentrált és ultra-hatékony mosószer automata és kézi mo-
sásra. Aktívan működik minden hőmérsékleten és különféle 
keménységű víz mellett. Selyem és gyapjú kivételével bármilyen 
típusú és színű textília mosására alkalmas. 100%-osan biológi-
ailag lebomló, nem tartalmaz foszfátokat, illatosítót, színezéket 
és egyéb mérgező anyagokat. Az aktív oxigén, zeolit, enzim, 
karboximetil-cellulóz alapú fehérítő kímélő módon távolítja el a 
szen - nyeződést anélkül, hogy gyengítené a szövetet, miközben 
megőrzi annak eredeti színét és állapotát. A termék használata 
gazdaságos (25 g / 1 normál mosás).

Kód: 81111 Kiszerelés — 1130 g

Kód: 81113 Kiszerelés — 907 g

Összetevők:

Nátrium-perkarbonát 80−90%, nátrium-karbonát 10−20%.

Összetevők:

Nátrium-perkarbonát < 40%, nátrium-hidrogénkarbonát 
15−30%, zeolitok 15−30%, anionos felületaktív anyagok 
5−15%, nem ionos felületaktív anyagok 5−15%, nátrium-
szulfát 5−15%, nátrium-metaszilikát < 4%, enzimek (alfa−
amiláz, proteáz) < 3%, szilícium-dioxid < 3%, karboximetil- 
cellulóz reszorbens < 3%�

Alive Ultra-concentrated  
destainer/deodoriser  
Alive koncentrált fehérítő és makacs foltok elleni mosópor

Alive Ultra-concentrated  
powdered laundry detergent 
Alive koncentrált mosópor fehér és színes ruhák mosására
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