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Balení: 60 tablet
Složení 1 tablety: 
Beta karoten (1 mg),
Vitamín C (15 mg),
Vitamín E (10 mg),
Vitamín P (rutin) (4 mg),
Česneková sušina  (150 mg)

ALLICOR Forte je obohacen o vitamíny C a E, které přispívají k ochraně 
buněk před oxidativním stresem.

Výrobek neobsahuje lepek, konzervační látky ani aromata.

Doporučené dávkování: 1 - 2 tablety denně

ALLICOR FORTE

Česnekové tablety
Česneková sušina, obsažená v ALLICORU, je připravena způsobem, který 
zajistí maximum původních látek čerstvého česneku. Při speciální úpravě 
česnekových tablet ALLICOR dochází k uvolňování účinných, avšak větši-
nou aromatických látek až během trávení. Konzument tedy není obtěžován 
charakteristickým česnekovým pachem.

Výrobek neobsahuje lepek, laktózu, konzervační látky ani aromata.

Doporučené dávkování: 1-2 tablety denně polknout a zapít

Balení: 60 tablet
Složení 1 tablety: 
Česneková sušina (150 mg)

ALLICOR



2

ALLICOR SPECIÁL
Výrobek je určený speciálně pro diabetiky a proto obsahuje chrom (Cr), 
který přispívá k udržení normální hladiny glukózy v krvi, ale také přispívá 
společně s vitamínem C k ochraně buněk před oxidativním stresem.

Výrobek neobsahuje lepek, konzervační látky ani aromata.

Doporučené dávkování: 1 - 2 tablety denně polknout a zapít

Balení: 60 tablet
Složení 1 tablety: 
Česneková sušina  (150 mg),
Beta karoten (provitamin A)  
(2 mg), Vitamín C (kyselina 
askorbová) (30 mg),
Bioflavonoidy z citrusových 
plodů (1 mg),  
Zinek (Zn) (2,50 mg),  
Chrom (Cr) (0,02 mg)

Balení: 60 tablet
Složení 1 tablety: 
Česneková sušina (150 mg), Provitamin A (beta karoten)  
(0,40 mg), Vitamín B1 (thiamin) (0,70 mg), Vitamín B2 
(riboflavin) (0,80 mg), Vitamín B3 (niacin) (9 mg),  
Vitamín B5 (kys. pantothenová) (3 mg), Vitamín B6 (pyridoxin)  
(1 mg), Vitamín B12 (kobalamin) (0,0005 mg), Kyselina 
listová (0,10 mg), Vitamín C (kys. askorbová) (30 mg), 
Vitamín D3 (0,0025 mg), Vitamín E (tokoferol) (5 mg),  
Vitamín H (biotin) (0,075 mg), Vitamín P (rutin) (2,50 mg)

Česneková sušina je doplněna komplexem vitamínů, z nichž zvláště  
vitamíny A, B6, B12, C a D3 přispívají k normální funkci imunitního systému.  
Biotin přispívá k udržení normálního stavu vlasů, sliznic a pokožky.

Výrobek neobsahuje lepek, laktozu, konzervační látky ani aromata.

Doporučené dávkování: 1 - 2 tablety denně polknout a zapít

ALLICOR SUPER
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BETAVID SE SVĚTLÍKEM LÉKAŘSKÝM
Všechny účinné látky jsou přírodního původu ve formě extraktů. Přípravek 
je určen především lidem, kteří přetěžují svůj zrak při dlouhodobé práci 
s počítačem, při řízení automobilů nebo při častém sledování televize.

Světlík lékařský pomáhá udržovat zdravé oči, podporuje funkci sítnice, 
přispívá k lepšímu vidění zejména u unavených očí. Má všeobecně posi-
lující a revitalizační účinky na organismus.

Anthokyanosidy a jiné flavonoidy a další fenolické látky obsažené 
v borůvkách a v červeném víně mají výrazně antioxidační účinky, chrání 
buňky a tkáně před škodlivým působením kyslíkových radikálů. Příznivě 
působí na cévní kapiláry, na hladinu kolagenu v oku a na funkci sítnice, 
posilují pružnost cév.

Beta karoten je provitamínem, z kterého enzymovou oxidací vzniká vitá-
mín A nezbytný pro kvalitní vidění a pro tvorbu sliznic.

Výrobek neobsahuje lepek, konzervační látky, syntetická barviva ani aromata.

Doporučené dávkování: 1 tableta denně

Balení: 60 tablet 
Složení 1 tablety: 
Beta karoten (6 mg),
Extrakt ze světlíku  
lékařského (100 mg),
Extrakt z borůvek  (10 mg),
Extrakt z červeného vína (10 mg)

ANTISTRES
Kozlík lékařský:
• zklidňuje při stresu
• přispívá udržování dobrého spánku

Vitánie snodárná:
• podporuje opětovné nabytí duševní rovnováhy po působení stresu 

podporuje usínání
• posiluje odolnost ke stresu, usnadňuje vyrovnávání se stresem
• pomáhá v období mentálního i fyzického napětí a úzkosti

Rozchodnice růžová:
• pomáhá organismu v adaptaci na psychický stres
• stimuluje nervový systém, podporuje dobrou náladu
• příznivě působí při únavě a bolestech hlavy vyvolané stresem
• příznivě působí při potížích se spánkem
• chrání proti stresu

Doporučené dávkování: Dospělí 2 kapsle před spaním

Balení: 60 kapslí
Složení 1 kapsle: 
Kozlík lékařský (Valeriana 
officinalis) extrakt 20:1 
(12,5 mg), Vitánie snodárná 
(Withania somnifera) extrakt 
1,5% witanolidů (250 mg), 
Rozchodnice růžová (Rhodiola 
rosea) extrakt 4 % rosavinu 
(50 mg)
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Balení: 60 tablet
Složení 1 tablety: 
Biotin (vitamín H) (0,15 mg),
Kyselina pantothenová (6 mg),
Hyaluronát sodný (50 mg)
Oxid křemičitý (15 mg)

Biotin přispívá k udržení normálního stavu vlasů, pokožky a sliznic.

Kyselina pantothenová (ve formě pantothenátu vápenatého) přispívá ke 
snížení míry únavy a vyčerpání.

Kyselina hyaluronová (ve formě hyaluronátu sodného) je přítomná 
v pokožce, kde brání průniku bakterií do tkání. Dále se nachází v chrupav-
kách, očním sklivci a spolu s kolagenem tvoří základ organické části kostí.

Doporučené dávkování: 1 tableta denně

BIOSIL H s hyaluronátem sodným

Biosil přispívá k udržování normálního stavu vlasů, pokožky a sliznic.

Sloučeniny křemíku jsou důležitým stavebním prvkem organismu  
– uplatňují se při tvorbě kostí, chrupavek apod. Nedostatek křemíku se 
projevuje především zhoršením kvality pokožky, vlasů a nehtů (vazivové 
tkáně jsou ochablé, nehty jsou křehké a lámavé, vlasy se štěpí a vypa-
dávají). Nedostatek křemíku je možné eliminovat jen jeho sloučeninami, 
rozpustnými v žaludečním a střevním prostředí.

Doporučené dávkování: 1-2 tablety denně

Balení: 60 tablet
Složení 1 tablety: 
Biotin (vitamín H) (0,075 mg)
Oxid křemičitý (15 mg)

BIOSIL
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Biotin přispívá k udržení normálního stavu vlasů, pokožky a sliznic.

Zinek přispívá k udržení normálního stavu nehtů, vlasů a pokožky. Dále 
se zinek podílí na procesu dělení buněk, přispívá k ochraně buněk před 
oxidativním stresem a k udržení normální funkce imunitního systému.

Kyselina pantothenová (ve formě pantothenátu vápenatého) přispívá ke 
snížení míry únavy a vyčerpání.

Doporučené dávkování: 1 tableta denně

Balení: 60 tablet
Složení 1 tablety: 
Biotin (vitamín H) (0,15 mg),
Kyselina pantothenová (6 mg),
Zinek (10 mg)
Oxid křemičitý (15 mg)

BIOSIL PLUS

BRUSINKY 20 000 mg
Ochrana močových cest
Přírodní extrakt z brusinek má řadu účinků:

• má blahodárný účinek na močový systém a pomáhá jej udržovat ve 
zdravém stavu

• přispívá k přirozené obraně těla, příznivě ovlivňuje zdraví srdce a cév

Výrobek neobsahuje lepek, konzervační látky, syntetická barviva ani aromata.

Doporučené dávkování: 2 tablety denně

Balení: 60+10 tablet
Denní dávka 2 tablet 
obsahuje:  
800 mg koncentrovaného 
přírodního extraktu z brusinek, 
což odpovídá v poměru 25 : 1 
konzumaci 20 000 mg čerstvých 
brusinek
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DRASLÍK / DRASLÍK + HOŘČÍK
Draslík má význam při udržování osmotického tlaku v buňkách, přená-
ší nervové vzruchy, uplatňuje se při metabolismu bílkovin a sacharidů. 
Nedostatek draslíku se může projevit svalovou ochablostí, poruchami 
srdeční činnosti, poškozením ledvin a řadou dalších negativních dopadů.

Doporučené dávkování: 3 tablety denně

Draslík a hořčík ve formě citrátu draselného, citrátu hořečnatého a uh-
ličitanu hořečnatého.

Doporučené dávkování: 3 tablety denně
DRASLÍK
Balení: 60 tablet
Složení 1 tablety: 
Draslík (K) (40 mg)

DRASLÍK +HOŘČÍK
Balení: 60 tablet
Složení 1 tablety: 
Draslík (K) (30 mg),
Hořčík (Mg) (8 mg)

EXTRA C 500 
s postupným uvolňováním
Inovovaná forma vitamínu C v kapslích s trvalejším účinkem.

Jedna kapsle obsahuje 500 mg vitamínu C, který je pro organismus 
přístupný po dobu minimálně 8 hodin. Vitamín C přispívá k normálnímu 
energetickému metabolismu a ke snížení míry únavy a vyčerpání. Rovněž 
přispívá k normální tvorbě kalogenu, pro normální funkci cév, chrupavek, 
kostí, dásní, zubů a kůže. Přispívá také k ochraně buněk před oxidativním 
stresem.

Doporučené dávkování: 1 kapsle denně
Balení: 90 kapslí
Složení 1 kapsle: 
500 mg vitamínu C
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HERBA ODVODNĚNÍ
Kopřiva dvoudomá extrakt z kořene 10:1, Jalovec obecný extrakt 
z plodu 10:1, Bříza bělokorá extrakt z listu 10:1. Plnidlo: inulin.

Obal kapsle: želatina, glycerin.

Kopřiva podporuje funkci ledvin a vylučování vody z těla.

Jalovec podporuje vylučování vody z organismu / podporuje činnost ledvin.

Bříza posiluje vylučovací funkci ledvin.

Doporučené dávkování: 3x denně 1 kapsle

Balení: 60 kapslí
Složení 1 kapsle: 
Kopřiva dvoudomá extrakt 10:1 
z kořene (200 mg), Jalovec 
obecný extrakt 10:1 z plodu 
(200 mg), Bříza bělokorá extrakt 
10:1 z listu (100 mg)

s neutrální formou vitamínu C
Bioflavonoidy přírodního původu – rutin a komplex bioflavonoidů 
z citrusových plodů – zvýrazňují účinek neutrální formy vitamínu C. Pod-
porují funkci cévního systému, pomáhají udržovat propustnost a elasticitu 
cévního systému.

Neutrální (nekyselá) forma vitamínu C, vázaná na vápník a tudíž šetrná 
k žaludeční sliznici, je lépe absorbována buňkami těla. Vitamín C přispívá 
k normální funkci imunitního systému a ke snížení míry únavy a vyčerpání.

Doporučené dávkování: 1 tableta denně
Balení: 60 tablet
Složení 1 tablety: 
Vitamín C (120,0 mg),
Rutin (12 mg),
Bioflavonoidy z citrusových 
plodů (12 mg)

HESPERUTIN
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Tablety obsahují část hořčíku (Mg) v rychle působící formě citrátu a část 
hořčíku je přítomna jako pomaleji působící uhličitan.

Hořčík (Mg) je prvek, který má v těle nejvíce funkcí. Je obsažený v kos-
tech a zubech. Přispívá k normálnímu energetickému metabolismu a po-
dílí se na dělení buněk.

Spotřeba hořčíku se při větší fyzické zátěži a stresu výrazně zvyšuje. Uvádí 
se, že stresová situace, která trvá déle než 10 minut, vede ke ztrátě asi 1/2 
denního příjmu z potravy. Hořčík proto příspívá k normální činnosti svalů 
a nížení míry únavy a vyčerpání.

Vitamín B6 podporuje činnost nervové soustavy, přispívá k regulaci hor-
monální aktivity, k normální funkci imunitního systému i k tvorbě červe-
ných krvinek.

Doporučené dávkování: Děti od 3 do 12 let 1 tabletu denně, dospělé 
osoby 2 tablety denně, při zvýšené spotřebě hořčíku až 4 tablety denně.

Balení: 60 tablet
Složení 1 tablety: 
Hořčík (60 mg), 
Vitamín B6 (3 mg)

HOŘČÍK + B6

Při jednostranné stravě, stresových stavech, při namáhavé fyzické práci 
a sportovních výkonech, dále při diabetes, v těhotenství a v období kojení 
je žádoucí doplňování stravy hořčíkem. 

Hořčík podmiňuje velký počet metabolických procesů probíhajících 
v buňkách, posiluje organismus, pomáhá rychleji překonávat následky 
působení stresů, pozitivně působí při únavě a vyčerpání. Spolu s vápní-
kem hraje ústřední roli při udržování pevnosti kostí.

Výrobek neobsahuje lepek, konzervační látky, syntetická barviva ani aromata.

Doporučené dávkování: 1 - 2 tablety denně
Balení: 60 tablet
Složení 1 tablety: 
Hořčík (200 mg)

HOŘČÍK 200 mg
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CHROM COMBI
Chrom je nepostradatelný prvek, který se uplatňuje při metabolismu 
glukózy - jeho nedostatek má stejné projevy jako deficience inzulínu. 
Podobný glukózo-toleranční efekt má i zinek, který má i nezastupitelný 
význam při tvorbě celé řady enzymů a hormonů. Vstřebávání těchto prvků 
příznivě ovlivňuje přísada vitamínu B6.

Doporučené dávkování: 1 tableta denně

Balení: 60 tablet
Složení 1 tablety: 
Chrom (0,03 mg),
Zinek (9 mg),
Vitamín B6 (1,20 mg)

JMELÍ - HLOH plus hořčík
Jmelí podporuje srdeční funkci, příznivě působí na cévní systém. Po-
vzbuzuje krevní oběh v cévních kapilárách, pomáhá udržovat normální 
hladinu cholesterolu a tuků v krvi.

Hloh přispívá k regulaci srdeční aktivity. Podporuje srdeční funkci, zvyšuje 
zásobení kyslíkem, příznivě ovlivňuje periferní cirkulaci krve.

Hořčík pomáhá udržovat normální energetický metabolismus, přispívá 
ke snížení míry únavy a vyčerpání. Podporuje činnost svalů a nervové 
soustavy.

Doporučené dávkování: Dospělí 1 kapsle 2x denně
Balení: 60 kapslí
Složení 1 kapsle: 
Jmelí bílé - nať (1000 mg),  
Hořčík (40 mg),  
Hloh obecný - plod (100 mg)
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JODIKAL
Jód z potravy se shromažďuje ve štítné žláze, kde se stává součástí hor-
monálních látek, které jsou nezbytné pro růst a vývoj lidského organismu.

Nedostatek jódu vede ke vzniku strumy (volete), nepříznivě je ovlivněn 
tělěsný i duševní rozvoj dětí i dospělých. Jedna tableta JODIKALU doplní 
příjem jódu z běžné stravy na optimální hladinu.

Doporučené dávkování: 1 tableta denně

Balení: 80 tablet
Složení 1 tablety: 
Jód (0,1 mg)

Karnitin podporuje získávání energie z tuků a z podkožních vrstev. Sti-
muluje spalování tuků, zabraňuje předčasné únavě svalstva, pomáhá při 
regeneraci svalů po fyzické zátěži, působí příznivě na formování svalstva. 
Působí příznivě na zdraví srdečního svalu i na mentální stav. Pomáhá 
udržovat normální hladinu volných mastných kyselin během těhotenství.

Chrom je součástí tzv. faktoru zlepšujícího glukózovou toleranci, pomáhá 
udržovat normální hladinu glukózy v krvi. 

Výrobek neobsahuje lepek ani konzervační látky.

Doporučené dávkování: 1 - 2 tablety denně
Balení: 50 tablet
Složení 1 tablety: 
L-karnitin (75,0 mg),
Chrom (Cr) (0,025 mg)

KARNITIN + CHROM
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KAŠTAN - JÍROVEC plus
Kaštan - Jírovec maďal pomáhá udržovat správnou cirkulaci krve, 
příznivě působí na cévy a kapiláry, potlačuje pocit „těžkých nohou“, napo-
máhá výživě a čistícím procesům v kůži, podporuje pohyblivost a pružnost 
kloubů, zvyšuje odolnost organismu v nepříznivých okolních podmínkách.

Vitamín C ve formě askorbátu vápenatého je neutrální formou vitaminu 
C, která je šetrnější k žaludeční sliznici a je lépe absorbována tělními 
buňkami, přispívá k tvorbě kolagenu pro normální funkci krevních cév, 
chrupavek, kostí, dásní a zubů.

Bioflavonoidy z citrusových plodů s obsahem hesperidinu vhodně do-
plňují recepturu.

Doporučené dávkování: 2x denně 1 kapsle
Balení: 60 kapslí
Složení 1 kapsle: 
Kaštan - Jírovec maďal extrakt 
(250 mg), Vitamín C (60 mg),
Bioflavonoidy z citrusových 
plodů (50 mg)

Balení: 60 tablet
Složení 1 tablety: 
Koenzym Q10 (30 mg),
Vitamín C (30 mg),
Komplex bioflavonoidů (3 mg),
Zinek (Zn) (3 mg)

Vitamín C a Zinek (Zn) společně přispívají ke správnému fungování imu-
nitního systému a k ochraně buněk před oxidativním stresem.

Komplex bioflavonoidů s vitamínem C přispívají ke správné funkci krev-
ních cév, pokožky a dásní.

Výrobek neobsahuje lepek, laktózu, konzervační látky a syntetická barviva.

Doporučené dávkování: 2 tablety denně

KOENZYM Q10 FORTE



12

KOFEX 
Oddaluje únavu a zlepšuje koncentraci 
Účinky kofeinu:

• příznivě stimuluje centrální nervový systém – tím oddaluje únavu 
a zlepšuje koncentraci – je vhodný v období s potřebou maximálního 
soustředění, při stresu a zvýšené psychické zátěži (pro studenty, mana-
žery, řidiče)

• pomáhá při únavě a vyčerpání
• stimuluje fyzický výkon

Čistý kofein je v tabletách doplněn přírodní formou – extraktem z guarany, 
jejíž užívání není návykové a proto je zcela bezpečné.

Výrobek neobsahuje konzervační látky, syntetická barviva ani aromata.

Doporučené dávkování: maximálně 5 tablet denně

Balení: 80 tablet 
Složení 1 tablety:
Jedna tableta obsahuje celkem 
50 mg kofeinu, pocházejícího 
jednak z kofeinu čistého  
(40 mg), jednak z extraktu 
guarany (10 mg). 

Balení: 150 tablet
Složení 1 tablety: 
Kreatin (300 mg),
Kyselina alfa-lipoová (20 mg)

Kreatin podporuje zdravější využití glukózy pro činnost svalů na úkor její 
přeměny na tukovou tkáň. Podporuje tvorbu nové svalové hmoty, zvyšuje 
fyzický výkon, oddaluje svalovou únavu a urychluje svalovou regeneraci. 
Působí proti úbytku svalové hmoty.

Kyselina alfa-lipoová je jedním z nejsilnějších antioxidantů, poskytuje 
ochranu proti škodlivým volným radikálům.

Výrobek neobsahuje lepek, laktózu, konzervační látky, syntetická barviva 
ani aromata.

Doporučené dávkování: 2 – 5 tablet denně

KREATIN + KYSELINA LIPOOVÁ
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KYSELINA LISTOVÁ – FORTE 
Kyselina listová má v organismu nezastupitelnou funkci při tvorbě nukle-
ových kyselin, které nesou informace pro normální průběh všech životních 
procesů. Kyselina listová je také nezbytná pro metabolismus bílkovin, pro 
tvorbu červených krvinek a k buněčnému dělení. Dostatečný příjem kyse-
liny listové je důležitý zejména v době těhotenství, kdy se tato látka podílí 
na zdravém růstu a vývoji plodu a tím se předchází vrozeným vadám dětí. 
Kyselinu listovou v přírodní formě získáváme ze zeleniny, ovoce a vnitřností. 
V těchto potravinách je však kyselina listová vázána jako neúčinné foláty, 
které se do účinné formy transformují teprve za přispění vitamínu B12.

Vitamín B12 je úzce spojený s metabolismem kyseliny listové. Stejně 
jako kyselina listová se vitamín B12 podílí na dělení buněk a přispívá k nor-
mální tvorbě červených krvinek.

Doporučené dávkování:  1 tableta denně,  
těhotné a kojící ženy 2 tablety denně

Balení: 60 tablet
Složení 1 tablety: 
Kyselina listová (0,4 mg),
Vitamín B12 (0,001 mg)

KYSELINA LIPOOVÁ PLUS
Kyselina alfa-lipoová má v lidském organismu několik nezastupitelných 
funkcí. Tělo ji získává především z potravin, částečně si ji samo syntetizu-
je. To však vyžaduje pestrou a vyváženou stravu. 

Kyselina lipoová se významně podílí na přestupu krevní glukózy do buněk, 
a to nezávisle na inzulínu - tedy dochází k zesílení efektu metabolismu 
glukózy na energii a tím i k poklesu krevní glykémie.

Tím kyselina lipoová snižuje rovněž riziko pozdějších komplikací cukrovky. 

Kyselina lipoová je také velmi účinným antioxidantem, redukuje tzv. volné 
kyslíkové radikály. 

Vitamín B1 (thiamin) ovlivňuje energetický metabolismus.

Kyselina pantothenová (vitamín B5) posiluje duševní výkonnost, 
přispívá ke snížení únavy a vyčerpání.

Výrobek neobsahuje lepek, konzervační látky, syntetická barviva ani aro-
mata.

Doporučené dávkování: 1 - 2 tablety denně

Balení: 60 tablet
Složení 1 tablety: 
Kyselina α-lipoová (100 mg),
Vitamin B1 (thiamin) (0,7 mg),
Vitamin B5 (kys. pantothenová) 
(6,0 mg)
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Kyselina listová podporuje normální funkci imunitního systému, má 
vliv na krvetvorbu. Je nepostradatelná v průběhu těhotenství, kdy ovliv-
ňuje normální vývoj mateřských tkání. Podporuje syntézu aminokyselin 
a normální dělení buněk. Přispívá též k zachování normálních psychických 
funkcí, pomáhá snižovat únavu a vyčerpání. 

Vitamín B1 podporuje energetický metabolismus, funkci srdce i normální 
funkci nervového systému. 

Vitamín B2 ovlivňuje metabolismus železa a tvorbu červených krvinek, 
pomáhá snižovat únavu a vyčerpání, příznivě ovlivňuje stav kůže a sliznic.

Niacin podporuje energetický metabolismus, přispívá ke snížení únavy 
a vyčerpání, příznivě působí na nervový systém. Kyselina pantothenová 
posilňuje duševní výkonnost, má vliv na tvorbu a metabolismus steroid-
ních hormonů i vitamínu D. 

Vitamín B6 posilňuje funkci imunitního systému, ovlivňuje syntézu červe-
ných krvinek i metabolismus bílkovin, zúčastňuje se regulace hormonální 
aktivity. Přispívá k energetické výkonnosti a k udržení psychických funkcí.

Doporučené dávkování: Dospělí 1 - 2 tablety za den, těhotné a kojící ženy 
2 tablety za den, děti od 7 do 16 let 1 tabletu za 2 dny.

Balení: 60 tablet
Složení 1 tablety: 
Kyselina listová (0,4 mg),  
Thiamin (vitamín B1  ) (1,4 mg), 
Riboflavin (vitamín B2 )  
(3,2 mg), Niacin (vitamín B3  )  
(18 mg), Kyselina pantothenová  
(vitamín B5  ) (12 mg), Pyridoxin 
(vitamín B6  ) (4 mg), Kobalamin 
(vitamín B12  ) (0,002 mg)

KYSELINA LISTOVÁ SUPER

Jam vlnatý (Dioscorea villosa) přispívá ke klidnému průběhu meno-
pauzy / pomáhá ženám při návalech horka, pocení, neklidu a podráždě-
nosti.

Šalvěj lékařská přispívá k udržování většího komfortu během probíhající 
menopauzy / podporuje zachování zdraví žen.

Kontryhel obecný pomáhá udržovat komfortní průběh menstruačního 
cyklu.

Doporučené dávkování: 3x denně 1 kapsle

Balení: 60 kapslí
Složení 1 tablety: 
Kontryhel obecný (extrakt z natě) 
200 mg/kaps
Šalvěj lékařská (extrakt z natě) 
100 mg/kaps
Jam vlnatý (extrakt z hlízy) 
10 mg/kaps

MENO KOMFORT
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Olej z mořské řasy Schizochytrium vyniká vysokým obsahem nenasycené 
omega-3 kyseliny dokosahexaenové (DHA). Výrobek je zvláště vhodný pro 
vegetariány a vegany. DHA přispívá k udržení normální činnosti mozku 
a podporuje udržení normálního stavu zraku.

Doporučené dávkování: Dospělí 1 - 2 kapsle denně

Balení: 90 kapslí
Složení 1 kapsle: 
Olej z mořské řasy 
Schizochytrium 650 mg/kaps
z toho DHA 250 mg/kaps

OMEGA 3 VEGAN

Všechny složky jsou důležité pro udržování správné struktury a funkce 
chrupavky a podporují pružnost a pohyblivost kloubů.

Výrobek neobsahuje lepek, laktózu, konzervační látky, syntetická barviva 
ani aromata.

Doporučené dávkování: 3 tablety denně

Balení: 90 tablet
Složení 1 tablety: 
Glukosamin sulfát.2KCl  
(500 mg),
Chondroitin sulfát (200 mg),
MSM (200 mg)

ORTOPRIM
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OSTROPESTŘEC PLUS ARTYČOK
Ostropestřec mariánský je vynikajícím prostředkem pro játra a jejich 
funkci. Chrání jaterní tkáň a podporuje její regeneraci. Příznivě ovlivňu-
je jaterní funkci a jejich detoxikační aktivitu, přispívá k pročišťování těla. 
Pomáhá udržovat srdce v normálním stavu. Spolu s artyčokem stimuluje 
vylučování žluči.

Artyčok zeleninový podporuje vylučování trávicích šťáv, usnadňuje 
trávení, pomáhá udržovat normální funkci střevního traktu. Posiluje de-
toxikační funkce, snižuje hladinu krevních tuků a pomáhá ji udržovat na 
normální úrovni. Podporuje snižování tělesné hmotnosti.

Doporučené dávkování: Dospělí 2-3 kapsle denně.
Balení: 60 kapslí
Složení 1 kapsle: 
Ostropestřec mariánský
(80% extrakt) (250 mg), Artyčok 
zeleninový (extrakt z listů 10:1)
(250 mg)

Na posílení imunitního systému 
Reishi podporuje přirozenou imunitní obranu organismu, pomáhá udržo-
vat funkci oběhového systému. 

Vitamín C spolu se zinkem přispívají k normální funkci imunitního systé-
mu a k ochraně buněk před oxidativním stresem způsobeném přítomností 
volných kyslíkových radikálů v tkáních. Vitamín C se podílí na snížení míry 
únavy a vyčerpání.

Výrobek neobsahuje konzervační látky, syntetická barviva ani aroma.

Doporučené dávkování: Dospělí 2-3 kapsle denně.Balení: 60 kapslí
Složení 1 kapsle: 
Lesklokorka lesklá  
(Reishi) 20:1 (400 mg)
Vitamín C (40 mg)
Zinek (5 mg)

REISHI + ZINEK + VITAMÍN C
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SELEN - FORTE
Selen (Se) má v lidském organismu řadu nezastupitelných funkcí. 
Přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem tím, že je nezbytný pro 
funkci enzymů rozkládajících peroxid vodíku a peroxidy mastných kyselin. 
Přispívá k normální funkci imunitního systému a štítné žlázy, k udržení 
normálního stavu vlasů a nehtů a přispívá k normální spermatogenezi.

Vitamín E jako primární antioxidant přispívá k ochraně buněk před oxi-
dativním stresem (chrání mastné kyseliny buněčných membrán proti 
oxidaci).

Výrobek neobsahuje lepek, laktózu, konzervační látky ani syntetická barviva.

Doporučené dávkování: 1 tableta denněBalení: 60 tablet
Složení 1 tablety: 
Selen (Se) (0,05 mg),
Vitamín E (3,00 mg)

Balení: 30 tablet
Složení 1 tablety: 
Beta karoten (4,8 mg),
Vitamín C (60,0 mg),
Vitamín E (20,0 mg),
Zinek (Zn) (15,0 mg),
Selen (Se) (0,05 mg)

Selen (Se) má v lidském organizmu řadu nezastupitelných funkcí:

Přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem, k normální funkci 
imunitního systému a štítné žlázy. Přispívá také k udržení normálního sta-
vu vlasů a nehtů a k normální spermatogenezi.

Vitamín C přispívá k normální funkci imunitního systému a ke snížení 
míry únavy a vyčerpání. Přispívá také k normální tvorbě kolagenu a pro 
normální funkci krevních cév, chrupavek, kostí dásní a zubů.

Vitamín E jako primární antioxidant přispívá k ochraně buněk před oxi-
dativním stresem (chrání mastné kyseliny buněčných memebrán proti 
oxidaci).

Zinek (Zn) přispívá k udržení normálního stavu vlasů, nehtů, pokožky 
a kostí, k udržení normální hladiny testosteronu a normální plodnosti.

Beta karoten je provitaminem vitamínu A, který společně se zinkem 
přispívá k normální funkci imunitního systému lidského těla.

Doporučené dávkování: 1 tableta denně

SEVICEL PLUS
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Chlorella pro člověka představuje jeden z nejbohatších zdrojů vitamí-
nů, minerálů a stopových prvků, bílkovin a esenciálních aminokyselin, 
je jedinečným komplexním přípravkem pro zlepšení imunity a detoxikaci 
organismu. Vyniká také obsahem chlorofylu, který významně napomáhá 
tvorbě krevního hemoglobinu.

Spirulina obsahuje rovněž četné živiny a biologicky cenné látky. Svým 
působením v těle se podobá Chlorelle a vhodně doplňuje její účinky. 
Chrání játra a ledviny před působením zplodin metabolismu a toxických 
látek, posiluje imunitní systém.

Inulin - fruktózový polysacharid je plně rozpustná vláknina rostlinného 
původu, která má prebiotické účinky, pomáhá v trávicím traktu obnovovat 
střevní mikroflóru.

Přípravek SPIRULINA + CHLORELLA + PREBIOTIKUM je vhodný 
k celkovému fyzickému posílení a pročištění organismu a jeho celkové 
harmonizaci. Má výrazné antioxidační účinky, chrání organismus před 
působením volných radikálů.

Výrobek neobsahuje lepek, konzervační látky, syntetická barviva ani aromata.

Doporučené dávkování: 2 - 4 tablety denně

Balení: 90 tablet
Složení 1 tablety: 
Spirulina (100 mg),
Chlorella (100 mg),
Inulin (80 mg)
 

SPIRULINA+CHLORELLA+ PREBIOTIKUM 

Přírodní stimulace pevnosti a velikosti poprsí 
STIMULEN je výlučně přírodní přípravek, serenoa je po staletí používána 
v přírodní medicíně na podporu zdravého růstu a zvětšení prsou, diosco-
rea a damiana slouží jako zdroj fytosterolových látek napomáhajících 
tomuto procesu.

STIMULEN přispívá k vyrovnávání hladiny steroidních hormonů v žen-
ském organismu, podporuje získání a udržování normální hormonální rov-
nováhy. Napomáhá tím ke zvětšení poprsí, zvyšuje plnost a pevnost prsní 
tkáně. Díky afrodiziakálním účinkům posiluje sexuální touhu, potlačuje 
frigiditu a zlepšuje kvalitu sexuálního prožitku. Příznivě ovlivňuje náladu 
a sebevědomí ženy, potlačuje vnitřní napětí a stres. Snižuje intenzitu pre-
menstruačního syndromu i potíží souvisejících s nástupem menopauzy.

Pro dosažení optimálního účinku přípravku se doporučuje užívat STIMULEN 
několik měsíců. Při dodržení doporučeného dávkování nejsou známy žád-
né nepříznivé vedlejší účinky použitých bylinných produktů.

Užívání STIMULENU nemá vliv na užívání nebo účinky antikoncepce.

Doporučené dávkování: Dospělí 2 - 3 tablety denně

Balení: 60 tablet
Složení 1 tablety: 
Serenoa repens 50 mg,
Damiana 25 mg,
Dioscorea villosa 2,5 mg

STIMULEN
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Balení: 90 tablet
Složení 1 tablety: 
Tribulus (135 mg),
Arginin (250 mg),
Zinek (4 mg)

Stimulační přípravek pro muže
Přípravek pro povzbuzení fyzické síly a sexuální aktivity mužů.

Tribulus terrestris podporuje sexuální touhu, vzrušení a výkonnost, 
příznivě ovlivňuje tvorbu spermatu a mužskou plodnost. Harmonizuje 
činnost srdce a cévního systému, podporuje cirkulaci krve. Pomáhá udr-
žovat svaly v optimálním stavu, dodává energii, přispívá k dobré psychické 
i fyzické kondici. Příznivě působí na hormonální rovnováhu, pomáhá od-
dalovat projevy stárnutí, urychluje regeneraci. Podporuje dobrou náladu.

Zinek (Zn) přispívá k udržení normální hladiny testosteronu v krvi a k nor-
mální plodnosti a reprodukci. Vhodně tak doplňuje rostlinnou složku.

Doporučuje se užívat formou kúry po dobu 6 – 8 týdnů a následně přerušit 
na dobu 2 - 3 týdnů.

Výrobek neobsahuje lepek, laktózu, konzervační látky, syntetická barviva 
ani aromata.

Doporučené dávkování: Dospělí 1 tabletu denně

TRIBULUS + ARGININ

Balení: 60 kapslí
Složení 1 kapsle:
L-tryptofan (300 mg)
Kozlík lékařský – extrakt (25 mg)
25 mg kozlíku lékařského  
ve formě koncentrovaného 
extraktu 20:1 odpovídá  
500 mg sušeného kořene

Kozlík lékařský zklidňuje při stresu, přispívá k usínání a udržování dob-
rého spánku.

Tryptofan je aminokyselina, která je nezbytná pro biosyntézu serotoninu 
v těle. V centrálním nervovém systému se serotonin účastní procesů, které 
se podílejí na vzniku nálad. Jeho nedostatek způsobuje celkovou depresi, 
podrážděnost až agresivitu.

Výrobek neobsahuje lepek, laktózu, konzervační látky, syntetická barviva 
ani aroma.

Výrobek není určen pro děti, těhotné a kojící ženy.

Doporučené dávkování: 1 kapsle před spaním

TRYPTOSEN
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Balení: 50 tablet
Složení 1 tablety: 
Vápník (Ca) (125 mg),
Vitamín D3  (0,0025 mg)

Denní spotřeba vápníku u dospělé osoby činí asi 800 mg, těhotné a ko-
jící ženy již potřebují vápníku více: 1200 - 1400 mg denně. Část uvedené 
potřeby je pokrývána z potravy, zejména z mléka a zeleniny.

Asi 20% vápníku je obsaženo v kostech, jimž dává potřebnou pevnost, 
zbytek vápníku je obsažen ve tkáních i tělních tekutinách. Pokud orga-
nismus nemá dostatek vápníku v potravě, odčerpává jej z kostí. Ty pak 
ztrácejí pevnost a snadno se lámou. Dochází k řídnutí kostí (osteoporóze).

Nezbytnou podmínkou pro příjem vápníku je přítomnost vitamínu D, který 
umožňuje transport vápníku do krve.

Vitamín D3 přispívá k normální funkci imunitního systému.

Doporučené dávkování: 2 tablety denně

VÁPNÍK

VÁPNÍK Z MOŘE
Komplex Aquamin® z mořských řas
Aquamin je multiminerální komplex získaný z mořských řas Lithiotham-
nion, je zdrojem vysoce vstřebatelného biologicky aktivního vápníku  
a významným zdrojem důležitých minerálních látek a stopových prvků 
hořčíku, jódu, železa, zinku, fluóru, selenu, manganu a mědi, důležitých 
pro celkové zdraví.

Výrobek neobsahuje lepek, konzervační látky, syntetická barviva ani aromata.

Doporučené dávkování:  Dospělí a děti od 12 let 2 tbl denně, děti od 3 do 
12 let 1 tbl denně

Balení: 60 tablet 
Složení 1 tablety: 
Vápník (Ca) (150 mg),
Vitamín D3  (0,0025 mg),
a další mikroprvky
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Balení: 90 tablet
Složení 1 tablety: 
Vilcacora (sušená) (333 mg)

Účinnou látkou v tabletách je sušená drcená kůra rostliny – Cat´s claw 
(latinsky Uncaria tomentoza), též Vilcacora.

Vilcacora je jednou z nejznámějších léčivých rostlin pocházejících 
z peruánských And. Název je odvozen od španělského Una de gato, což 
znamená Kočičí dráp – podle trnů, kterými se výhonky rostliny přichytávají 
na okolní porost, protože jde o popínavou dřevitou liánu.

Vilcacora je ceněna především pro obsah řady důležitých alkaloidů, 
obsažených hlavně v kůře. V indiánské tradici je nazývána „posvátnou 
rostlinou Inků“. Má široké spektrum využití, doporučuje se především ke 
stimulaci obranných reakcí.

Doporučené dávkování: 3 tablety denně

VILCACORA

Bioflavonoidy - rutin a komplex bioflavonoidů z citrusových plodů - tvoří 
důležitou složku naší potravy. V organizmu příznivě ovlivňují především 
pružnost a propustnost krevních kapilár.

Doporučené dávkování: 1 tableta denně

Balení: 60 tablet
Složení 1 tablety: 
Suš. extrakt z vinných  
slupek (100 mg), 
Vitamín C (15 mg),
Komplex bioflavonoidů
z citrusových plodů (5 mg)
Rutin (20 mg)

VINUM
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VITAMÍN B12
• přispívá k normální tvorbě červených krvinek

• podporuje normální funkci imunitního systému

• pomáhá udržovat normální energetický metabolismus, snižuje míru 
únavy a vyčerpání

• se podílí na procesu dělení buněk

• podporuje činnost nervové soustavy a udržuje psychickou aktivitu

• přispívá k normálnímu metabolismu homocysteinu

• Vhodný pro vegany a vegetariány

Doporučené dávkování: 1 tableta denně
Balení: 60 tablet
Složení 1 tablety: 
Vitamín B12 (0,15 mg)

VITAMÍN D3  10 μg (400 I.U.)
Přítomnost vitamínu D3 je nezbytnou podmínkou pro příjem vápníku  
a fosforu z potravy, jeho transport do krve a další využití v těle. Vitamín D3 
podporuje obnovu a normální dělení buněk, má pozitivní vliv na správnou 
funkci svalů, je důležitý pro udržení normální funkce imunitního systému.

Schopnost vlastní syntézy vitamínu D3 působením UV záření na kůži se 
s věkem snižuje. Proto je v některých státech doporučováno po 50.roku 
dvojnásobný a po 70. roku dokonce trojnásobný příjem vitamínu D3 než 
v mladším věku.

Nízký příjem vitamínu D3 je spojen zejména se zhoršováním kvality kostí 
s věkem, což může mít za následek zlomeniny kostí při pádu.

Výrobek neobsahuje lepek, laktózu, konzervační látky a syntetická barviva.

Doporučené dávkování: 1 tableta denně

Balení: 90 tablet
Složení 1 tablety: 
Vitamín D3 (0,01 mg)
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Směs vitamínů D a K je určena především pro podporu a udržování nor-
málního stavu kostí, pomáhá však i dalším tělním systémům. Obsažená 
forma menachinon-7 je pro tělo nejlépe dostupnou a využitelnou formou 
vitamínu K.

Vitamín D přispívá k normálnímu vstřebávání a využití vápníku a fosforu, 
podporuje udržování normální hladiny vápníku v krvi. Pomáhá udržovat 
normální stav kostí a zubů, podporuje činnost svalů. Přispívá k normální 
funkci imunitního systému a podílí se na procesu dělení buněk. Schop-
nost vlastní syntézy vitamínu D se s věkem snižuje.

Vitamín K přispívá k udržení normálního stavu kostí, pomáhá udržovat 
normální srážlivost krve.

Doporučené dávkování: 1 tableta denně

Balení: 60 tablet
Složení 1 tablety: 
Vitamín K2 MK7 150 µg/tbl
Vitamín D3 10 µg/tbl

Vitamín K2+D3

Přírodní extrakt z rostliny Yucca má řadu účinků:

• podporuje detoxikaci organismu
• přispívá k ochraně trávícího traktu, napomáhá zabraňovat uchycení  

patogenních bakterií na stěnách střev
• uvolňuje zácpu, účinek yuccy je znásoben přídavkem inulinu

Výrobek neobsahuje lepek, konzervační látky, syntetická barviva ani aromata.

Doporučené dávkování: 2 tablety denně

Balení: 60 tablet
Složení 1 tablety: 
Yucca schidigera  
(extrakt 10:1) (50 mg),
Inulin (prebiotikum) (250 mg)

YUCCA 500 mg / YUCCA SCHIDIGERA
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Balení: 60 kapslí
Složení 1 kapsle: 
Zelená káva (extrakt) 500 mg

Green Coffee Extrakt
Výrobek neobsahuje konzervační látky, syntetická barviva ani aroma.

1 000 mg extraktu ve dvou kapslích odpovídá 10 g zelené kávy.

Doporučené dávkování: Dospělí 1 - 2 kapsle denně

ZELENÁ KÁVA

Zinek působí v lidském těle v řadě funkcí: přispívá k udržení normálního 
stavu vlasů, nehtů, pokožky a kostí, k udržení normální hladiny testostero-
nu a normální plodnosti. Protože přispívá k normáln syntéze DNA, podílí 
se na procesu dělení buněk a k jejich normální reprodukci.

Vitamín B6 přispívá k regulaci hormonální aktivity. Má také řadu dalších 
funkcí, kdy přispívá k normální tvorbě červených krvinek, metabolismu 
bílkovin a k normální energetické látkové přeměně. Přispívá k normální 
psychické činnosti a snížení míry únavy a vyčerpání.

Zinek spolu s vitamínem B6 přispívají k normální funkci imunitního systému.

Výrobek neobsahuje lepek, konzervační látky, syntetická barviva ani aromata.

Doporučené dávkování: 1 tableta denně

Balení: 60 tablet
Složení 1 tablety: 
Zinek (12 mg),
Vitamín B6 (1,6 mg)

ZINEK FORTE
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ŽELEZO PLUS
Železo přispívá k normální tvorbě červených krvinek a hemoglobinu. 
Železo je součást molekuly hemoglobinu, kde na sebe váže kyslík při 
přenosu z plic do tkání.

Kyselina listová (folát) přispívá k normální krvetvorbě.

Vitamín B12 přispívá k normální tvorbě červených krvinek.

Železo, kyselina listová (folát) a vitamín B12 mají však i celou řadu dal-
ších společných vlastností v lidském těle. Přispívají ke snížení míry únavy 
a vyčerpání. Podílejí se na procesu dělení buněk, což je zvláště důležité 
v těhotenství a při hojení poranění. Významný je příspěvek k normální 
funkci imunitního systému.

Doporučené dávkování: 1 tableta denně

Balení: 60 tablet
Složení 1 tablety: 
Železo (Fe) (20 mg),
Kyselina listová (0,2 mg),
Vitamín B12 (kyanokobalamin) 
(0,002 mg)
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Poznámky

 
 





Vyrábí:
NATURVITA, a.s.

Veselá 227, 763 15 Slušovice, Česká republika

Tel.: 577 981 046

www.naturvita.cz




