Katalog výrobků
pro členy sítě
CaliVita® International

Úvod

Produktová škála CaliVita® International

Ve 21. století musí lidstvo čelit problémům, které postihují celý svět, jako je zrychlená informační společnost,
zvýšená průmyslová a zemědělská produkce, která je
vyvolána nadměrným růstem populace, znečištění prostředí a skleníkový efekt.

suroviny. Našim dalším cílem je aplikovat a využívat co
nejvíce aktivní rostlinné složky z biofarem. Kromě
novinek, které jsou založeny na posledních vědeckých
výzkumech, používáme i byliny tradiční medicíny,
které prokázaly svou účinnost v průběhu staletí.

Výsledkem je podle strategické zprávy EU z roku 2006
to, že se kvalita půdy postupně zhoršuje, a tak v dnešní
době ovoce a zelenina obsahují stále méně a méně
vitaminů a minerálů a během zpracování potravin,
jako je vaření a smažení, se jejich množství ještě dále
snižuje.

Během vývoje produktů se z důvodu jejich lepší vstřebatelnosti snažíme tam, kde je to technologicky možné,
využívat látky organického původu. Naše vícesložkové
produkty jsou sestaveny tak, že mohou uvnitř těla uplatňovat synergické (vzájemně se posilující) účinky.

Vzhledem k požadavkům konzumní společnosti je pro
rostoucí počet lidí těžké zajistit si odpovídající životní
standard. To pro ně znamená zátěž navíc, jak fyzickou,
tak psychickou. Díky zrychlenému životnímu tempu
nemáme dostatek času správně jíst a odpočívat. A mezitím nám ani nepřijde na mysl, že stres a neadekvátní
příjem živin spotřebovávají rezervy našeho těla, což
může vést k nemocem a dokonce k předčasné smrti.
Užívání doplňků výživy je užitečnou a nedílnou součástí
moderního životního stylu a je velký rozdíl mezi tím,
který produkt nebo složku užíváte. Nabízíme inovační
produkty, které již více než dvacet let splňují nejvyšší
nároky na kvalitu. Při výrobě doplňků výživy je naším
cílem vždy, kdykoliv je to možné, používat přírodní

Velká většina našich produktů je vyrobena v USA v souladu s praxí používanou ve farmaceutickém průmyslu.
Výroba probíhá za nejpřísnějších podmínek kontroly
kvality v souladu s cGMP (current Good Manufacturing
Practices), pod nepřetržitou kontrolou a pravidelným
dohledem FDA (US Food and Drug Administration).
Jsme také zapojeni do práce na evropské distribuci a
naše produkty splňují rovněž požadavky legislativy EU.
Úzce spolupracujeme s místními úřady pro udělování licencí, což zajišťuje, aby naše produkty vyhovovaly místním předpisům.
Vyberte si z našich produktů a udržujte tak jak své zdraví, tak i zdraví vaší rodiny.
* Thematic strategy of soil conservation, Brussels, 22.9.2006
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Vitaminy

C 300 Plus with Rose
Hips and Bioflavonoids

Upozornění!
• Vitamin C je citlivý na teplo a světlo, což je třeba brát
v úvahu při jeho skladování.
• Pokud jste v minulosti měli ledvinové kameny, poraďte se
před užíváním přípravku s lékařem! Nadměrný příjem bioflavonoidů může způsobit průjem!

120 tablet

KOMPLEX VITAMINU C
Tablety C 300 obsahují kromě šípků a
komplexu bioflavonoidů také vysoké
dávky vitaminu C s prodlouženým vstřebáváním. Nabízejí dlouhodobé antioxidační účinky, zdravější pokožku, cévy, klouby a silnější imunitní systém – je to nejlepší možná volba pro každý den v roce.
Komu jej doporučujeme?
• Každému k posílení imunitního systému.
• Díky jeho roli v ochraně těla před oxidačním stresem:
- Aktivním nebo pasivním kuřákům.
- Obyvatelům měst se znečištěným vzduchem.
Mezi příznaky nedostatku vitaminu C patří: únava, snížená vitalita, oslabení imunitního systému, mentální problémy, zdlouhavé hojení ran, pomalé uzdravování se z nemocí, krvácení dásní.
 Věděli jste, že jedním z faktorů, které vedou ke vzniku
celulitidy, je oslabení pojivových tkání, které je částečně způsobeno nedostatečnou produkcí kolagenu? Vitamin C může také pomáhat v případě celulitidy a hraje
zásadní roli v produkci kolagenu.*
C 300 Plus se šípky a bioflavonoidy účinné látky/tableta:
Vitamin C
Prášek ze šípků
Výtažek z citrusů obsahujíci bioflavonoidy

300 mg
100 mg
30 mg

Přídatné látky: fosforečnan vápenatý (stabilizátor), hydroxypropyl metylcelulóza (emulgátor), mikrokrystalická celulóza
(emulgátor, stabilizátor), kyselina stearová (emulgátor, protispékavá látka), šelak (lešticí látka), stearan hořečnatý (emulgátor,
protispékavá látka), křemík (emulgátor, protispékavá látka).
Dávkování: 1 tableta denně

* USA Office of Dietary Supplements National Institute of Health
http://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminC-QuickFacts/

C 500
100 tablet

VELKÉ DÁVKY VITAMINU C
Díky vysokým dávkám vitaminu C s prodlouženým vstřebáváním je náš přípravek C 500 skvělou podporou imunity,
protože doplňuje tento vitamin během
kritického období. Kromě toho rovněž
přispívá k normální tvorbě kolagenu,
podporuje udržování zdravých cév, kostí, chrupavek, zubů,
dásní a kůže. Jako antioxidant pomáhá při ochraně před
nepříznivými účinky volných radikálů; může zpomalovat viditelné známky stárnutí; hraje důležitou roli v metabolických procesech produkujících energii.
Komu jej doporučujeme?
• Těm, kteří mají sklony k infekci.
• Během zimních měsíců každému k zajištění zvláštní
podpory imunitního systému.
• Sportovcům a těm, kteří vykonávají těžkou fyzickou
práci, ke snížení vyčerpání.
• Těm, kteří jsou v intenzivním mentálním napětí, k podpoře normální činnost nervového systému.
• Starým lidem a osobám v rekonvalescenci.
• Aktivním a pasivním kuřákům.
• Těm, kteří často konzumují alkohol.
• Ke zvýšení vstřebávání železa (zvláště ženám v období plodnosti a pacientům s anémií, jejíž příčinou je
nedostatek železa).

Mezi příznaky nedostatku vitaminu C patří: oslabení
imunitního systému, sklon k infekcím, pomalé uzdravování
se z nemoci, zdlouhavé hojení ran, krvácení dásní, výtok
hnisu, bolesti svalů.
 Věděli jste, že většina kuřáků trpí nedostatkem vitaminu C? Podle některých odhadů může jedna jediná
cigareta kromě svých škodlivých účinků „odčerpat“
25-50 mg vitaminu C, a to nebereme v úvahu fakt, že
kouření může rovněž vstřebávání vitaminu C potlačovat.
C 500 účinné látky/tableta:
Vitamin C

500 mg

Přídatné látky: fosforečnan vápenatý (plnidlo), mikrokrystalická celulóza (plnidlo), kyselina stearová (plnidlo a protispékavá látka), stearan hořečnatý (plnidlo a protispékavá látka),
oxid křemičitý (protispékavá látka), kroskarmelosan sodný
(protispékavá látka), šípky (látka zvýrazňující chuť a vůni), mastek (protispékavá látka).
Dávkování: 1 tableta denně

Upozornění!
• Vitamin C je citlivý na teplo a světlo, což je třeba brát
v úvahu při jeho skladování.
• Pokud jste v minulosti měli ledvinové kameny, poraďte
se před užíváním přípravku s lékařem!
www.calivita.cz
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C 1000 Plus
100 tablet

MEGA DÁVKY VITAMINU C
C 1000 Plus podporuje ochrannou
aktivitu našeho imunitního systému za
pomoci mega dávek vitaminu C
s prodlouženým vstřebáváním a organických šípků, které zvyšují jeho účinky
během kritického období, kdy to naše
tělo nejvíce potřebuje. Kromě toho přispívá rovněž k normální tvorbě kolagenu, podporuje udržování zdravých cév,
kostí, chrupavek, zubů, dásní a kůže.

Komu jej doporučujeme?
• Těm, kteří mají sklony k infekci.
• Během zimních měsíců každému k zajištění silnější
podpory imunitního systému.
• Lidem, kteří sportují, a těm, kteří vykonávají těžkou
fyzickou práci ke snížení vyčerpání.
• Těm, kteří jsou v intenzivním mentálním napětí,
k podpoře normální činnost nervového systému.
• Starým lidem a osobám v rekonvalescenci.
• Ke zvýšení vstřebávání železa (zvláště ženám
v období plodnosti a pacientům s anémií, jejíž
příčinou je nedostatek železa).
Mezi příznaky nedostatku vitaminu C patří: oslabení
imunitního systému, sklon k infekcím, pomalé uzdravování
se z nemoci, zdlouhavé hojení ran, krvácení dásní, hnisání,
bolesti svalů.
 Věděli jste, že maďarský vědec Albert Szent-Györgyi,
který získal Nobelovu cenu za to, že izoloval vitamin C
a prozkoumal jeho úlohu, užíval až do své smrti v 93 letech 1000 mg vitaminu C denně a kdykoliv onemocněl,
tak zvýšil své dávky na 8000 mg?
C 1000 Plus účinné látky/tableta:
Vitamin C
Prášek z organických šípků

1000 mg
125 mg

Přídatné látky: mikrokrystalická celulóza (emulgátor, stabilizátor), kyselina stearová (emulgátor, protispékavá látka), stearan
hořečnatý (emulgátor, protispékavá látka), křemík (emulgátor,
protispékavá látka), šelak (leštící látka).
Dávkování: 1 tableta denně

Upozornění!
• Vitamin C je citlivý na světlo a teplo, což je třeba brát
v úvahu při jeho skladování.
• Pokud jste v minulosti měli ledvinové kameny, poraďte se
před užíváním přípravku s lékařem.
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V USA trpí každá 5. osoba příznaky astmatu nebo alergie, a co víc, alergie je mezi nejčastějšími chorobami na
5. místě.* Ve skutečnosti je alergie nadměrná reakce
imunitního systému, který vnímá škodlivé látky jako
nebezpečné. Podle vědeckých názorů zvyšuje nadměrná
zátěž a vystavení těla stále vzrůstajícímu znečištění
životního prostředí a množství chemikálií riziko přecitlivělosti, a tak se očekává, že počet alergických pacientů
poroste.
Ale přestože na oficiální potvrzení jsme museli dlouho
čekat, již dnes je zřejmé, že domácí terapie je účinná
dokonce i podle nepřísnějších lékařských podmínek.
Existuje totiž úzká vazba mezi histaminem zodpovědným za alergické reakce a navíc i za astma a příjmem
vitaminu C. Výzkumy prokázaly, že příjem 1000 mg
vitaminu C denně může již po třech dnech významně
snížit hladinu histaminu, který způsobuje alergické
reakce. **
To je dobrá zpráva i proto, že lidé trpící alergií si
konečně mohou místo steroidů s vážnými vedlejšími účinky vybrat přírodní metodu, jakou je C
1000 Plus.
* Allergy Statistics and Facts – Allergies Health Center,
WebMD
** Histamine and Ascorbic Acid in Human Blood – C. Alan
B. Clementson, Department of Obstetrics and Gynecology,
the Methodist Hospital, 506 Sixth Street, Brooklyn,
NY 11215

C Plus
100 tablet

KOMPLEX VITAMINU C
C Plus je přípravek s vitaminem C,
který poskytuje každodenní ochranu
proti útoku volných radikálů a přispívá ke správné činnosti imunitního systému. Vitamin C a bioflavonoidy, které
s ním synergicky spolupracují, posilují
vnitřní strukturu kapilár a mohou také stimulovat oběh.
Vitamin C rovněž pomáhá zachovat zdraví kůže, dásní, kostí
a chrupavek.

Komu jej doporučujeme?
• Každému k posílení imunitního systému.
• Díky jeho roli v ochraně těla před oxidačním stresem:
- Aktivním nebo pasivním kuřákům.
- Obyvatelům měst se znečištěným vzduchem.
Mezi příznaky nedostatku vitaminu C patří: únava, snížená vitalita, oslabení imunitního systému, mentální problémy, zdlouhavé hojení ran, pomalé uzdravování se z nemocí, krvácení dásní.
 Věděli jste, že že šípky jsou jedním z nejbohatších zdrojů vitaminu C?*
C Plus účinné látky/tableta:
Výtažek s flavonoidy z citrusů
Výtažek ze šípků
Vitamin C

100 mg
100 mg
75 mg

Přídatné látky: mikrokrystalická celulóza (plnidlo), fosforečnan
vápenatý (plnidlo), kyselina stearová (plnidlo a protispékavá
látka), kroskarmelosan sodný (protispékavá látka), stearan hořečnatý (plnidlo a protispékavá látka), šelak (leštící látka), talek
(leštící látka), syrovátka - mléko (látka zvýrazňující chuť a vůni).
Dávkování: 1 tableta denně

Upozornění!
• Vitamin C je citlivý na teplo a světlo, což je třeba brát
v úvahu při jeho skladování.
• Pokud jste v minulosti měli ledvinové kameny, poraďte se
před užíváním přípravku s lékařem!
• Nadměrný příjem bioflavonoidů může způsobit průjem!
* USDA, United States Department of Agriculture National
Nutrient Database for Standard Reference Release 25
(http://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/list)
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D-drops
30 ml

VITAMIN D3 - KAPKY
Podle odhadů postihuje nedostatek
vitaminu D až 70 % populace. Dávkování přípravku je snadné, může se
podávat zamíchaný do pokrmu nebo
nápoje. Forma tekutiny zajišťuje zásoby vitaminu D pro celou rodinu.
Dlouhodobý nedostatek vitaminu
D stupňuje riziko následujících obtíží:
slabé kosti, časté zlomeniny, časté infekce, infekce dýchacích cest, sezónní
deprese, svalová slabost.

Komu jej doporučujeme?
• Těm, kteří tráví většinu dnů v místnosti.
• Těm, kteří bojují s nadváhou, protože mají vyšší
potřebu vitaminu D.
• Každému k udržení obranyschopnosti, protože
vitamin D přispívá k normální funkci imunitního
systému.
• Lidem, kteří si váží zdraví svých kostí a zubů,
protože vitamin D přispívá k zachování
zdravých kostí a zubů.
• Těhotným ženám, aby se správně rozvíjely kosti
embrya a k ochraně kostí matky. Během kojení
k udržení správné hladiny tohoto vitaminu.
• Vegetariánům.
• Lidem trpícím sluneční alergií.
 Věděli jste, že podle výzkumu je v naší klimatické zóně 41 procent obyvatel postiženo nedostatkem vitaminu D, a to dokonce i v letních měsících?*
D-drops účinné látky/3 kapky:
Vitamin D3
1 200 I.U.
MCT – triglyceridy se středně dlouhým řetězcem
95 mg

Dávkování: 3 kapky denně, v nápoji

A co více, pravidelně zveřejňované studie dosvědčují mimořádnou účinnost vitaminu D také v autoimunitních chorobách. Podpořte optimální činnost svého imunitního systému správným doplňováním vitaminu D!

Upozornění!
• Neskladujte na přímém slunci! Neužívejte v případech,
kdy se v séru vyskytuje vysoká hladina vápníku (hyperkalcemie)!
• V případě ledvinových kamenů a sarkoidózy a rovněž
pokud užíváte jiný přípravek s obsahem vitaminu D, se
poraďte se svým lékařem!
• Po otevření skladujte na chladném místě.

Zdroj: Hazai konszenzus a D vitamin szerepéről a betegségek megelőzésében és kezelésében (National consensus on
the role of vitamin D in prevention and treatment of diseases )– Orvosi hetilap, Supplement May 2012, Vol. 153.,
D-vitamin ellátottság felmérése Vas megye egészséges
véradói körében (Survey of vitamin D supply in healthy
blood donors in county Vas, Hungary– Virágh. E. et al,
Orvosi Hetilap 2012, Vol. 153, 41 1629-1637.

Přídatné látky: voda, pomerančová příchuť, citronový esenciální olej.

* Zdroj: D-vitamin-ellátottság felmérése Vas megye egészséges véradói körében
(Surveying vitamin D supply among the healthy blood donors of Vas County)
/ Éva Virágh [et al.] In: Orvosi Hetilap. 2012. 153. évf. 41. sz., p. 1629-1637.
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Vitamin D má kromě toho, že je nezbytný pro zdraví
našich kostí, několik dalších životně důležitých rolí.
Ale většina lidí nepřijímá dost vitaminu D, a to dokonce ani v zimních měsících. Avšak podle nedávných
studií nedostatek tohoto vitaminu mimo jiné blokuje správnou činnost imunitního systému, který je
vitamin D schopen na buněčné úrovni kontrolovat.
Na jedné straně, když je hladina vitaminu D v krvi
optimální, zvyšuje se odpověď imunitního systému
na zevní útoky, a tak může náš obranný systém bojovat proti infekcím na vícero „frontách“ a účinněji nás
chrání. Na druhé straně nedostatek vitaminu D hraje
výraznou roli v autoimunitních chorobách, které
komplikují stále více a více lidské životy a jejich počet
v rodinné anamnéze má stoupající tendenci. Zatímco
vitamin D zvyšuje imunitní odpověď na patogeny,
omezuje útoky proti vlastním tkáním. Studie prokázaly, že hlavním důvodem vzniku cukrovky, revmatoidní artritidy, roztroušené sklerózy a lupusu
je nedostatek vitaminu D.

Beta Carotene
120 kapslí

PROVITAMIN VITAMINU A
Betakaroten je prekurzorem vitaminu A;
lidské tělo jej může přeměňovat na vitamin A podle svých potřeb. Vitamin A je
stavebním prvkem sítnice, podstatné
části našich očí, která hraje nepostradatelnou roli při procesu vnímání světla.
Jeho časté užívání také přispívá k normální kondici kůže a
pomáhá zabraňovat poškození způsobenému UV zářením.
Komu jej doporučujeme?
• Před odjezdem na dovolenou, abychom připravili
kůži na slunění, a lidem, kteří si přejí, aby jejich pleť
vydržela déle opálená.
• Při sníženém vidění a osobám, které mají problémy s očima.
• Těm, kteří hledají účinnou antioxidační ochranu.
• Těm, kteří drží nízkotučnou dietu nebo mají trávicí
obtíže.
Mezi příznaky nedostatku vitaminu A patří: šeroslepost,
obtíže s očima, problémy s tvorbou krve, průjem, kožní
obtíže, sklon k nemocem horních cest dýchacích.
 Věděli jste, že betakaroten v kombinaci se zinkem a
vitaminem C a E může přispívat k prevenci zhoršení
zraku spojeného s věkem?*
Beta Carotene účinné látky/kapsle :
Betakaroten

5,4 mg

Přídatné látky: slunečnicový olej, želatina (nosič), glycerol
(nosič), červené oxidy železa (barvivo)
Dávkování: 1 kapsle denně

Upozornění!
• Kuřáci a ti, kteří pracují s azbestem, by se před užíváním
přípravku měli poradit s lékařem.
• Betakaroten nenahrazuje vnější ochranu před UV zářením.
• Betakaroten užívaný dlouhodobě ve vysokých dávkách
může zbarvovat dlaně a chodidla, ale to není abnormální,
protože tento jev zmizí, když je jeho doplňování ukončeno.
* D
 ietary intake of antioxidants and risk of age-related macular degeneration
– van Leeuwen R, Boekhoorn S, Vingerling JR, Witteman JC, Klaver CC,
Hofman A, de Jong PT., JAMA. 2005 Dec 28;294(24):3101-7.

Lion Kids +C
90 žvýkacích tablet

VITAMIN C PRO DĚTI
Lion Kids +C je chutný, žvýkací přípravek šetrný k zubům, který byl vyvinut zvláště s ohledem na potřeby
dětí. Neobsahuje cukr, ale sladidlo
xylitol, které snižuje riziko zubních
kazů a u dětí podporuje vývoj zdravých zubů. Je mimořádně důležitý
pro tělo v růstu, protože trvale podporuje jeho intenzivní
vývoj. Vitamin C je nezbytný pro naši imunitu, příznivě
ovlivňuje nervový systém a normální stavbu kůže.
Komu jej doporučujeme?
• Dětem ke každodenní konzumaci pro podporu zdravé činnosti imunitního systému a jejich správný
rozvoj.
• Všem těm, pro něž je důležité snižovat riziko kazů a
podporovat zdravý rozvoj dětských zubů.
• Všem, kteří dávají přednost formě žvýkacích tablet.
Mezi příznaky nedostatku vitaminu C patří: oslabení
imunitního systému, sklon k infekcím, pomalé uzdravování
se z nemoci, zdlouhavé hojení ran, krvácení dásní, hnisání,
bolesti svalů.

 Věděli jste, že 60-90 procent dětí na celém světě trpí
zubním kazem?* Xylitol v Lion Kids C nevyživuje v ústech bakterie, které způsobují zubní kaz.
Lion Kids +C účinné látky/tableta:
Vitamin C

75 mg

Přídatné látky: xylitol (sladidlo), sorbitol (sladidlo), oxid křemičitý (protispékavá látka), stearan hořečnatý (plnidlo a
protispékavá látka), mastek (protispékavá látka), mikrokrystalická celulóza (plnidlo), pomerančová příchuť (látka zvýrazňující chuť a vůni), kyselina stearová (stabilizátor).
Dávkování: 1-3 žvýkací tablety denně

Upozornění!
• Vitamin C je citlivý na teplo a světlo, což je třeba brát
v úvahu při jeho skladování.
• Pokud jste v minulosti měli ledvinové kameny, poraďte se
před užíváním přípravku s lékařem!
* Oral Health Fact sheet N° 318 - WHO Media Centre, April 2012

Vitamin E
100 kapslí

PŘÍPRAVEK S VITAMINEM E
Vitamin E, který se také často označuje
jako vitamin věčného mládí, má na naše tělo několik příznivých účinků. Chrání cenné mastné kyseliny před volnými radikály, které je poškozují (je tedy
silným antioxidantem), a tak přispívá
k udržení zdraví a mládí našich buněk, kůže, nervového a
oběhového systému.
Mezi příznaky nedostatku vitaminu E patří: oční choroby, (např. narušená perfuze sítnice), poruchy vývoje
kostí, snížená sexuální funkce nebo ve vážnějších případech poškození nervů a svalů, které vede k menší síle
svalů.
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Komu jej doporučujeme?
• Všem, kteří si přejí zůstat zdraví.
•	Po nemocech a oslabení, aby se podpořila regenerace buněk.
•	V případě pohmožděnin a popálenin k urychlení procesu uzdravení kůže.
•	Sportovcům pro správný rozvoj svalů a ke zvýšení
výkonnosti svalů.
 Věděli jste, že v kombinaci s omega 3 přispívá vitamin E k normální činnosti mozku a vitamin E sám chrání mastné kyseliny omega 3, např. EPA a DHA, které se
nacházejí v rybím oleji, před oxidací?
Vitamin E účinné látky/kapsle :
Vitamin E

100 mg

Přídatné látky: olej (kapsle), želatina, glycerol.
Dávkování: 1 kapsle denně

Upozornění!
• Vzhledem k tomu, že vitamin E má mírný účinek na ředění
krve, měly by se osoby, které užívají léky proti srážlivosti,
poradit předtím, než začnou produkt užívat, s lékařem.

Stress Management
100 tablet

ÚLEVA OD STRESU
S KOMPLEXEM VITAMINŮ B
Stres je součástí našich životů. Zatímco potřebujeme pozitivní stres,
protože nás motivuje a zvyšuje naši
výkonnost, negativní stres může
ztrpčovat naše životy a dlouhodobě
může vést i k nemocem. Předcházejte stresu správným životním stylem a vhodnou dietou! Vaši snahu může podpořit rodina
vitaminů B doplněná v našem produktu Stress Management
vitaminem C a hořčíkem, která nejenže pomáhá činnosti
nervového systému, ale rovněž má pozitivní vliv na metabolismus a činnost imunitního systému.
Komu jej doporučujeme?
• Těm, kteří jsou v zaměstnání nebo díky svému
životnímu stylu vystaveni stresu.
• V případě intenzivních fyzických nároků.
• Každému k posílení imunitního systému.

Mezi příznaky nedostatku vitaminu B může patřit v závislosti na tom, který z vitaminů B je nedostatečný: nechutenství, anémie a kožní obtíže a dále problémy se srdcem,
svaly, nervy a metabolické problémy.*.
 Věděli jste, že nemoc zvaná beriberi je způsobena
nedostatkem vitaminu B1? První popis tohoto stavu
pochází z roku 2697 př.n.l. z Číny, ale spojení mezi těmito
příznaky a deficitem tohoto vitaminu byly objeveny až
v roce 1937. V dnešní době by se tato choroba mohla
objevit, když v jídelníčku převažuje loupaná rýže nebo
v případě alkoholismu v rozvojových zemích.
Stress Management účinné látky/tableta:
Cholin
Inositol
Vitamin C
Hořčík
Niacin
Kyselina pantothenová
Vitamin B6
Vitamin B2
Vitamin B1
Kyselina listová
Vitamin B12

100 mg
100 mg
60 mg
30 mg
15 mg
5 mg
2 mg
1,8 mg
1,3 mg
100 mcg
2 mcg

Přídatné látky: mikrokrystalická celulóza (plnidlo), uhličitan
vápenatý (barvivo, protispékavá látka), kyselina stearová (plnidlo a protispékavá látka), kroskarmelosan sodný (protispékavá
látka), stearan hořečnatý (plnidlo a protispékavá látka), oxid
křemičitý (protispékavá látka), riboflavin (barvivo).
Dávkování: 1-3 tablety denně

Upozornění!
• Užívání vitaminu B může změnit barvu moči na jasně
žlutou.
* É lelmezés és táplálkozásegészségtan (Nutrition and nutritional physiology)
– Edited by Rodler I., Medicina Könyvkiadó Zrt., 2008 Bp..
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„Je naší povinností, abychom si udržovali zdravé tělo, jinak nebudeme
schopni čistit svou lampu života a zachovat svou mysl silnou a čistou.
Voda obklopuje květ lotosu, ale nesmáčí jeho okvětní plátky.“
Buddha

Multivitaminy

Energy& Memory
90 tablet

ZVYŠUJE ENERGII
Energy & Memory je komplexní doplněk výživy se stimulačními účinky, který obsahuje přírodní kofein
z guarany, lecitin, vitaminy podporující mentální a fyzickou aktivitu,
minerály a antioxidanty. Tento produkt jsme vyvinuli pro ty, kteří
v případě mentálního a fyzického
napětí dávají přednost přírodnímu řešení, aby si udrželi normální výkonnost a koncentraci.*
Komu jej doporučujeme?
• Těm, kteří žijí v intenzivním mentálním napětí,
jako jsou studenti, kteří skládají zkoušky,
zaměstnanci vystavení pracovnímu stresu, aby
si udrželi koncentraci a bojovali s únavou.
•	Sportovcům a lidem, kteří jsou pod fyzickým
tlakem, pro zlepšení výkonnosti.
• Těm, kteří drží redukční dietu.
• Řidičům, aby si udrželi pozornost a zlepšily se
jejich reflexy.
• Každému, kdo chce bojovat proti únavě a zlepšit
svou kondici.
 Věděli jste, že v roce 2004 přiznala více než jedna třetina dospělých Američanů, že usnuli za volantem?*
Energy & Memory účinné látky/tableta:
Cholin
Extrakt z guarány (std. 22% kofein)
Lecitin (sójové boby)
Vitamin C
Hořčík
Vitamin E
Zinek
Selen

200 mg
100 mg
100 mg
60 mg
57 mg
10 mg
5 mg
20 mcg

Přídatné látky: mikrokrystalická celulóza (stabilizátor), hydroxypropylmethylcelulóza (leštidlo), stearan hořečnatý (protispékavá látka) kyselina stearová (protispékavá látka), oxid
křemičitý (protispékavá látka), uhličitan vápenatý (barvivo),
triacetát (nosič), propylenglykol (nosič).
Dávkování: 1 tableta denně

Upozornění!
• Pokud konzumujete další produkty s kofeinem, používejte tento produkt opatrně!
• Nepodávejte během těhotenství a kojení!
• V případě kardiovaskulárních chorob se před užíváním
produktu poraďte s lékařem.
* D
 ietary intake of antioxidants and risk of age-related macular degeneration
– van Leeuwen R, Boekhoorn S, Vingerling JR, Witteman JC, Klaver CC,
Hofman A, de Jong PT., JAMA. 2005 Dec 28;294(24):3101-7.

Pre Steps Daily
60 ml

TEKUTÝ VITAMIN
PRO NEJMENŠÍ
Pre Steps Daily je komplex multivitaminů
vyvinutý zvláště pro kojence a malé děti.
Snadno se užívá, příjemně chutná a díky
své tekuté formě se účinně vstřebává.
Komu jej doporučujeme?
•	Kojencům a malým dětem pro každodenní konzumaci k zajištění vitaminů
potřebných pro zdravý růst a také fyzický a mentální rozvoj.
Mezi příznaky všeobecného nedostatku vitaminů může
patřit: únava, vyčerpání, deprese, malátnost, snížení fyzické
a mentální výkonnosti, častá onemocnění vzhledem ke snížené odolnosti.

kvůli péči o své nemocné děti a jedna třetina těchto rodičů tvrdí, že v období, kdy jsou jejich děti nemocné,
nedostávají dostatek peněz?*
Pre Steps Daily účinné látky/1 ml:
Vitamin A (ryby)
Vitamin E
Vitamin C
Niacin
Kyselina pantothenová
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12

1,332 I.U.
4 I.U.
35 mg
8 mg
3 mg
0,5 mg
0,6 mg
0,4 mg
0,5 mcg

Přídatné látky: rostlinný glycerin (stabilizátor), pomerančová příchuť (látka zvýrazňující chuť a vůni), sorban draselný
(konzervant), voda (plnidlo).
Dávkování: 1 ml denně s jídlem

Upozornění!
• Pokud má matka dostatek mateřského
mléka, měla by až do šesti měsíců
dítěte dát výhradní přednost kojení!
• Před dlouhodobým užíváním
produktu se poraďte se svým
dětským lékařem!
• Produkt nemůže nahradit
vyvážený pestrý jídelníček!
• Po otevření skladujte
na chladném místě.
* Parents Fear Sick Kids
Will Cost Them Their
Jobs - Mielach, D.,
October 22, 2012,
Business News Daily

 Věděli jste, že vědci zjistili, že v USA si během jednoho
roku musela téměř polovina rodičů vzít v práci volno
www.calivita.cz
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Full Spectrum
90 tablet

KOMPLEX VITAMINŮ
A MINERÁLŮ
Full Spectrum obsahuje téměř 30
druhů různých vitaminů, antioxidantů a minerálů, které jsou doplněny
bioflavonoidy. Všechny tyto složky
jsou nezbytné pro činnost těla. Jejich
vynikající účinek zajišťuje řada organických účinných látek a také technologie postupného uvolňování.
Komu jej doporučujeme?
• K udržení zdravých životních procesů a k zachování každodenní vitality.
• K podpoře imunitního systému.
• K posílení odolnosti těla v období, kdy je vyšší riziko chřipky a nachlazení.
• V případě nevyváženého jídelníčku (malé množství
zeleniny nebo ovoce, redukční nebo vegetariánská
dieta) k doplnění příjmu minerálů a vitaminů v těle.
• Jako pomoc při rekonvalescenci.
Mezi příznaky všeobecného nedostatku vitaminů může
patřit: únava, vyčerpání, deprese, malátnost, snížení mentální a fyzické výkonnosti, častější nemocnost z důvodů
snížené odolnosti.
 Věděli jste, že kyselina listová přispívá k redukci
únavy a vyčerpání?

Full Spectrum účinné látky/tableta:
Vápník
Vitamin C
Hořčík
Inositol
Cholin
Vitamin B3 (niacin)
Zinek
Vitamin E
Kyselina paraaminobenzoová
Kyselina pantothenová
Rutin
Komplex bioflavonoidů z citrusů
Železo
Mangan
Hesperidin
Měď
Vitamin B6
Vitamin B1
Betakaroten
Kyselina listová
Jód
Biotin
Chrom
Selen
Molybden
Vitamin B12

187 mg
60 mg
57 mg
20 mg
20 mg
10 mg
10 mg
7 mg
5 mg
5 mg
4 mg
4 mg
4 mg
3 mg
2 mg
1,5 mg
1,2 mg
1 mg
900 mcg
200 mcg
80 mcg
40 mcg
25 mcg
20 mcg
10 mcg
1 mcg

Přídatné látky: mikrokrystalická celulóza (stabilizátor), síran
vápenatý (stabilizátor), glukonan draselný (sekvestrant), kroskarmelosan sodný (plnidlo), kyselina stearová (protispékavá
látka), šelák (lešticí látka), stearan hořečnatý (protispékavá
látka), oxid křemičitý (protispékavá látka), talek (leštící látka).
Dávkování: 1 tableta denně

Upozornění!
• V případě užívání komplexního vitaminového přípravku
může mít moč díky tomu, že produkt obsahuje komplex
vitaminů B, charakteristickou barvu a vůni!
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Jarní únava je způsobena dvěma faktory. Na jedné
straně jsou to procesy, které souvisejí s naší hormonální rovnováhou: sezonní změny hladiny „spánkového hormonu“ melatoninu a serotoninu, „hormonu štěstí”. Během dlouhých zimních měsíců se hladina serotoninu v našem těle vyčerpává a jako důsledek
jeho nepřítomnosti se může objevit deprese. Produkce melatoninu, která je v zimě vyšší, se na jaře
snižuje, což způsobuje poruchy v našem spánkovém
rytmu. Na druhé straně je náš jídelníček rovněž
přizpůsoben chladným měsícům s nedostatkem
světla, a proto je bohatší na tuky a kalorie a mnohem
chudší na vitaminy než během letního období, kdy je
k dispozici spousta čerstvého ovoce a zeleniny.

Na konci zimy jsou naše zásoby vitaminů a minerálů vyčerpány. Tomu můžeme zabránit, když během zimy a jara budeme věnovat zvláštní pozornost příjmu vitaminů a minerálů a také časté fyzické aktivitě.

Lion Kids +D
90 žvýkacích tablet
MULTIVITAMINY
PRO DĚTI

Lion Kids +D je chutný, žvýkací
multivitamin s komplexem minerálů a extra dodaným vitaminem
D, který je šetrný k zubům. Tento
přípravek ve tvaru zvířátek byl
vyvinut speciálně pro naplnění
potřeb dětí. Neobsahuje cukr, ale
jeho součástí je přírodní sladidlo xylitol, které snižuje riziko vzniku zubního kazu.
Komu jej doporučujeme?
•	Dětem ke každodenní konzumaci k zajištění
vitaminů, minerálů a stopových prvků, které
jsou potřebné pro podporu vyváženého vývoje
a správné odolnosti k nemocem.
•	Všem, kteří považují za důležité snižovat riziko
zubního kazu, a tak pomáhat zdravému
rozvoji dětských zubů.
•	Všem, kteří dávají přednost formě žvýkacích tablet.
•	Všem, kteří hledají komplexní přípravek s obsahem
vitaminu D.

Mezi příznaky všeobecného nedostatku vitaminů může patřit: únava, nepozornost, neschopnost se soustředit,
bolesti bříška, bolesti nohou či hlavy, dlouhý spánek.
 Věděli jste, že kyselina listová může plnit svou úlohu
v metabolismu a krvetvorbě pouze za přítomnosti vitaminů B6 a B12?
Lion Kids +D účinné látky/žvýkací tableta:
Vitamin C
Vitamin E
Niacin
Kyselina pantothenová
Železo
Zinek
Inositol
Betakaroten
Vitamín B6
Vitamin B2
Vitamin B1
Kyselina listová
Mangan
Měď
Biotin
Jód
Selen
Vitamin D
Chrom
Vitamin B12

35 mg
7 mg
7 mg
3 mg
3 mg
2 mg
1,6 mg
0,9 mg
0,7 mg
0,6 mg
0,5 mg
0,1 mg
0,1 mg
70 mcg
35 mcg
10 mcg
10 mcg
5 mcg
5 mcg
1 mcg

Vital 0
90 tablet

MULTIVITAMIN
PRO KREVNÍ SKUPINU 0
Lidé s krevní skupinou 0, která
se v průběhu evoluce vyvinula
jako první, jsou přizpůsobeni
ke konzumaci masa. Tímto způsobem mohou snadněji uspokojit své potřeby železa, ale
mohou vyžadovat doplňování
některých vitaminů skupiny B.
Náš přípravek Vital 0 obsahuje vyvážené množství vhodných vitamínů a takové bylinné extrakty, jako je juka,
kurkuma a křen.
Komu jej doporučujeme?
•	K dennímu udržování zdravých psychických funkcí
a k zachování vitality.
• K podpoře imunitního systému.
• Ke zvýšení odolnosti v období chřipky nebo nachlazení.
• K doplnění jídelníčku podle krevních skupin pro
osoby se skupinou 0.
• K podpoře rekonvalescence po nemoci.

Přídatné látky: mikrokrystalická celulóza (plnidlo), sorbitol (sladidlo), mannitol (sladidlo), xylitol (sladidlo), fosforečnan vápenatý (plnidlo, zahušťovadlo), kyselina stearová (plnidlo a protispékavá látka), glukonát draselný (plnidlo), oxid křemičitý (protispékavá látka), laktóza - mléko (sladidlo), oxid hořečnatý (látka
zvýrazňující chuť a vůni), příchuť tropického ovoce (látka
zvýrazňující chuť a vůni), příchuť papáji (látka zvýrazňující chuť
a vůni), stearan hořečnatý (plnidlo a protispékavá látka), kyselina citronová (látka zvýrazňující chuť a vůni).
Dávkování: 1-3 tablety denně

www.calivita.cz
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Mezi příznaky všeobecného nedostatku vitaminů může
patřit: unavitelnost, vyčerpanost, deprese, malátnost, snížení mentální a fyzické výkonnosti, časté nemoci související
s nízkou odolností.

Biotin
Chrom
Selen
Vitamin B12

 Věděli jste, že křen má díky glykosidům, které obsahuje, antibakteriální a antivirové účinky?

Přídatné látky: mikrokrystalická celulóza (plnidlo), jablečnan draselný (regulátor kyselosti), zesíťovaná sodná sůlkarboxymethylcelulosy (plnidlo), hydroxypropylmethylcelulóza (nosič), kyselina stearová (protispékavá látka), oxid
křemičitý (protispékavá látka), propylenglykol (leštidlo),
triacetát (leštidlo).

Vital 0 účinné látky/tableta:
Vápník
Vitamin C
Hořčík
Yuka
Švestka
Cholin
Inositol
L-cystein
Borůvka
Niacin
Křen
Lékořice
Kurkuma
Zinek
Kyselina paraaminobenzoová
Kyselina pantothenová
L-glutathion
Hesperidin
Rutin
Výtažek bioflavonoidů z citrusů
Železo
Vitamin B6
Mangan
Vitamin B2
Vitamin B1
Betakaroten
Křemík
Měď
Molybden
Jód
Kyselina listová
Bór (sójové boby)
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213,2 mg
60 mg
57 mg
30 mg
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
18 mg
15 mg
10 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
4 mg
4 mg
3 mg
2 mg
2 mg
1,6 mg
1,4 mg
1,2 mg
1 mg
0,5 mg
80 mcg
80 mcg
50 mcg
50 mcg

Dávkování: 3x1 tableta denně po jídle

40 mcg
20 mcg
15 mcg
1 mcg

Vital A
90 tablet

MULTIVITAMIN
PRO KREVNÍ SKUPINU A
Krevní skupina A se vyvinula
před 15-25 tisíci lety, když se
rozšířilo zemědělství. Lidé, kteří
náleží k této skupině, již vykazují vegetariánské rysy. Mohou
poměrně dobře zásobovat své
tělo minerály prostřednictvím
výživy, ale optimální činnost
svého těla mohou podpořit užíváním vitaminů B12, C a E
a také kyseliny listové a pantothenové. Minerály a vitaminy jsou v tomto přípravku doplněny bylinami, jako
jsou listy hlohu, borůvky a dobromysl.
Komu jej doporučujeme?
• K dennímu udržování zdravých fyziologických
procesů a vitality.
• K podpoře imunitního systému.
• Ke zvýšení odolnosti v období nachlazení
a epidemií chřipky.
• K doplnění jídelníčku podle krevních skupin.
• K podpoře rekonvalescence po nemoci.
Mezi příznaky všeobecného nedostatku vitaminů může patřit: unavitelnost, vyčerpanost, deprese, malátnost,
snížení fyzické a mentální výkonnosti, časté nemoci související s nízkou odolností.
 Věděli jste, že mezi účinné látky dobromysli patří
flavonoidy, které jsou známé svými skvělými antioxidačními účinky?

Vital A účinné látky/tableta:
Vápník
Vitamin C
Hořčík
Listy petržele
Listy dobromysli
Bromelain
Borůvky
Švestky
Inositol
Cholin
L-cystein
Niacin
Listy hlohu (std. 2% flavonoidů)
Vitamin E
Výtažek z listů zeleného čaje (std. 20% polyfenolů)
Železo
Zinek
Hesperidin komplex
Kvercetin (glutén)
Kyselina pantothenová
L-glutathion komplex
Kyselina paraaminobenzoová
Výtažek z oddenku zázvoru (std. 5% gingerolů)
Rutin
Výtažek bioflavonoidů z citrusů
Vitamin B6
Vitamin B2
Vitamin B1
Betakaroten
Křemík
Mangan
Měď
Kyselina listová
Molybden
Jód
Bór (sójové boby)
Chrom
Biotin
Selen
Vitamin B12

193 mg
60 mg
57 mg
50 mg
50 mg
25 mg
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
18 mg
10 mg
10 I.U.
10 mg
8 mg
8 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
4 mg
4 mg
2 mg
1,6 mg
1,4 mg
1,2 mg
1 mg
1 mg
0,5 mg
150 mcg
80 mcg
50 mcg
50 mcg
50 mcg
40 mcg
40 mcg
1 mcg

Přídatné látky: mikrokrystalická celulóza (plnidlo), jablečnan draslelný (regulátor kyselosti), zesíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulosy (plnidlo) kyselina stearová (protispékavá látka), oxid křemičitý (protihrudkující látka).
Dávkování: 3x1 tableta denně po jídle

Vital B
90 tablet

MULTIVITAMIN
PRO KREVNÍ SKUPINU B
Krevní slupina B se vyvinula během migrace obyvatelstva, když
se lidé přizpůsobovali měnícím
se klimatickým podmínkám.
Jejich výživa je typicky smíšená,
takže přípravek, který byl pro
tuto krevní skupinu speciálně
vyvinut, poskytuje úplnou škálu vitaminů a minerálů. To ještě
doplňují byliny včetně extraktu
z bezinek a hub reishi a shiitake.
Komu jej doporučujeme?
• K dennímu udržování zdravých psychických funkcí
a vitality.
• K podpoře imunitního systému.
• Ke zvýšení odolnosti v období běžného nachlazení
a chřipkové epidemie.
• K doplnění diety podle krevních skupin.
• K podpoře rekonvalescence po nemoci.
Mezi příznaky všeobecného nedostatku vitaminů může patřit: unavitelnost, vyčerpanost, deprese, malátnost,
snížení mentální a fyzické výkonnosti, časté nemoci související s nízkou odolností.
 Věděli jste, že extrakt z bezinek může výrazně zmírnit
příznaky chřipky a zkrátit dobu, kdy se projevují?*

Vital B účinné látky/tableta:
Vápník
Hořčík
Lecitin (sójové boby)
Vitamin C
List petržele
Brokolice
Bromelain (oxid siřičitý a siřičitany)
Inositol
Cholin
L-cystein
Niacin
Extrakt z hub shitake (std. 3,2% lentinanů)
Extrakt z hub reishi
(std. 4% triterpenů, 10% polysacharidů)
Extrakt z kořene lékořice (4:1)
Extrakt z bezinek (std. 5% flavonoidů)
Vitamin E
Kyselina pantothenová
Kyselina paraaminobenzoová
Hesperidin komplex
Zinek
L-glutathion komplex
Rutin
Výtažek biofl. z citrusů
Železo
Vitamin B6
Vitamin B2
Vitamin B1
Betakaroten
Mangan
Křemík
Měď
Molybden
Kyselina listová
Bór (sójové boby)
Jód
Biotin
Chrom
Selen
Vitamin B12

207,8 mg
100 mg
100 mg
60 mg
50 mg
50 mg
25 mg
20 mg
20 mg
20 mg
18 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 I.U.
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
4 mg
4 mg
3 mg
2 mg
1,6 mg
1,4 mg
1,2 mg
1 mg
1 mg
0,5 mg
80 mcg
50 mcg
50 mcg
50 mcg
40 mcg
20 mcg
15 mcg
1 mcg
www.calivita.cz
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Přídatné látky: mikrokrystalická celulóza (stabilizátor), jablečnan draselný (regulátor kyselosti), kyselina stearová (protispékavá látka), zesíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulosy (plnidlo), hydroxypropyl metyl celulóza (leštící látka), oxid
křemičitý (protispékavá látka), propylenglykol (nosič), triacetin (nosič).
Dávkování: 3x1 tableta denně po jídle
* Pilot Clinical Study on a Proprietary Elderberry Extract: Efficacy in Addressing Influenza
Symptoms: Online Journal of Pharmacology and PharmacoKinetics, 5: 32-43, 2009.

Vital AB
90 tablet

MULTIVITAMIN
PRO KREVNÍ SKUPINU AB
Poslední krevní skupina se vyvinula v průběhu evoluce smíšením krevních skupin A a B. Vhodný jídelníček může být smíšený,
ale konzumace zeleniny má příznivější účinky. Multivitamin Vital
AB, který byl pro tuto skupinu
navržen, obsahuje navíc dávky vápníku a selenu. Vitaminy
a minerály jsou doplněny takovými bylinami, jako je extrakt
z červených hroznů, listy celeru a česnek.

Komu jej doporučujeme?
• Denně k zachování zdravých psychických funkcí
a k udržení vitality.
• K podpoře imunitního systému.
• Ke zvýšení odolnosti v období chřipky nebo běžného
nachlazení.
• K doplnění diety podle krevních skupin pro lidi
s krevní skupinou AB.
• K podpoře rekonvalescence po nemocích.
Mezi příznaky všeobecného nedostatku vitaminů může
patřit: unavitelnost, vyčerpanost, deprese, malátnost, snížení mentální a fyzické výkonnosti, časté nemoci související
s nízkou odolností.
 Věděli jste, že česnek přirozeně kontroluje hladinu
tuků v krvi?
Vital AB účinné látky/tableta:
Vápník
Hořčík
Vitamin C
Listy celeru (celer)
Česnek
Bromelain (oxid siřičitý a siřičitany)
Cholin
Inositol
Brokolice

226,6 mg
80 mg
60 mg
50 mg
50 mg
25 mg
20 mg
20 mg
20 mg

Brusinky
20 mg
Niacin
18 mg
Vitamin E
10 I.U.
L-cystein
10 mg
Extrakt ze slupek červených hroznů
10 mg
Extrakt z listů zeleného čaje (std. 20% polyfenolů)
10 mg
Zinek
8 mg
Kyselina pantothenová
5 mg
Kyselina paraaminobenzoová
5 mg
Hesperidin komplex
5 mg
Kvercetin (glutén)
5 mg
Železo
5 mg
L-glutathion komplex
5 mg
Extrakt z oddenku zázvoru (std. 5% gingerolů)
5 mg
Výtažek bioflavonoidů z citrusů
4 mg
Rutin
4 mg
Vitamin B6
2 mg
Vitamin B2
1,6 mg
Vitamin B1
1,4 mg
Betakaroten
1,2 mg
Mangan
1 mg
Křemík
1 mg
Měď
0,5 mg
Kyselina listová
100 mcg
Molybden
80 mcg
Bór (sójové boby)
50 mcg
Jód
50 mcg
Biotin
40 mcg
Selen
40 mcg
Chrom
30 mcg
Vitamin B12
1 mcg
Přídatné látky: mikrokrystalická celulóza (stabilizátor), jablečnan draselný (regulator kyselosti), kyselina stearová (plnidlo), zesíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulosy (plnidlo),
hydroxypropylmetylcelulóza (emulgátor), oxid křemičitý
(protispékavá látka), propylenglykol (nosič), triacetin (nosič).
Dávkování: 3x1 tableta denně po jídle
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„Touha po uzdravení byla odjakživa polovinou zdraví.“
Lucius Annaeus Seneca

Antioxidanty

Liquid C+
Bioflavonoids
with Rose Hips
240 ml

TEKUTÝ VITAMIN C
Liquid C je přípravek s obsahem vitaminu C, bioflavonoidů a šípků, který je oslazen
organickým sirupem z agáve,
ale neobsahuje umělá barviva
ani přidané cukry. Byl sestaven
pro ty, kteří nejenže hledají
komplexní antioxidační ochranu, ale také dávají přednost
tekutým doplňkům výživy.
Komu jej doporučujeme?
• Vzhledem ke snadnému polykání starším lidem,
těhotným ženám, dětem a těm, kteří mají problémy s polykáním, k pokrytí jejich potřeb vitaminu C.
• Těm, kteří mají sklony k infekci, k posílení jejich
imunitního systému.
• Během zimních měsíců každému.
• Aktivním a pasivním kuřákům a těm, kteří žijí
v oblastech se znečištěným vzduchem.
• Těm, kteří pravidelně konzumují alkohol.
Mezi příznaky nedostatku vitaminu C patří: oslabení
imunitního systému, sklon k infekcím, pomalé uzdravování se z nemoci, zdlouhavé hojení ran, pomalá srážlivost
krve, krvácení dásní, hnisání, bolesti svalů.
 Věděli jste, že potraviny lze díky Liquid C obohatit o
vitamin C? Například jej lze vmíchat do koktejlů, jogurtů a potravin, které nezahříváte, a tak je můžete
nepozorovaně obohatit a ochutit!

Liquid C+ Bioflavon. with Rose Hips účinné látky/2,5 ml:
Vitamin C
Bioflavonoidy z citrusů
Prášek ze šípků
Rutin
Hesperedin
Prášek z barbadoské třešně (acerola)

166,7 mg
166,7 mg
166,7 mg
5,5 mg
5,5 mg
2,8 mg

Přídatné látky: rostlinný glycerol (stabilizátor), USP čištěná
voda (plnidlo), šťáva z agáve (sladidlo), přírodní citrusová
chuť (látka zvýrazňující chuť a vůni), sorbát draselný (konzervant).
Dávkování: 2,5 ml (přibližně půl čajové lžičky) denně, může se
promíchat s vodou nebo jídlem.

Upozornění!
• Před použitím dobře protřepejte!
• Po otevření skladujte na chladném tmavém místě.
• Vitamin C se teplem rozkládá.

Chewable CoQ10
60 softgelových kapslí
KOENZYM Q10
S PŘÍCHUTÍ

Žvýkací CoQ10 obsahuje
potřebný koenzym Q10
s příchutí pomeranče. Může se konzumovat bez tekutin,
a proto jej můžete
užívat na procházce nebo během jízdy autem. Softgelová
kapsle se rozkládá v žaludku, takže se její obsah může
rychleji vstřebat, aniž by došlo k podráždění.

Komu je doporučujeme?
• Těm, kteří se zdráhají užívat tablety nebo tradiční
kapsle, nebo je pro ně obtížné polykat je.
• Těm, kteří často cestují, ale nechtějí jezdit bez
účinných látek, které potřebují.
• Těm, kteří by rádi užívali výhody koenzymu Q10
s příjemnou příchutí pomeranče.
 Věděli jste, že koenzym Q10 se snáze vstřebává za
přítomnosti tuků, což zajišťuje softgelová kapsle?
Chewable CoQ10 účinné látky/kapsle:
Koenzym Q10 (ubichinon)

60 mg

Přídatné látky: slunečnicový olej, palmový olej, glycerin
(nosič), želatina, manitol (sladidlo), esenciální olej ze sladkého pomeranče (aromatizující látka), mikrokrystalická celulóza (stabilizátor), kukuřičný škrob (oxid siřičitý a siřičitany),
žlutý a červený oxid železa (barvivo), sukralóza (sladidlo).
Dávkování: Užívejte 1 softgelovou kapsli denně nebo jak
je doporučeno. Nepřekračujte doporučené denní dávky.

Upozornění!
• Poraďte se se svým lékařem, pokud užíváte lék proti
srážlivosti krve s obsahem warfarinu, protože koenzym
Q10 může snižovat jeho účinnost!

www.calivita.cz
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Super CoQ10 Plus
120 kapslí

KOMPLEX Q10
Super CoQ10 Plus vhodným způsobem zajišťuje vaši denní potřebu CoQ10. Tuto látku jsme ještě
doplnili dobře známým spolupůsobícím antioxidační triem: betakarotenem, vitaminem E a selenem. S těmito látkami můžete
zlepšit svou fyzickou kondici,
zvýšit hladinu energie, posílit srdce a imunitní systém a
přispět tak k zachování svého zdraví.

Komu jej doporučujeme?
• Lidem nad 30 let věku.
• Těm, kteří jsou v těžkém mentálním nebo fyzickém
napětí, a sportovcům.
• Osobám, které mají stresující způsob života.
• Kuřákům.
• Lidem s neúplným jídelníčkem.
• V případě užívání určitých léků proti cholesterolu,
psychiatrických léků, přípravků na kontrolu
srdečního rytmu a užívaných k léčbě cukrovky.
• Osobám trpícím šelestem v uších (tinitus).*
• Těm, pro které je důležité zachovat si zdraví svého
srdce.
• Každému, kdo si chce svým způsobem života
zachovat mladost.
 Věděli jste, že lidské tělo je schopno tvořit svůj vlastní CoQ10, ale jeho produkce se od 30 let věku snižuje
a je také celá řada faktorů (např. kouření, určité léky),
které mohou jeho tvorbu ještě brzdit?
Super CoQ10 Plus účinné látky/kapsle:
Koenzym Q 10
Betakaroten

20 mg Vitamin E
1 000 I.U. Selen

10 I.U.
10 mcg

Přídatné látky: rýžová mouka (plnidlo), mikrokrystalická celulóza (stabilizátor), želatina (želírující látka), stearan hořečnatý
(emulgátor, protispékavá látka), křemík (emulgátor, protispékavá látka), kyselina stearová (emulgátor, protispékavá látka).
Dávkování: 3x1 kapsle denně

Upozornění!
• Těhotné a kojící ženy by se před užíváním CoQ10 měly
poradit s lékařem!
• Při skladování je třeba vzít v úvahu, že je citlivý na teplo a
světlo! Kvalita čistého koenzymu Q10 se při teplotě nad
35 stupňů Celsia zhoršuje.
* A pilot clinical trial of the effects of coenzyme Q10 on chronic tinnitus aurium – Khan M,
Gross J, Haupt H, Jainz A, Niklowitz P, Scherer H, Schmidt FP, Klapp BF, Reisshauer A,
Mazurek B., Otolaryngol Head Neck Surg. 2007 Jan;136(1):72-7.
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CoQ10 Lozenges
30 tablet rozpustných
pod jazykem

RYCHLÁ ABSORPCE Q10
CoQ10 Lozenges jsou tablety, které
se dávají pod jazyk a obsahují CoQ10
s přírodní citronovou příchutí. Podporují rychlejší a efektivnější vstřebávání,
protože účinné látky obejdou trávicí
systém a tím, že vstoupí do krevního
oběhu, se dostanou přímo do buněk. Tímto naším energetickým prostředkem nabízíme pomoc především v takových
situacích, kdy je potřeba jednat okamžitě a mysleli jsme i na
ty, kteří mají trávicí problémy, a proto nemohou užívat tradiční verzi přípravku.
Komu jej doporučujeme?
• Těm, kteří vykonávají těžkou mentální nebo fyzickou práci nebo žijí stresujícím způsobem života,
aby se zvýšila jejich vitalita.
• Těm, kteří jsou v situaci, která vyžaduje okamžitý
výkon (např. před zkouškami nebo cvičením).
• Těm, kteří mají obtíže se vstřebáváním nebo trávením.
• Lidem, kteří se potýkají s problémy s dásněmi.
• Osobám trpícím šelestem v uších (tinitus).*
• Lidem s neúplným jídelníčkem.
• V případě užívání určitých léků proti cholesterolu,
psychiatrických léků, přípravků na kontrolu
srdečního rytmu a užívaných k léčbě cukrovky.
• Kuřákům.
• Těm, pro které je důležité zachovat si zdraví svého srdce.
• Každému nad 30 let věku.
 Věděli jste, že tím, že podporuje energetické proce-

sy v ústní sliznici, může mít CoQ10 pozitivní vliv na
lokální záněty dásní?**

Mega CoQ10 Plus

CoQ10 Lozenges účinné látky/tableta:
Koenzym Q10

30 mg

Přídatné látky: přírodní fruktóza (sladidlo), mannitol (sladidlo), kroskarmelóza (plnidlo), silikon dioxid (protispékavá
látka), kyselina malová (regulátor kyselosti), kyselina stearová (protispékavá látka), stearan horečnatý (plnidlo a protispékavá látka), přírodní citronová příchuť (látka zvýrazňující
chuť a vůni).
Dávkování: 1 tableta denně, nechte ji rozpustit pod jazykem, nepolykejte ji celou.

Upozornění!
• Těhotné a kojící ženy by se před užíváním CoQ10 měly poradit s lékařem!

• Při skladování je třeba vzít v úvahu, že je citlivý na teplo a
světlo! Kvalita čistého koenzymu Q10 se při teplotě nad
35 stupňů Celsia zhoršuje.
* A pilot clinical trial of the effects of coenzyme Q10 on chronic tinnitus aurium Khan M, Gross J, Haupt H, Jainz A, Niklowitz P, Scherer H, Schmidt FP, Klapp BF,
Reisshauer A, Mazurek B., Otolaryngol Head Neck Surg. 2007 Jan;136(1):72-7.
** Study of CoQ10-Enzymes in Gingiva from Patients with Periodontal Disease
and Evidence for a Deficiency of Coenzyme Q10 – Littaru et al, Proc.
Nat. Acad. Sci. USA Vol. 71, No. 4, pp. 1456-1460, April 1974

60 kapslí

MEGADÁVKY Q10
S ANTIOXIDANTY
Mega CoQ10 Plus, přípravek s vysokou dávkou CoQ10, který je tvořen antioxidačním triem betakaroten – vitamin E – selen, doporučujeme jak pro prevenci, tak jako
doplněk k terapii. Díky užívání vysokých dávek CoQ10 budete mít
nejen pocit, že sršíte energií, ale také to může přispět k normalizaci vašeho krevního tlaku, k udržení zdraví vašeho
srdce a očí, zachování vašich mentálních schopností a může
dojít i k výraznému zlepšení při prevenci záchvatů migrény
a zvýšení vaší potence.*
Komu jej doporučujeme?
• Těm, kteří vykonávají těžkou fyzickou nebo mentální práci a sportovcům ke zvýšení hladiny energie.
• Těm, kteří se potýkají s kardiovaskulárními chorobami
a obtížemi s vysokým krevním tlakem a pro něž je důležité udržet si zdraví a normální činnost svých orgánů.
• Těm, kteří bojují s migrénou.
• Lidem trpícím šelestem v uších (tinitus).**
• Osobám, které mají obtíže s dásněmi.***
• Mužům ke zlepšení potence.
• V případě užívání léků proti cholesterolu, psychiatrických léků, přípravků na kontrolu srdečního
rytmu a užívaných k léčbě cukrovky.
• Kuřákům.
• Těm, pro které je důležité zachovat si zdraví svých očí.
• Těm, kteří hledají silnou antioxidační ochranu.
 Věděli jste, že denní dávka 3x50 mg CoQ10 může snížit počet záchvatů migrény na polovinu a také může
podstatně zkrátit jejich délku?****

Mega CoQ10 Plus účinné látky/kapsle:
Koenzym Q10
Betakaroten

50 mg Vitamin E
1000 I.U. Selen

10 I.U.
10 mcg

Přídatné látky: rýžová mouka (plnidlo), mikrokrystalická celulóza (stabilizátor), želatina (želírující látka), stearan hořečnatý
(emulgátor, protispékavá látka), křemík (emulgátor, protispékavá látka), kyselina stearová (emulgátor, protispékavá látka).
Dávkování: 1 kapsle denně

Upozornění!
• Těhotné a kojící ženy by se před užíváním měly poradit
s lékařem!
• Při skladování je třeba vzít v úvahu, že je citlivý na teplo a
světlo! Kvalita čistého koenzymu Q10 se při teplotě nad
35 stupňů Celsia zhoršuje.
* Lewin A, Lavon H. The effect of coenzyme Q-10 on sperm motility and function.
Mol Aspects Med 1997;18 S213-S219. Efficacy of coenzyme Q10 in migraine prophylaxis: A randomized controlled trial - P. S. Sándor, L. Di Clemente, G. Coppola,
et al. Neurology 2005;64;713
** A pilot clinical trial of the effects of coenzyme Q10 on chronic tinnitus aurium Khan M, Gross J, Haupt H, Jainz A, Niklowitz P, Scherer H, Schmidt FP, Klapp BF,
Reisshauer A, Mazurek B., Otolaryngol Head Neck Surg. 2007 Jan;136(1):72-7.
*** Study of periodontal disease and coenzyme Q - Iwamoto Y, Nakamura R, Folkers K,
Morrison RF., Res Commun Chem Pathol Pharmacol. 1975 Jun;11(2):265-71.
**** Open label trial of coenzyme Q10 as a migraine preventive - Rozen TD., et al,
Cephalalgia. 2002 Mar; 22(2):137-41.
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Resveratrol PLUS
60 kapslí

V našem prvotřídním produktu
jsme zkombinovali cenný resveratrol pocházející z červeného vína a
semínek z hroznů, který podporuje
cévy, a koenzym Q10 dodávající
energii, tak, abychom, jak je to jen
možné, zajistili komplexní ochranu kardiovaskulárního systému.
Na druhé straně složky tohoto produktu také napomáhají ochraně proti škodlivým účinkům volných radikálů a
mohou zpomalovat proces stárnutí.

Přídatné látky: rýžová mouka (plnidlo); želatina (želírující
látka); křemík (emulgátor a protispékavá látka), stearan hořečnatý (emulgátor, protispékavá látka).

RESVERATROL S Q10

Komu jej doporučujeme?
• Lidem, kteří se potýkají s kardiovaskulárními potížemi a problémy s krevním tlakem a těm, jejichž rodinná anamnéza naznačuje, že existuje možnost,
že by takové choroby mohli zdědit.
• Každému, aby si udržel zdravou činnost těla.
• Osobám, které jsou pod intenzivním fyzickým nebo
mentálním napětím.
• Těm, kteří vedou stresující způsob života.
• Kuřákům.
• Těm, kteří by chtěli využívat příznivé účinky resveratrolu, aniž by pili alkohol.
• Každému, kdo si přeje, aby byl jeho život nejen
dlouhý, ale také zdravější a aktivnější.
 Věděli jste, že Francouzi, kteří jsou proslaveni svou
mírnou konzumací vína, jsou ve srovnání s jinými národy, které konzumují podobně vysoké množství nenasycených mastných kyselin, zdravější a žijí déle? Bylo
zjištěno, že příznivé účinky nejsou důsledkem pití
samotného alkoholu, ale byly vyvolány resveratrolem,
který se nachází v červeném víně.*

26

Resveratrol PLUS účinné látky/kapsle:
Extrakt z resveratrolu (50% trans-resveratrol)
Extrakt ze semen hroznů
Koenzym Q10

www.calivita.cz

100 mg
50 mg
20 mg

Dávkování: 1 kapsle denně

Upozornění!
• Pokud trpíte nějakou chronickou nemocí nebo užíváte
léky, poraďte se před užíváním produktu se svým lékařem!
* The French Paradox; Lessons for other countries - Ferrieres, J. (2004).
Heart 90 (1): 107–111

Lutein PLUS
60 kapslí

KOMPLEXNÍ OCHRANA OČÍ
Lutein PLUS je komplexní přípravek, který jsme vyvinuli k ochraně
zdraví očí. Zatímco borůvky jsou
známé hlavně díky svým výsledkům v tradiční medicíně, lutein a
zeaxanthin jsou nejdůležitější sloučeniny ve žluté skvrně, části očí,
která zodpovídá za ostrý zrak. Tím,
že se chovají jako „filtr“, chrání zdraví sítnice před škodlivými
účinky ostrého světla a UV; mohou oddálit stárnutí očí a snížit riziko věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD).
Komu jej doporučujeme?
• Těm, jejichž oči jsou vystaveny zvýšenému
napětí (používání počítače, sledování televize,
řízení, používání klimatizace, špatné a/nebo
umělé světlo).
• Každému, komu je více než 40 let.

• V případě obtíží s očima, které souvisejí s věkem
(např. VPMD).
• Každému, pro koho je důležité zachovat si ostrý
zrak a zdraví svých očí.
 Věděli jste, že VPMD je třetím nejčastějším případem
slepoty? Podle WHO trpělo v roce 2009 nějakým druhem problémů s očima 400 milionů lidí.*
Lutein PLUS účinné látky/kapsle:
Vitamin C
Výtažek z plodů borůvek
(std. 25% antokyanosidů)
Lutein
Zeaxanthin
Vitamin A (retinol acetát)

50 mg
25 mg
6 mg
0,5 mg
0,2 mg

Přídatné látky: mikrokrystalická celulóza (plnidlo), želatina
(želírující látka), stearan hořečnatý (plnidlo a protispékavá
látka), oxid křemičitý (plnidlo).
Dávkování: 1 kapsle denně
* Priority eye disease, Prevention of Blindness and Visual Impairment
- WHO Macular Pigment and Visual Performance Under Glare
Conditions - Stringham, J.M. PhD; Hammond, B.R. PhD
Optometry&Vision Science: Febr. 2008 Vol.85 - Iss 2 p82-88

Mega qProtect
90 tablet

ANTIOXIDANT
V MEGA DÁVKÁCH
Ve starším věku nebo v období velkého napětí máme často zkušenost
s tím, že se hůře soustředíme, máme rozmazané vidění nebo změny
v krevním oběhu. Mega qProtect je
přípravek s mega dávkami antioxidantů, který obsahuje vitaminy, stopové prvky, aminokyseliny a výtažky z rostlin, který chrání
naše buňky mnohem účinnějším a cílenějším způsobem.
Ginkgo, zelený čaj a CoQ10 dodávají energii, stimulují krevní oběh a udržují normální činnost mozku a srdce. Zdraví
očí chrání mj. borůvky a betakaroten. Aminokyseliny výrazně zpomalují stárnutí buněk.
Komu jej doporučujeme?
• V případě intenzivního mentálního napětí, během
zkouškového období nebo ke zlepšení koncentrace
lidem, kteří mají stres v zaměstnání.
• Starším lidem k udržení normální činnosti mozku a
paměti.
• Těm, kteří se potýkají s kardiovaskulárními problémy.
• Těm, jejichž oči jsou předmětem většího napětí.
• Osobám, které mají často studené končetiny.
• Aktivním a pasivní kuřákům.
• Lidem, kteří pravidelně konzumují alkohol.
• Těm, kteří hledají účinnější antioxidační ochranu a
přejí si posílit svůj imunitní systém.
 Věděli jste, že některé okolnosti, které dnes považujeme za normální, jako je stres, nedostatečná výživa, chronické nemoci nebo léky zvyšují v těle potřebu antioxidantů?

Mega qProtect účinné látky/1 tableta:
Vitamin C
Vitamin E
L-cystein
L-glutathion
Extrakt z Ginkgo biloba
(std. 24% flavonglykosidů)
Extrakt ze zeleného čaje
(std. 20% polyfenolů)
Betakaroten
Koenzym Q10
Zinek
Extrakt z borůvek
(std. 25% antokyaninů)
Lykopenový komplex
Mangan
Retinol
Kyselina alfa-lipoová
Selen

100 mg
50 mg
50 mg
10 mg
10 mg
7,5 mg
5 mg
5 mg
4 mg
2,5 mg
2,5 mg
1 mg
0,75 mg
50 mcg
25 mcg

Přídatné látky: uhličitan vápenatý (barvivo), mikrokrystalická celulóza (plnidlo), kroskarmelosan sodný (protispékavá látka), kyselina stearová (plnidlo a protispékavá látka),
stearan hořečnatý (plnidlo a protispékavá látka), oxid křemičitý (protispékavá látka), farmaceutická glazura (leštící
látka), mastek (protispékavá látka).
Dávkování: 2-4 tablety denně po jídle

Upozornění!
• Pokud se produkt užívá po dlouhou dobu ve vysokých
dávkách, patří mezi možné vedlejší účinky vyrážka, úzkost,
nespavost, průjem a zvracení.
• Podávání Ginkgo biloba se nedoporučuje v těhotenství,
při kojení a osobám, které užívají léky proti srážlivosti
nebo jsou před operací, může totiž prodlužovat dobu srážení krve!
• Pacienti s cukrovkou by se měli před užíváním poradit
s lékařem.

www.calivita.cz
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Popularita qProtect, našeho vedoucího antioxidačního produktu, není náhodná. Jeho základní složka
jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba), který se objevil již
před 200 miliony let, je unikátní rostlina sama o sobě,
která přežila každou katastrofu starodávné historie.
Je to hlavně díky stabilním sloučeninám, které odolávají každé nemoci, podmínkám počasí a znečištění
vzduchu; a co víc, rostlina rozkvetla dokonce i po jaderném útoku a pokračovala v životě.
Věda v současné době potvrzuje široké spektrum
účinků jinanu na zdraví. Vazokonstrikční problémy,
obtíže se sluchem a zrakem, problémy, které vyplývají z poruch zásobování krví, snížená citlivost, studené končetiny a navíc zapomnětlivost způsobená
oběhovými problémy v souvislosti s věkem a závratě
jsou stále častější. Dokonalost Ginkgo biloba spočívá
v tom, že obsahuje látky, které zvyšují zásobování
krví a tím, že působí na cévy, je stabilizují!
Do našeho produktu jsme kromě jinanu rovněž
začlenili další účinné látky, které podporují každodenní antioxidační ochranu našich buněk, mimo jiné
vitamin E, který je zodpovědný za mladistvý pocit a
vzhled, a selen, důležitý prvek, který zabraňuje
nadměrnému dělení buněk.
Dělejte každý den něco pro to, abyste zachovali
svou fyzickou zdatnost a mentální svěžest a bojujte účinně proti únavě, stresu a nemocem!

qProtect
90 tablet

ANTIOXIDANT S GINKGEM
qProtect je přípravek na bázi jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba)
pro každodenní ochranu našich
buněk. Ginkgo napomáhá správnému krevnímu oběhu, podporuje normální funkce mozku, pomáhá koncentraci a zachování paměti. To vše jsme doplnili čtyřmi
důležitými antioxidanty – vitaminem C, betakarotenem,
vitaminem E a selenem, které mohou být zvláště užitečné, pokud se užívají společně, protože to zaručuje správné zásobování buněk kyslíkem a živinami.
Komu jej doporučujeme?
• Těm, kteří si přejí mít denně antioxidační ochranu.
• Těm, kteří mají stresující způsob života.
• Osobám, které by si rády zachovaly fyzickou
a mentální svěžest.
• Starším lidem k udržení normální činnosti mozku
a paměti.
• Těm, kteří se potýkají s kardiovaskulárními problémy.
• Osobám, které mají často studené končetiny.
• Lidem, kteří trpí šelesty v uších (tinitus).
• Osobám s nevhodným jídelníčkem.
• Aktivním nebo pasivní kuřákům a obyvatelům
měst se znečištěným vzduchem.
• Lidem, kteří pravidelně konzumují alkohol.
 Věděli jste, že volné radikály se v těle neobjevují jen
díky zevním příčinám, ale že se dennodenně tvoří i v našem těle? Antioxidanty pomáhají chránit proti škodlivým
účinkům volných radikálů a přitom také zpomalují viditelné známky stárnutí?
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qProtect účinné látky/tableta:
Vitamin C
Listy jinanu (Ginkgo biloba)
Betakaroten
Vitamin E
Selen

60 mg
50 mg
3 000 I.U.
10 I.U.
20 mcg

Přídatné látky: uhličitan vápenatý (stabilizátor), mikrokrystalická celulóza (plnidlo), kyselina stearová (plnidlo a protispékavá látka), kroskarmelosan sodný (protispékavá látka), oxid
křemičitý (protispékavá látka), stearan hořečnatý (plnidlo a
protispékavá látka); šelak (leštící látka), talek (protispékavá
látka).
Dávkování: 1-3 tableta denně

Upozornění!
• Pokud se produkt užívá po dlouhou dobu a ve vysokých
dávkách, patří mezi možné vedlejší účinky vyrážka, úzkost,
nespavost, průjem a zvracení.
• Podávání Ginkgo biloba se nedoporučuje v těhotenství,
při kojení a osobám, které užívají léky proti srážlivosti
nebo jsou před operací, může totiž prodlužovat dobu
srážení krve.
• Pacienti s cukrovkou by se měli před užíváním poradit
s lékařem!

„Příroda léčí nemoci.“
Hippokrates

Minerály

MagneZi B6

Přídatné látky: mikrokrystalická celulóza (plnidlo a stabilizátor), kyselina stearová (plnidlo a protispékavá látka), kroskarmelosan sodný (protispékavá látka), oxid křemičitý
(plnidlo), hydroxypropyl metylcelulóza (plnidlo), triacetin
(zvlhčující látka), propylen glykol (plnidlo).

90 tablet

HOŘČÍK + VITAMIN B 6
MagneZi B6 obsahuje dobře známý a skvěle spolupracující tým
hořčík, vitamin B6 a zinek, které jsme
pro vás vyvinuli ve snadno zpracovatelné formě, abychom vašim svalům a nervovému systému poskytli komplexní a cílenou podporu.

Dávkování: 1 tableta denně

Upozornění!
• Používání produktu se nedoporučuje v případě onemocnění ledvin!

Komu jej doporučujeme?
• Sportovcům a osobám v intenzivním fyzickém napětí.
• V případě výrazné ztráty tekutin (např. pocením).
• V případě významného mentálního tlaku, v průběhu zkoušek nebo stresu v zaměstnání.
• Těm, kteří mají náročný životní styl.
• V případě nevyváženého jídelníčku (malé množství
zeleniny nebo ovoce, redukční dieta, vegetariánství).
• Těhotným a kojícím ženám.
• Těm, kteří pravidelně konzumují alkohol.
• Každému, kdo si přeje ve vyčerpávajících dnech
získat energii navíc.
Mezi příznaky nedostatku hořčíku mohou patřit: svalové křeče, škubání víček, únavnost, nespavost, podrážděnost, problémy se soustředěním, kardiologické obtíže.

Pro Selenium
60 tablet

PŘÍPRAVEK SE SELENEM
Selen díky svému silnému antioxidačnímu účinku podporuje ochranu buněk a tkání před škodlivými účinky
volných radikálů a přitom přispívá
k ochraně imunitního systému a k normální činnosti štítné žlázy. Hraje roli
i v udržení zdraví kůže a nehtů.
Mezi příznaky nedostatku selenu může patřit: oslabený imunitní systém, snížená činnost štítné žlázy, svalová slabost a unavitelnost.

Komu jej doporučujeme?
• Každému, kdo si přeje mít silnou antioxidační ochranu.
• Kuřákům.
• Lidem, kteří trpí hypothyroidismem.
• Mužům ke zlepšení plodnosti.
• Jako doplněk k terapii vysoké hladiny cholesterolu.
• Těm, kteří drží přísnou veganskou nebo nízkoproteinovou dietu, protože mají nedostatek potravin
živočišného původu, které jsou považovány za
dobrý zdroj selenu.
• Jako doplněk k terapii zánětlivých procesů v těle,
zvláště při terapii artritidy.
 Věděli jste, že výzkumy ukázaly na souvislost mezi
rizikem poklesu kognitivních schopností podmíněných věkem, Alzheimerovou chorobou a nedostatkem
selenu?*.
Pro Selenium účinné látky/ tableta:
Selen

50 mcg

Přídatné látky: pivovarské kvasnice - oxid siřičitý a siřičitany, lepek (plnidlo), celulóza (plnidlo), kyselina stearová ze sójových bobů (plnidlo a protispékavá látka), stearan hořečnatý.
Dávkování: 1 tableta denně
* Cognitive decline is associated with systemic oxidative stress: the EVA
study. Etude du Vieillissement Artériel - Berr C, Balansard B, Arnaud J,
Roussel AM, Alpérovitch A, J Am Geriatr Soc. 2000 Oct;48(10):1285-91.

 Věděli jste, že podle výzkumů naše tělo v ideálním
případě obsahuje 25 gramů hořčíku a že polovina
z něj se nachází v kostech? V případě nedostatku hořčíku využívá naše tělo k tomu, aby zajistilo potřebnou
hladinu hořčíku v krvi, zásoby z kostí.
MagneZi B6 účinné látky/tableta:
Hořčík
Zinek
Vitamin B 6

100 mg
5 mg
5 mg
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Strong Bones
100, 250 kapslí
PŘÍPRAVEK
S VÁPNÍKEM
A HOŘČÍKEM

Naše tělo není
schopno tvořit
vápník a hořčík,
ale tyto minerály jsou nezbytné
pro
zachování
zdravé stavby kostí a zubů a k zajištění normální činnosti svalů. Kapsle Strong Bones obsahují tyto dva minerály v nejvhodnějším poměru 2:1,
a tak přispívají k našemu zdraví.
Komu jej doporučujeme?
• Těm, kteří nepijí mléko a nekonzumují mléčné výrobky.
• Těm, kteří kouří nebo často pijí kávu.
• Těm, kteří se málo pohybují.
• Mladým lidem, kteří se snaží dosáhnout co nejvyšší
hustotu kostí.
• Lidem ve středním věku, aby si udrželi kostní hmotu.
• Starším lidem ke zpomalení
opotřebení jejich kostí.

Mezi příznaky nedostatku vápníku mohou patřit: svalové křeče, bolest svalů, křehké nehty, slabé zuby, které se
kazí, časté zlomeniny, metabolické problémy. Ve vážných
případech může pomalý a postupný pokles hladiny vápníku vést k osteoporóze.
 Věděli jste, že vaše redukční dieta bude účinnější
spolu s vyšším příjmem vápníku?*
Strong Bones účinné látky/kapsle:
Vápník
Hořčík

300 mg
150 mg

Přídatné látky: dioxid křemíku (protispékavá látka), želatina
(želírující látka).
Dávkování: 4-6 kapslí denně

Upozornění!
• V případě dlouhodobého užívání vápníku ve vysokých dávkách se poraďte s lékařem!
* Effects of Vápník and Dairy on Body Composition and Weight Loss in AfricanAmerican Adults - Michael B. Zemel, Joanna Richards, Anita Milstead and Peter
Campbell - Obesity Research (2005) 13, 1218–1225; doi: 10.1038/oby.2005.144

Prevenci a léčbě osteoporózy se na celém světě věnuje
velká pozornost. Na základě studie, která byla zveřejněna Mezinárodní nadací pro osteoporózu a Evropskou
federací svazu farmaceutického průmyslu v roce 2010,
se odhaduje, že v pěti největších evropských zemích se
ročně přihodí 2,5 milionu zlomenin, jejichž příčinou
jsou křehké kosti. To odpovídá 280 zlomeninám za
hodinu. Další politováníhodnou skutečností, kterou je
rovněž třeba zdůraznit, je to, že každý den souvisí
osm smrtelných případů se zlomeninami způsobenými křehkými kostmi.*
Zdraví kostí a dosažení správné kostní hmoty by mělo
být zajištěno již v průběhu dětství a dospívání. To je
období, kdy v našem těle probíhá většina procesů stavby kostí. V dospělosti přispívají k dosažení optimální
kostní hmoty správná výživa a cvičení. Na počátku
dospělosti (asi ve věku 18-20 let) dosahuje naše kostní
hmota svého vrcholu a ačkoliv kolem třicítky naše tělo
stále hromadí zásoby vápníku v kostech a staré buňky
jsou nahrazovány, kostní hmota již dále nenarůstá.
Je dobře známé, že riziko osteoporózy je vyšší u žen,
ale ve starším věku jsou jak ženy, tak muži méně schopni vstřebávat vápník a ztrácejí stejné množství kostní
hmoty. To je důvodem, proč se vyplatí věnovat pozornost prevenci, správné diagnóze a možné terapii rovněž u mužů.
* Osteoporosis: burden, health care provision and opportunities
in the European Union – International Osteoporosis Foundation
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Calcium
Magnesium PLUS
100 kapslí

S VITAMINEM K2
PROTI ŘÍDNUTÍ KOSTÍ
Problém řídnutí kostí se týká
stále většího počtu žen zvláště
v období menopauzy, a to přesto, že je toto onemocnění lehce rozpoznatelné a do jisté míry je možné mu předcházet a
také jej léčit. Je všeobecně známé, že ke stavbě zdravých kostí a silných zubů potřebuje
náš organismus vápník, hořčík a vitamin D. Nejnovější
výzkumy ukázaly, že kromě těchto látek hraje důležitou
roli i vitamin K. Vitamin K2 podporuje udržování zdraví
kostí dvojím způsobem: jednak pomáhá při stavbě nových
kostí a jednak zabraňuje činnosti buněk, které odbourávají kostní tkáň, a tak může snižovat riziko vzniku řídnutí kostí a zlomenin. Vitamin K2 poskytuje vícenásobnou ochranu: vede vápník z cév do kostí, a tak se tento prvek neukládá na stěnách cév, díky čemuž se snižuje riziko jejich
ucpání a tedy i riziko vzniku arteriosklerózy a srdečního
infarktu. Přípravek Calcium Magnesium PLUS jsme nyní
kromě vápníku, hořčíku a vitaminu D doplnili také o vitamin K2 pro ještě silnější kosti. Předejděte řídnutí kostí
nebo zpomalte jeho průběh a snižte riziko zlomenin za
pomoci našeho obnoveného produktu!
Komu jej doporučujeme?
• Pacientům po zlomeninách kostí na podporu jejich
regenerace.
• Těhotným ženám pro správný vývoj kostí plodu a
udržování zdravých zubů.
• Mladým lidem pro zdravou stavbu kostní hmoty.

• Lidem ve středním věku k udržování zdravé kostní
hmoty a prevenci před řídnutím kostí.
• Starším lidem ke zpomalení odbourávání kostní tkáně.
• Těm, kteří nekonzumují mléko, mléčné výrobky nebo
pravidelně pijí kávu nebo sycené nápoje s obsahem
kyseliny fosforečné.
 Věděli jste, že hustota našich kostí a hmotnost kostní
tkáně dosahuje svého maxima ve 20-25 letech života?
Potom se už kosti dále nevyvíjejí, dokonce začíná proces
odbourávání kostní tkáně, který je zpočátku pomalý.
Právě proto je potřebné nejen ve starším, ale už v mladém věku věnovat dostatečnou pozornost vhodné stravě a fyzické aktivitě – tak můžeme lépe dosáhnout toho,
abychom měli co nejsilnější kosti.
Calcium Magnesium PLUS účinné látky/2 kapsle:
Vápník
Hořčík

500 mg Vitamin D3
250 mg Vitamin K2

200 IU
90 mcg

Přídatné látky: mikrokrystalická celulóza (plnidlo), kyselina
stearová (emulgátor), stearan hořečnatý (emulgator), želatina (želírující látka).
Dávkování: 2 kapsle denně

Upozornění!
• Kouření, pití kávy, čaje a vysoký příjem vlákniny, kyseliny
šťavelové a fytinu, které se nacházejí v některých rostlinách (např. ve šťovíku, rebarboře), mohou bránit vstřebávání vápníku.
• Vysoký příjem bílkovin zvyšuje vylučování vápníku ledvinami.
• Nepřekračujte doporučenou denní dávku.
• Přípravek nenahrazuje vyváženou, pestrou stravu a zdravý životní styl.
• Uchovávejte mimo dosah dětí.
• Předtím, než začnete užívat léky na ředění krve na bázi
kumarinových derivátů (např. Warfarin), se poraďte se
svým ošetřujícím lékařem.
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Chelated Zinc
100 tablet

ORGANICKÝ ZINEK
Zinek je stopový prvek, který se podílí téměř na všech metabolických
procesech a je přítomný v každé
buňce v našem těle. Přispívá ke
zdravé činnosti našeho imunitního
systému, ke zdraví vlasů, kůže a
nehtů, udržuje normální hladinu
mužského pohlavního hormonu testosteronu, normální
mentální činnost a díky svým antioxidační účinkům inhibuje škodlivé oxidační procesy.
Komu jej doporučujeme?
• Díky jeho antioxidačním účinkům těm, kteří žijí
v oblastech se znečištěným vzduchem.
• Těm, kteří často a ve správném množství nekonzumují potraviny s vysokým obsahem zinku, jako je
maso nebo pokrmy z celozrnných obilovin.
• Sportovcům a těm, kteří těžce pracují.
• Každému během stresujících životních situací.
Mezi příznaky nedostatku zinku může patřit: v mírných
případech problémy s kůží, vlasy, nehty a se zrakem, zdlou-
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havé hojení ran. Pokud je nedostatek tohoto prvku vážný,
může to vést k zakrslosti a atrofii varlat.**

Power Mins

 Věděli jste, že několik studií informovalo o prospěšnosti zinku v případě cukrovky? Kromě mnoha dalších užitečných účinků se zinek podílí na metabolismu polysacharidů. To může pomoci snížit hladinu
cukru v krvi nalačno, hladinu cukru v krvi po jídle,
hladinu celkového cholesterolu a triglyceridů.*

KOMPLEX
MINERÁLŮ

Chelated Zinc účinné látky/tableta:
Zinek

15 mg

Přídatné látky: mikrokrystalická celulóza (emulgátor, stabilizátor), fosforečnan vápenatý (stabilizátor), kyselina stearová (emulgátor, protispékavá látka), zesíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulózy (stabilizátor), křemík (emulgátor, protispékavá látka).
Dávkování: 1 tableta denně

Upozornění!
• V případě ledvinových obtíží požádejte svého lékaře o
kvalifikovaný názor, protože zinek se z těla vylučuje s močí.
* Effects of Zinek supplementation on diabetes mellitus: a systematic review and
meta-analysis - R Jayawardena, P Ranasinghe, P Galappatthy, R.L.D.K. Malkanthi,
GR Constantine, P Katulanda – Diabetology & Metabolic Syndrome 2012, 4:13
** A nyomelemek nyomában – Takács S., Medicina Könyvkiadó Rt., 2005 Bp., Új
Tápanyagtáblázat – Szerk. Rodler I., Medicina Könyvkiadó Zrt., 2006 Bp. , Élelmezés
és táplálkozásegészségtan – Szerk. Rodler I., Medicina Könyvkiadó Zrt., 2008 Bp.

100 tablet

Žádný proces v našem těle se
neodehrává bez přítomnosti nějakých minerálů. Power Mins obsahují 10 nejpodstatnějších minerálů, které jsou denně potřebné
pro činnost našich buněk.
Komu jej doporučujeme?
• Kvůli intenzivnímu pocení sportovcům a lidem, kteří
vykonávají těžkou fyzickou práci.
• Těm, kteří potřebují doplnit minimálně dva druhy
minerálů.
• Lidem, kteří užívají vitaminy, k optimalizaci příznivých
účinků těchto vitaminů.
• Těm, kteří si přejí po nemoci znovu nastolit kondici
svého těla.
 Věděli jste, že každodenní ztráta 2,5 litrů vody rovněž
snižuje naše zásoby minerálů? Proto je kromě vody
důležité doplňovat i minerály.

Power Mins účinné látky/1 tableta:
Vápník
Hořčík
Zinek
Mangan
Železo
Měď
Molybden
Jód
Chrom
Selen

250 mg
150 mg
7,5 mg
4 mg
4 mg
0,5 mg
125 mcg
50 mcg
50 mcg
20 mcg

Přídatné látky: mikrokrystalická celulóza (emulgátor), hydrogenuhličitan draselný (stabilizátor), kroskarmelóza sodná
(emulgátor, protispékavá látka), kyselina stearová (emulgátor,
protispékavá látka), hydroxypropyl metylcelulóza (emulgátor,
stabilizátor), křemík (emulgátor, protispékavá látka), stearan
hořečnatý (emulgátor, protispékavá látka), mastek (protispékavá látka), farmaceutická glazura (leštící látka).
Dávkování: 2-4 tablety denně

Iron Plus
100 tablet

ŽELEZO
S VITAMINEM C
Železo přispívá ke zdravé tvorbě
krve a jako složka hemoglobinu hraje důležitou roli při přepravě kyslíku
do buněk. Iron Plus je komplexní
přípravek jedinečné kvality, který
obsahuje organické železo a vitamin
C, který zvyšuje jeho vstřebávání a využití až čtyřikrát,
a také komplex bioflavonoidů z citrusů.
Nedostatek železa nám znepříjemňuje život několika způsoby: mezi možné příznaky patří bledost, letargie, deprese, unavitelnost, bolesti hlavy, závratě, vypa-

dávání vlasů, deformace sliznice v ústech a krku, poruchy imunitního systému a problémy se štítnou žlázou.
Komu jej doporučujeme?
• Ženám v období plodnosti k doplnění zásob železa
během menstruace.
• Budoucím matkám, protože v těhotenství mají vyšší
potřebu železa.
• Pacientům s anémií způsobenou nedostatkem železa jako doplněk k jejich léčbě.
• Dětem a adolescentům, kteří by vzhledem ke svému
rychlému růstu mohli potřebovat doplnění železa.
• Sportovcům k pokrytí jejich zvýšené potřeby živin,
vitaminů a minerálů.
• Těm, kteří drží přísnou veganskou dietu.
 Věděli jste, že podle zprávy WHO trpí 48,8 % populace ve zkoumaných zemích anémií?* Ve většině
případů je příčinou nedostatek železa, ačkoliv ten
může být diagnostikován jednoduchým krevním
testem a železo se snadno doplňuje.
Iron Plus účinné látky/tableta:
Vitamin C
Železo
Výtažek bioflavonoidů z citrusů

30 mg
14 mg
10 mg

Přídatné látky: mikrokrystalická celulóza (stabilizátor),
křemík (protispékavá látka).
Dávkování: 1 tableta denně

Upozornění!
• Těhotné a kojící ženy by se měly předtím, než začnou
užívat přípravky obsahující železo, poradit s lékařem!
• Stálé vysoké dávky železa mohou posílit oxidační procesy
v těle, což může vyústit ve zvýšenou potřebu antioxidantů.
• V případě užívání komplexních multivitaminových přípravků se další užívání železa doporučuje jen v případě jeho nedostatku.

* Worldwide prevalence of
anaemia 1993-2005: WHO
global database n anaemia/
Edited by Bruno de Benoist,
Erin McLean, Ines Egli and
Mary Cogswell. 2008
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Dary země, vody a slunce

GraVital Juice

Organic Acai

946 ml

473 ml

Díky pozoruhodnému obsahu
antioxidantů a čtyřem druhům superovoce je GraVital
pro naše tělo výraznou pomo-cí
v boji s viry, infekcemi a záněty. Cenná vláknina, bioflavonoidy a minerály, které se
nacházejí v graviole, Aloe vera, mangostanu a nopálu pomáhají tělu v obraně proti
volným radikálům.

Acai je exotické ovoce pocházející z amazonského deštného
pralesa, které je mimořádně bohaté na antioxidanty a obsahuje také vitaminy B1 , B2 , C a E,
niacin, železo, draslík, fosfor,
vápník, různé aminokyseliny a
také nenasycené mastné kyseliny. Má vysoký obsah vlákniny a
nízký obsah cukrů. Ovoce, které produkt obsahuje, jako je acai, jablka a plody třešně
ptačí, vám pomůže vyrovnat hladinu cukru v krvi. Přirozeně reguluje hladinu krevních tuků a přispívá k normalizaci krevního tlaku. Redukuje také zánětlivé procesy,
které mohou v těle probíhat. Produkt s biocertifikátem
pochází z kontrolovaných ekologických farem.

ORGANICKÁ ŠŤÁVA
ACAI S JABLKY A
PLODY TŘEŠNĚ PTAČÍ

ORGANICKÁ ŠŤÁVA
Z GRAVIOLY
A ALOE VERA

Komu a kdy jej doporučujeme?
• Těm, kteří si přejí podpořit terapii proti virům, bakteriím nebo plísním přírodním dopňkem výživy.
• Těm, kteří se chtějí ubránit zánětům.
• Těm, kteří mají často opary.
• Komukoliv, kdo dává přednost doplňkům výživy
v tekuté formě.
 Věděli jste, že graviola obsahuje velké množství vitaminů C, B1 a B2 ?
GraVital účinné látky /30 ml:
Pyré z organického ovoce graviola (anona)
Organická šťáva z Aloe vera
Pyré z organického mangostanu
Organický nopál
Dávkování: 2 polévkové lžíce denně

Upozornění!
• Po otevřeni skladujte na chladnem mistě.

9 585 mg
8 580 mg
1 430 mg
1 430 mg

Komu a kdy jej doporučujeme?
• Těm, kteří hledají silnou antioxidační ochranu,
zvláště kuřákům, lidem, kteří žijí pod vlivem stresu
nebo mají nevyvážený jídelníček, obyvatelům
měst se znečištěným ovzduším a těm, kteří
pravidelně konzumují alkohol.
• Těm, kteří si přírodním způsobem přejí doplňovat
terapii metabolického syndromu (vysoká hladina
inzulinu, snížená glukózová tolerance, nadměrná
tělesná hmotnost, vysoký krevní tlak, zvýšená
hladina triglyceridů a cholesterolu).
• Těm, kteří pro svou redukční dietu hledají chutný
doplněk výživy s biocertifikátem.
• K doplnění léčby zánětů kloubů.
• Ke zlepšení odolnosti těla.
• K podpoře vyvážené činnosti těla.
 Věděli jste, že acai ztrácí většinu ze své nutriční hodnoty již 24 hodin po sklizni, a proto je zpracováno
okamžitě a do našeho jídelníčku se tak dostává ve
formě pyré nebo šťávy?
Organic Acai účinné látky:
Organická šťáva z acai
25 010 mg
Koncentrát organické šťávy z plodů třešně ptačí 3 185 mg
Koncentrát organické šťávy z jablek
3 130 mg
Přídatné látky: kyselina citronová
Dávkování: 2 polévkové lžíce denně

Upozornění!
• Po otevření přechovávejte v chladničce!
• Nedoporučuje se těhotným a kojícím ženám.
• Pacienti s ledvinovými chorobami by se vzhledem
k vysokému obsahu draslíku v produktu měli před
užíváním poradit s lékařem.
• Nedoporučuje se pacientům, kteří užívají
imunosupresiva.
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ZenThonic
946 ml

TEKUTÉ ANTIOXIDANTY
S MANGOSTANEM
ZenThonic je koncentrát na
bázi superovoce mangostan, který má mimořádně
silný obsah antioxidantů
v tekuté formě. Jeho cenná vláknina, bioflavonoidy,
vitaminy a minerály pomáhají při ochranných procesech proti volným radikálům, které poškozují buňky.
Antioxidanty mohou zpomalit proces stárnutí, mají
příznivé účinky na kardiovaskulární systém, poskytují zvláštní podporu imunitnímu systému a zlepšují
fyzickou kondici.
Komu jej doporučujeme?
• Každému, kdo si přeje mít zvláště silnou
antioxidační ochranu a posílit imunitní systém.
• Lidem, kteří se snadno unaví, a pacientům,
kteří se zotavují z nemoci, aby se zlepšila
jejich fyzická kondice.
• Těm, kteří se potýkají s kardiovaskulárními problémy.
• Aktivním nebo pasivním kuřákům a obyvatelům
měst se znečištěným vzduchem.
• Těm, kteří pravidelně konzumují alkohol.
• Těm, kteří vedou stresující způsob života.
• Všem těm, kteří dávají přednost tekutým
doplňkům výživy.
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 Věděli jste, že podle legendy mangostan, který pochází
z malajského souostroví, byl lidem představen Buddhou
s tím, že by jim svými příznivými účinky mohl pomoci?
První pokusy ukazují slibné výsledky týkající se účinku
xantonů z ovoce na tělo, působení proti zánětům, bolesti, alergiím, bakteriím, virům a plísním.*
ZenThonic účinné látky:
Šťáva z ovoce
mangostan (Garcinia
mangostana)
Šťáva z červených hroznů
Šťáva z jahod
Šťáva z brusinek

Šťáva z malin
Šťáva z třešní
Šťáva z jablek
Šťáva z hrušek
Pyré z hrušek
Šťáva z borůvek

Přídatné látky: purifikovaná voda (plnidlo), přírodní aroma
(látka zvýrazňující chuť a vůni), kyselina citronová (regulátor
kyselosti), benzoan sodný (konzervant), sukralóza (sladidlo),
pektin (plnidlo), xantanová guma (stabilizátor).
Dávkování: 2-6 polévkových lžic denně

Upozornění!
• Po otevření skladujte na chladném místě.
* Antibacterial activity of xanthones from Garcinia mangostana (L.) and their
structure-activity relationship studies - Dharma-ratne HR et al, Nat Prod Res. 2012
Apr 11., Medicinal properties of mangosteen (Garcinia mangostana) - PedrazaChaverri J, Food Chem Toxicol. 2008 Oct; 46(10): 3227-39., In vitro and in vivo anticolon cancer effects of Garcinia mangostana xanthones extract - Abdalrahim
F A Aisha et al, BMC Complementary and Alternative Medicine 2012, 12:104

Ocean 21
946 ml

ALKALIZUJÍCÍ ŘASY
A ALOE VERA
Ocean 21 je komplex řas
na bázi Aloe vera, který obsahuje více než 200 cenných účinných látek, jako
je Pau D’Arco, brusinky,
extrakt z červené řepy a
mrkve. Přípravek podporuje detoxikaci a regeneraci těla a zároveň zvyšuje
odolnost. Navíc je v chutné tekuté formě.
 Věděli jste, že v Aloe
vera se rovněž nacházejí
antrachinony, které jsou
potřebnými pomocníky
při detoxikaci?
Komu jej doporučujeme?
• Těm, kteří mají detoxikační kúru a chtěli by
podpořit alkalizaci a doplnit terapii.
• Těm, kteří se potýkají s trávicími problémy, na
pomoc normální činnosti střev.
• Lidem, kteří drží redukční dietu, k podpoře normálních metabolických procesů.
• Osobám, které trpí obtížemi se štítnou žlázou, aby
normalizovaly její činnost.
• Těm, jejichž nehty a vlasy jsou bez lesku a lámou
se a jejich kůže není pružná.
• Lidem s nedostatkem vitaminů a minerálů, kteří by
co nejdříve chtěli opět dosáhnout vitality a udržet si ji.
• Každému k podpoře imunitního systému a regenerace.
• Těm, kteří drží dietu proti kandidě jako doplněk
k této terapii.

Ocean 21 účinné látky/30 ml:
Patentovaná směs
Patentovaná směs z mořských řas:

Organic Noni účinné látky v 30 ml:
Organická šťáva z noni
23 900 mg
Organický koncentrát šťávy z bílých hroznů
3 200 mg
Organický koncentrát šťávy z třešně ptačí
2 200 mg
Organický koncentrát šťávy z granátových jablek 1 300 mg

7 500,33 mg
3 100 mg

Alaria marginata, Ascophyllum nodosum, Chondrus crispus, Fucus vesiculosus,
Laminaria digitata, Porphyra yezoenzis, Palmaria palmate, Ulva lactuca

Šťáva z Aloe vera (z dužniny listů)
Extrakt Pau D’Arco
(desetinásobný koncentrát)
Koncentrát ze šťávy z brusinek
Extrakt z červené řepy
Extrakt z mrkve
Komplex minerálů a stopových prvků

2 000 mg

Přídatné látky: přírodní aroma malin, pektin,
kyselina citronová, vitamin C (kyselina askorbová).

1 100 mg
600 mg
350 mg
350 mg
330 mcg

Dávkování:
2 polévkové lžíce denně

Přídatné látky: grapefruitová šťáva, jahodová příchuť, malinová příchuť, punčová příchuť, karamel - oxid siřičitý a siřičitany (látky zvýrazňující chuť a vůni), sorbitol (sladidlo),
purifikovaná voda (plnidlo), benzoan sodný (konzervant),
minerální látky (plnidlo).
Dávkování: 2 polévkové lžíce 1-2krát denně

Upozornění!
• Po otevření skladujte na chladném místě.

Polinesian Noni, Organic Noni
946 ml

ŠŤÁVA NONI, ORGANICKÁ ŠŤÁVA
NONI S ORGANICKÝM OVOCEM
Morinda citrifolia (která se v polynéských jazycích nazývá
noni) je zvláštní exotické ovoce, které obsahuje řadu životně důležitých látek, aminokyseliny, vitaminy a minerály. Ty snižují zánětlivé procesy probíhající v těle a podporují zdravou činnost buněk a také množení buněk. To
je dále posíleno trojnásobným účinkem organického granátového jablka, organických třešní a organických hroznů přidaných k organickému noni, což produktu propůjčuje intenzivní ovocnou chuť. Zatímco účinné složky
Polinesian Noni pocházejí z nedotčené přírody, Organic
Noni pochází z farem s biocertifikátem.

Komu a kdy jej doporučujeme?
• Ke zlepšení odolnosti těla,
• K podpoře vyvážené činnosti těla,
• Ke zvýšení a udržení celkové hladiny energie,
• Jako doplněk při detoxikačních metodách.
 Věděli jste, že biocertifikát je možné získat pouze
po splnění nesmírně přísných pravidel a že organické zemědělství nejenže zvyšuje kvalitu produktů, ale také významně chrání zemědělskou půdu?
Polinesian Noni účinné látky:
Noni (Morinda citrifolia)

1 000 mg

Přídatné látky: voda, fruktóza, kyselina citronová, přírodní
aroma brusinek, přírodní aroma malin, xantanová guma,
sorbát draslíku.
Dávkování: 2 polévkové lžíce denně

Nedávno jsme si ověřili pozitivní účinky noni. Zatímco
většina dětí ve školce byla nemocná, naše dcera zůstala zdravá. Já sama se teď cítím fit a vyrovnaná. A můj
manžel si po dnech plných stresu už méně stěžuje.
Noni je mým oblíbeným přípravkem k posílení imunity „bez jakéhokoliv věkového omezení“. Všichni u nás
ve věku od 4 do 64 let tento příjemně chutnající tekutý
produkt s radostí popíjejí. Začali jsme jej konzumovat
již v srpnu, abychom za pomoci tohoto přípravku s vynikající chuti, který je „obohacen o sluneční záření“,
pomohli svému tělu a podpořili jej a připravili svůj
imunitní systém na období, kdy bude málo slunečních
paprsků. „Noni není nikdy dost!“ Prožila jsem si již šest
desetiletí. Během let byly mé baterie stále slabší a
slabší. Poté, co jsem začala užívat noni, jsem během
jednoho měsíce vnímala jeho fantastické účinky. Má
imunita byla skvělá, neměla jsem žádné virózy, nachlazení ani infekce. Lépe jsem spala, necítila jsem již
bolest v kloubech a také můj psychický stav byl mnohem lepší. Nyní jsou mé „baterie“ zase plné! Noni předčilo všechna má očekávání.
Noni doporučují již stovky let nejen tradiční léčitelé, ale může i dnes pomoci lidem, aby zůstali
zdraví. Následujte tisíce spokojených konzumentů
noni a i vy zažijte pozitivní účinky této královny
mezi ovocem.
www.calivita.cz
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Produkty na bázi
léčivých rostlin

Triple-Potency Lecithin,
Super Soya Lecithin

Super Soya Lecithin účinné látky/kapsle:
Sójový lecitin (sójové boby)

Přídatné látky: želatina (siřičitany), sójový lecitin (emulgátor), glycerol (zvlhčující látka).

100, 250 kapslí

SÓJOVÝ LECITIN

Dávkování: 1-2 kapsle denně

Sójový lecitin pomáhá zachovat zdravou
hladinu krevních tuků a zdravý krevní
oběh a také chrání
játra a podporuje jejich činnost. Lecitin
hraje významnou roli
při podpoře mentální svěžesti, koncentrace a při procesech učení a také v boji proti poklesu
mentálních schopností. Je rovněž považován za lipotropní látku (která pomáhá rozkládat tuky). Pro trojnásobný
účinek si zvolte Triple-Potency Lecithin!
Komu a kdy jej doporučujeme?
• K podpoře snížení hladiny cholesterolu.
• Těm, kteří trpí artritickými problémy.
• Starším lidem k zachování jejich mentální svěžesti.
• Sportovcům a těžce pracujícím k podpoře krevního oběhu v jejich kloubech.
 Věděli jste, že lecitin můžeme nalézt v buněčné
membráně všech našich buněk?
Triple-Potency Lecithin účinné látky/kapsle:
Komplex fosfatidů ze sóji (sójové boby)
(minimum fosfatidylcholinu 420 mg)

1236 mg

Přídatné látky: želatina, glycerin (zvlhčující látka), purifikovaná voda.
Dávkování: 1-2 kapsle denně

Green Health účinné látky/tableta:
1200 mg

Green Health
240 tablet

ALKALIZUJÍCÍ PŘÍPRAVEK
Vojtěška, která je základní látkou
Green Health, je díky svému vysokému obsahu chlorofylu skvělá
k detoxikaci a alkalizaci.
Je to opravdová zásobárna živin:
obsahuje několik vitaminů (C, D, E,
K, B), betakaroten, minerály (vápník, železo, draslík, fosfor) a esenciální aminokyseliny, které všechny
podporují zdravé fyziologické procesy v těle.
Komu a kdy jej doporučujeme?
• V případě vysoké hladiny cholesterolu.
• K posílení imunitního systému.
• K detoxikaci a alkalizaci.
• Jako doplňkovou terapii proti artritickým a revmatoidním bolestem.
• Starším lidem ke zvýšení fyzické výkonnosti a vitální síly a také k podpoře lepšího spánku.
• V případě časté zácpy.
 Věděli jste, že časté krvácení z nosu může být příznakem nedostatku vitaminu K?* Vojtěška je jedním ze
zdravých zdrojů vitaminu K.

Listy vojtěšky
Hořčík

500 mg
25 mg

Přídatné látky: syrovátka - mléko (plnidlo), kyselina stearová (plnidlo a protispékavá látka), stearan hořečnatý (plnidlo
a protispékavá látka).
Dávkování: 4-8 tablet denně

Upozornění!
• Po 2-3 měsících nepřetržitého užívání vojtěšky udělejte
jeden měsíc přestávku!
• Lidé, kteří užívají léky proti srážlivosti krve, by se měli
předtím, než začnou užívat jakýkoliv produkt s vitaminem K, poradit se svým lékařem!
* Az élet aminjai a vitaminok – Szerk. Takáts S.,
Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 2006

Evening Primrose Oil
100 kapslí

PUPALKOVÝ OLEJ
Nenasycené mastné kyseliny v pupalkovém oleji jsou známy několika
svými pozitivními účinky. Přispívají
k zachování zdraví kůže a pojivových
tkání, a tak podporují krásu a pevnost pokožky. Mají také příznivý vliv na hladinu celkového a LDL cholesterolu a hladinu triglyceridů, a tak podporují zdravý krevní oběh.
Komu a na co jej doporučujeme?
• Těm, kteří by si rádi zachovali mladistvý vzhled vlasů
a kůže.
• Jako doplněk terapie na snížení cholesterolu.
• Ke snížení nepříjemných příznaků, které předcházejí
menstruaci.
• K doplnění redukční diety.

www.calivita.cz
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 Věděli jste, že podle výzkumů může být pupalkový
olej účinným doplňkem terapie revmatoidní artritidy,
a to částečně i díky nenasyceným mastným kyselinám,
které obsahuje?*
Evening Primrose Oil účinné látky/kapsle:
Pupalkový olej
Obsahuje: Kyselina linoleová
		
Kyselina gama-linolenová

500 mg
306 mg
42 mg

Přídatné látky: želatina (želírující látka), glycerin (emulgátor).
Dávkování: 1 kapsle denně s jídlem

Upozornění!
• Nenasycené mastné kyseliny jsou zvláště citlivé na škodlivé účinky volných radikálů, proto doporučujeme těm,
kteří užívají pupalkový olej ve větším množství, aby současně konzumovali doplňky s antioxidanty!
• Pacienti s epilepsií by tento produkt neměli užívat!
* Effects of altering dietary essential fatty acids on requirements for non-steroidal
anti-inflammatory drugs in patients with rheumatoid arthritis: a double blind
placebo controlled study - J J F BELCH, D ANSELL, R MADHOK, A O‘DOWD,
AND R D STURROCK Annals of the Rheumatic Diseases, 1988; 47, 96-104

Garlic Max
100 softgelových kapslí
ČESNEKOVÝ
PŘÍPRAVEK

Antibakteriální a protiplísňové účinky stejně jako ochranný vliv na kardiovaskulární systém propůjčují
česneku sloučeniny obsahující síru, které mu také dávají jeho charakteristickou vůni. Tato rostlina
obsahuje více než 200 různých biologicky aktivních látek - vitaminů, minerálů, aminokyselin a enzymů. V přípravku je česnek doplněn petrželí,
která je známá svým diuretickým účinkem.
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Komu a kdy jej doporučujeme?
• Ke snížení rizika rozvoje aterosklerózy a podpoře
normálního krevního tlaku.
• K podpoře terapie na snížení cholesterolu.
• Těm, kteří by si chtěli kontrolovat hladinu tuků
v krvi přírodním způsobem.
• Stimuluje činnost imunitních buněk, a proto může
být účinně aplikován k posílení imunitního systému
u těch, kteří jsou náchylní k infekcím.
 Věděli jste, že v Německu jsou kapsle s česnekem akceptovány jako volně prodejný lék na snížení hladiny
cholesterolu?
Garlic Max účinné látky/softgelová kapsle:
Česnek
(500:1; ekvivalent 1000 mg čerstvého česneku)
Listy petržele
(10:1; ekvivalent 175 mg čerstvých listů petržele)

1000 mg
175 mg

Přídatné látky: olej ze slunečnicových semen, želatina, glycerin, purifikovaná voda, žlutý včelí vosk, karamelová tekutina, lecitin ze slunečnice.
Dávkování: 1-3 kapsle denně

Upozornění!
• Přípravky s obsahem česneku by se vždy měly užívat
s dostatečným množstvím vody nebo ovocného džusu.
• Pokud máte problémy se srážlivostí krve nebo máte jít
na plánovanou operaci, měli byste se rozhodně před
užíváním česnekových přípravků poradit se svým
lékařem.
• Lidé, kteří jsou na česnek alergičtí a/nebo ti, kteří jsou
citliví na jakoukoliv látku z čeledi liliovitých (Liliaceae),
by se měli snažit užívání tohoto produktu vyvarovat.
• Kojící matky by si měly uvědomit, že některé látky z česneku se mohou uvolňovat do mateřského mléka.
* Farmakobotanika - Dános Béla, Semmelweis Kiadó, Budapest 2006, ISBN
9639656100, Immunomodulation and Anti-Inflammatory Effects of Garlic
Compounds - Rodrigo Arreola et al., J Immunol Res. 2015; 2015: 401630.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) souvisí
každoročně zhruba jedna třetina celkové mortality
nebo přibližně 17 milionů úmrtí s kardiovaskulárními
chorobami. Vysoký krevní tlak je zodpovědný za 9,4
milionů těchto úmrtí. Vysokému krevnímu tlaku může
být připsáno 45% onemocnění srdce a 51% případů
mrtvice.* Při archeologických výzkumech byl nalezen
staročínský recept, který popisuje léčbu česnekem.
Vědecké výzkumy v naší moderní době opakovaně
prokazují, že česnek může účinně snižovat vysoký
krevní tlak. Během jedné takové studie byl např. zkoumán vysoký krevní tlak čtyřiceti účastníků. Při konzumaci 2x188 mg česneku bylo u nich ve čtvrtém
týdnu dosaženo snížení krevního tlaku o 3,5% a v osmém týdnu o 5,3%.** Během dalšího výzkumu byli
sledováni pacienti, kteří užívali léky na snížení krevního tlaku. Při podávání 480 mg česneku denně se u nich
ve 12. týdnu ve srovnání s těmi, kteří užívali pouze
léky, snížila systolická hodnota tlaku o 11,8 Hgmm.***
Mnoho lidí si oblíbilo česnek jako koření v kuchyni.
Ale častá konzumace velkého množství česneku není
vzhledem k jeho silné a intenzivní vůni příliš příjemná.
Tomu můžete snadno předejít, když budete užívat vysoce kvalitní doplňky výživy, které mají všechny pozitivní vlastnosti česneku bez nepříjemné vůně.
*

A global brief on Hypertension, Silent killer, global public
health crisis, World Health Organization, 2013
** Effect of a traditional Japanese garlic preparation on blood
pressure in prehypertensive and mildly hypertensive adults Nakasone Y. et al, Exp Ther Med. 2013 Feb;5(2):399-405.
*** Aged garlic extract reduces blood pressure in hypertensives: a doseresponse trial - Ried K. et al, Eur J Clin Nutr. 2013 Jan;67(1):64-70.

Ginkgo XC
100 tablet

PŘÍPRAVEK
S GINKGEM BILOBA
Ginkgo XC je přípravek, který
obsahuje velké množství výtažku z listů jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba), který
účinně podporuje krevní oběh,
zásobování buněk kyslíkem a
živinami a zdravou činnost mozku a přitom jako silný antioxidant chrání buňky před
volnými radikály.
Komu a kdy jej doporučujeme?
• Starým lidem k udržení požadované hladiny mozkových funkcí.
• V případě zvýšeného napětí.
• Těm, kteří mají často pocit studených končetin, které
se jen těžko zahřívají.
• Těm, kteří hledají silnou antioxidační ochranu.

 Věděli jste, že ginkgo se používalo v Číně pro lékařské
účely již v roce 2600 před našim letopočtem? Sloužilo
k léčbě astmatu a bronchitidy.
Ginkgo XC účinné látky/tableta:
Extrakt z listů jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba) 90 mg
( std. 24% flavonglykosidů, 6% terpenů)
Přídatné látky: mikrokrystalická celulóza (stabilizátor), fosforečnan vápenatý (stabilizátor), kyselina stearová (protispékavá látka), zesíťovaná sodná sůl karboxymetylcelulózy
(plnidlo), oxid křemičitý (protispékavá látka).
Dávkování: 1 tableta denně

Upozornění!
• Přípravek se nedoporučuje dětem.
• Užívání Gingko biloba není vhodné v těhotenství a při
kojení.
• V případě cukrovky nebo problémů se srážlivostí krve
se před užíváním Gingko biloba poraďte s lékařem!

Liquid Chlorophyll
473 ml

TEKUTÝ
ALKALIZUJÍCÍ
PŘÍPRAVEK
Chlorofyl, který propůjčuje
rostlinám jejich zelenou barvu,
je extrémně účinná zásaditá
látka, za jejíž pomoci můžete
zachovat nebo obnovit acidobazickou rovnováhu svého těla. Kromě toho je také skvělým
detoxikačním prostředkem a má
rovněž mírné diuretické účinky,
takže je nepostradatelnou součástí očistné terapie.

Komu a kdy jej doporučujeme?
• Ke znovunastolení pH rovnováhy překyseleného těla.
• Při detoxikační terapii.
• Na pomoc trávení.
• Jako interní deodorant v případě nepříjemného zápachu z úst.
• Jako pomoc při hojení ran.
• Pro snížení vedlejších účinků radioterapie a léčby
cytostatiky.
 Věděli jste, že podle určitých názorů vzniká celulitida tak, že se toxické látky hromadí v tukových tkáních,
které vážou vodu? Takže prvním nezbytným krokem
k ošetření celulitidy je detoxikace!*
Liquid Chlorophyll účinné látky/5 ml:
Chlorofylin
(sodno-měďnatý chlorofylin získaný z vojtěšky)

15 mg

Přídatné látky: purifikovaná voda (plnidlo), rostlinný glycerin (stabilizátor), mátový olej (látka zvýrazňující chuť a vůni),
sorbát draselný (konzervant), kyselina citronová (regulátor
kyselosti).
Dávkování: 1 čajová lžička denně

Upozornění!
• Chlorofyl nebyl zatím vyzkoušen u těhotných a kojících
žen, proto by se v období těhotenství a kojení měl používat jedině na doporučení lékaře!
• Pokud se podává orálně, může chlorofyl zbarvovat moč
a stolici do zelena a může rovněž způsobit zabarvení
jazyka.
• Po otevření skladujte na chladném místě.
* A bőr és különböző cellulitterápiák – Dr. Kohán, J., Nutrition&Health, Sept. 2008

www.calivita.cz

43

Oregano Oil

Upozornění!
• Nedoporučuje se těhotným a kojícím ženám!
• Buďte zvláště opatrní, aby se produkt nedostal do kontaktu s očima nebo se sliznicí!
• Po otevření skladujte na chladném místě.

30 ml
OLEJ OREGANO
Mezi účinné látky oleje z dobromysli (Oregano) patří flavonoidy, které jsou známé
díky svým skvělým antioxidačním účinkům,
a několik užitečných těkavých látek. Jednou z nich je karvakrol, který má silné antimikrobiální účinky, a tak může bránit reprodukci bakterií a plísní nebo proti ní působit preventivně.

Rhodiolin
120 kapslí

ANTISTRESOVÝ PŘÍPRAVEK

Kdy jej doporučujeme?
• V případě běžného nachlazení nebo při mírných
příznacích onemocnění horních cest dýchacích.
• V případě orální infekce ke kloktání.
• Při trávicích problémech vnitřně.
• Jako antioxidant k neutralizaci škodlivých volných radikálů, které vznikají jako vedlejší produkt metabolismu.
• Zevně k ošetření poškozené kůže, kousnutí hmyzu
a podlitin a k prevenci plísňové infekce.
 Věděli jste, že dobromysl (Oregano) byla ve starém
Egyptě dobře známá jako bylina na kašel a ve starém
Řecku ji používali k léčbě poranění? Ve středověku se
dobromysl používala k ochraně potravin před fermentací a hnitím.
Oregano Oil účinné látky/0,17 ml (přibl. 4 kapky):
Olej z výtažku z listů dobromysli (Oregano)
(std. 3,5% karvakrolu)
Olivový olej (Extra virgine)

13 mg

Přídatné látky: produkt neobsahuje přídatné látky.
Dávkování
Vnitřní doporučené užívání: Jako doplněk výživy podávejte
4 kapky (přibližně 0,17 ml) 3x denně s malým množstvím vody.
Zevní doporučené užívání: Aplikujte až třikrát denně.
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Hlavní složka těchto kapslí rozchodnice růžová (Rhodiola rosea) je adaptogenní rostlina. Její účinné látky mají
příznivé účinky na centrální nervový
systém, a to je důvodem, proč může
zvyšovat koncentraci a fyzickou a mentální výkonnost. Rhodiolin může být účinný v případě studia,
sportu a při vyrovnávání se se stresem. Snižuje mentální únavu a může přispět k lepší celkové kondici. Tím, že je doplněn
zinkem, zlepšuje odolnost těla vůči nemocem, snižuje rovněž
stres a příznaky způsobené napjatým způsobem života.
Komu a kdy jej doporučujeme?
• Těm, kteří jsou dennodenně vystaveni zvýšenému stresu.
• V případě fyzického a/nebo mentálního vypětí.
• K zachování celkové vitality a koncentrace.
• Ke zlepšení odolnosti těla.
• V případě mírných případů nespavosti (podpora
usínání a probouzení).
 Věděli jste, že adaptogenní rostliny využívá naše tělo
jen v tom množství, které potřebuje? Ne více, ne méně!
Díky těmto vynikajícím vlastnostem nevyvolávají tyto
rostliny na rozdíl od léků závislost, nemají ani známé
vedlejší účinky, jemně spolupracují s naším tělem a
jejich účinky zůstávají silné, i když je užíváte dlouhou
dobu, nemůžete se tedy na nich stát závislí.

Kapsle Rhodiolin byly do globální sítě CaliVita® uvedeny
před více než deseti lety a jejich úspěch od té doby stále
přetrvává. Na základě zpětné vazby víme, že někteří
tento produkt užívají, aby snížili a zvládali každodenní
napětí nebo neočekávaně stresové situace, zatímco jiní
jej konzumují, aby si udrželi celkovou hladinu energie a
koncentraci. Pokud se užívá před spaním, tak tím, že
vyrovnává hladinu stresu nahromaděného během dne,
podporuje celonoční spánek. Kromě toho může být
přírodním způsobem doplnění terapie deprese.
Bylina rozchodnice růžová (Rhodiola rosea) se stala
předmětem trvalých výzkumů v několika zemích na
celém světě. Výzkumy zvířat na italské univerzitě
v Camerino potvrdily, že podávání individuálních dávek výtažku této byliny snižuje akutní stres.
Podle studií, které proběhly na Univerzitě lékařství
v Kaunas v Litvě, může být rozchodnice účinná při
léčbě stavu, který je doprovázen celkovou slabostí, a
může zvyšovat celkovou odolnost buněk proti škodlivým vnějším vlivům. Může mít příznivé účinky na
kardiovaskulární systém a na problémy, jako je
arytmie nebo stres. Podle některých údajů mohou
přípravky s rozchodnicí zastavovat růst maligních
nádorů a také tvorbu metastází v játrech.
Pokud tedy cítíte, že váš nervový systém a tělo potřebují jemnou a vyváženou podporu, má smysl obrátit se pro pomoc k přírodě.

Rhodiolin účinné látky/kapsle:
Koncentrát z rozchodnice (Rhodiola)
Zinek

100 mg
5 mg

Přídatné látky: mikrokrystalická celulóza (plnidlo), želatina oxid siřičitý a siřičitany (želírující látka).
Dávkování: 1-3 kapsle denně

Pure Yucca
100 kapslí

DETOXIKAČNÍ JUKA
Saponiny, přírodní sloučeniny v juce
podobné steroidům, mají diuretické,
protizánětlivé, protikřečové a antioxidační účinky. Extrakt z této rostliny
obsahuje několik enzymů, chlorofyl,
antioxidanty a další účinné látky.
Pure Yucca může podpořit detoxikaci trávicího systému
tak, že zrychlí metabolismus, a tím urychlí i vylučování
škodlivých látek.
Komu a kdy jej doporučujeme?
• Těm, kteří by chtěli podpořit detoxikační proces v těle.
• Těm, kteří podstupují kúru na čištění střev.
• Ke znovuobnovení rovnováhy střevní flóry, zvláště
po léčbě antibiotiky.
• Jako doplněk k terapii na snížení cholesterolu.
 Věděli jste, že indiáni nazývali juku „stromem života“?
Pure Yucca účinné látky/kapsle:
Prášek z juky

500 mg

Přídatné látky: želatina (želírující látka).
Dávkování: 2-3 kapsle třikrát denně s velkou sklenicí vody

Upozornění!
• Během detoxikační diety je zvláště důležité zajistit hojný příjem tekutin, kapsle byste tedy měli užívat s 1-2
sklenicemi vody.
• Aby se toxické látky snadněji vylučovaly z těla, doporučuje se pít 2-3 litry tekutin denně.
• Na počátku terapie za pomoci juky se může objevit
hojné močení, průjem a pokles hladiny draslíku. Je to
účinek zrychleného metabolismu a detoxikace. Tomu
může být zabráněno přesným dávkováním, správným
jídelníčkem a popř. vegetariánskou dietou, kterou navrhl výživový poradce.
• Děti mladší deseti let mohou přípravek užívat pouze
pod lékařským dohledem.

Panax Ginseng
100 tablet

ŽENŠENOVÝ PŘÍPRAVEK
Ženšen, který je v Číně známý jako
„kořenčlověk“, je jedním z nejdéle používaných a nejoblíbenějších prostředků ke zvýšení výkonnosti. Podporuje
zlepšení fyzické i mentální výkonnosti
a koncentrace, ale také se doporučuje
ke zmírnění nervozity a úzkosti.
Komu a kdy jej doporučujeme?
• V období velkého vypětí, aby se snížila únava a
vyčerpání.
• V případě intenzivního mentálního stresu nebo
v období zkoušek ke zvýšení koncentrace.
• Ke zlepšení schopnosti odolávat stresu.
 Věděli jste, že na Dálném východě je ženšen považován za afrodiziakum?

Panax Ginseng účinné látky/tableta:
Korejský ženšen (Panax ginseng)

500 mg

Přídatné látky: uhličitan vápenatý (plnidlo), mikrokrystalická
celulóza (plnidlo), kyselina stearová (plnidlo a protispékavá látka), oxid křemičitý (protispékavá látka), hydroxypropylmetyl
celulóza (emulgátor), stearan hořečnatý (plnidlo a protispékavá látka), propylen glykol (plnidlo), triacetin (zvlhčující látka).
Dávkování: 1-2 tablety denně

Upozornění!
• Nedoporučuje se užívat osobám s vysokým krevním
tlakem a dalšími kardiovaskulárními chorobami.
• Doporučované užití: jako kúra, maximálně 6 týdnů.

White Willow
100 kapslí

VRBOVÁ KŮRA S OBSAHEM
KYSELINY SALICYLOVÉ
Hlavní účinnou látkou vrbové kůry
je salicyl nebo kyselina salicylová. Ty
mají poté, co se transformují v játrech, stejné účinky jako kyselina acetylsalicylová a jsou také známé jako
hlavní účinné látky aspirinu®. Salicylová kyselina má dobře
známé utišující a antipyretické vlastnosti a také brání tvorbě krevních sraženin. Správná aplikace kůry z bílé vrby
může eliminovat negativní dopady, které mají některé
přípravky s obsahem kyseliny salicylové na trávicí systém.
Komu a kdy jej doporučujeme?
• Těm, kteří chtějí, aby byla jejich terapie efektivní
a bez vedlejších účinků.
• K doplnění terapie artritidy.
• K podpoře prevence trombózy, protože účinná látka
kůry z bílé vrby, kyselina salicylová, snižuje riziko vzniku krevních sraženin.
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 Věděli jste, že extrakt z kůry bílé vrby se používá již
po staletí k léčbě různých typů horečnatých a zánětlivých stavů a ke zmírnění bolesti? Chemickou úpravou její účinné látky vytvořili vědci kyselinu acetylsalicylovou, která se stala prvním „hitem“ mezi léky.*
White Willow účinné látky /kapsle:
Kůra bílé vrby

400 mg

Přídatné látky: mikrokrystalická celulóza (plnidlo), oxid křemičitý (protispékavá látka), stearan hořečnatý (plnidlo a protispékavá látka), želatina (želírující látka).
Dávkování: 2-3 kapsle šestkrát denně,
maximálně 18 kapslí denně

Upozornění!
• Vždy přesně dodržujte doporučené dávkování!
• Produkt by se neměl podávat dětem, mladistvým ani
lidem, kterým nebylo doporučeno brát produkty obsahující kyselinu salicylovou.
• Neměly by jej užívat těhotné a kojící ženy.
* Early drug discovery and the rise of pharmaceutical chemistry
- Jones AW., Drug Test Anal. 2011 Jun;3(6):337-44

Curcuma Pro
60 tablet

DOPLNĚK
S KURKUMOU
Hlavní složkou přípravku Curcuma Pro je kurkuma známá svými protizánětlivými účinky, kterou jsme pro dosažení lepší biologické dostupnosti doplnili
extraktem z pepře BioPerine® a
kurkuminem v unikátní formuli
Micro-Active®. Výrobek přispívá k udržení pružnosti kloubů a jejich normální funkci.
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Komu a kdy jej doporučujeme?
• K doplnění léčby zánětů při artritidě.
• K doplnění léčby poranění kloubů.
• Špičkovým sportovcům a těm, kteří pravidelně
sportují.
• Těm, jejichž klouby jsou vystaveny jiné extrémní námaze (např. kvůli těžké manuální práci nebo obezitě).
• Těm, kteří by svým kloubům chtěli poskytnout
dodatečnou podporu a chránit je.
 Věděli jste, že kurkuma se v těle velmi obtížně vstřebává? Mikronizací kurkuminu na částice s malými rozměry jej můžeme do kapilár absorbovat větší množství,
takže se do těla dostane více účinných látek, které díky
extraktu z pepře zůstávají aktivní.
Curcuma Pro účinné látky/tableta:
Extrakt z kurkumy (95% kurkuminoidů, 20:1)
200,0 mg
Extrakt z kurkumy (4:1)
200,0 mg
MicroActive® kurkumin (25% kurkuminoidů, 1:4) 25,0 mg
BioPerine® (50:1)
5,0 mg
Triglyceridy se středním řetězcem
1,5 mg
Přídatné látky: fosforečnan vápenatý (stabilizator), mikrokrystalickácelulóza (stabilizátor), kyselina stearová (protispékava látka), hydroxypropyl methylcelulóza (plnidlo), stearan
hořečnatý (protispekavá látka), oxid křemičitý (protiskékavá
látka), polyglycerol mono-oleát (emul-gator),triacetát (nosič),
alginát sodný (emulgator).
Dávkování: 1 tableta denně

Upozornění!
• Přípravek není určen dětem a mladistvým do 18 let, těhotným a kojícím ženám. Nevhodné pro osoby s obstrukcí (překážkou, zúžením) žlučových cest. Osoby se žlučovými kameny by měly užívání přípravku předem konzultovat s lékařem (při stimulaci vylučování žluče může
dojít k ucpání žlučovodů). Opatrnosti při užívání se doporučuje osobám užívajícím léky proti srážení krve
(např. Warfarin). Nevhodné k dlouhodobému užívání.

„Fyzické cvičení je nejen jedním z nejdůležitějších
klíčů ke zdravému tělu, ale je také základem pro
dynamickou a kreativní intelektuální činnost.“
John F. Kennedy

Plody moře

Omega 3
concentrate
100 kapslí

KONCENTRÁT
OMEGA 3
Přípravek CaliVita Omega 3 obsahuje vysoké dávky mastných kyselin omega 3 (EPA-DHA), které jsou
získány z rybího tuku molekulární
destilací. Jeho účinné látky přispívají ke snazšímu udržení
normální hladiny krevních tuků a krevního tlaku, snižují
zánětlivost, napomáhají normální činnosti nervového
systému a mozku a podporují zrak.
Komu jej doporučujeme?
• Lidem, kteří se potýkají s kardiovaskulárními problémy a obtížemi s krevním tlakem a těm, pro
které je důležité zachovat si zdraví a normální
činnost těchto orgánů.
• Těhotným ženám a malým dětem k podpoře
normálního vývoje.
• Těm, kteří by chtěli podpořit činnost svého těla
v boji proti zánětlivým chorobám (např. artritické
záněty).
• Těm, kteří drží nízkotučnou nebo redukční dietu.
• Každému, kdo by chtěl zachovat zdraví svých očí
a nervového systému.
 Věděli jste, že kardiovaskulární nemoci jsou ve světě
hlavní příčinou mortality, což znamená že vedou
k úmrtí více lidí než jakákoliv jiná choroba? Ale to se
netýká Eskymáků z Grónska a Aljašky, jejichž
jídelníček obsahuje potravu z moře, která je bohatá
na omega 3 mastné kyseliny. V jejich populaci je
počet těchto nemocí nižší.*

Omega 3 concentrate účinné látky/kapsle:
Vysoce koncentrovaný rybí olej
(ryby, sójové boby)
obsahující
EPA (eikosapentaenová kyselina)
DHA (dokosahexaenová kyselina

600 mg
180 mg
120 mg

Přídatné látky: rostlinný glycerol (stabilizátor), voda (plnidlo), želatina (želírující látka).
Dávkování: 1-3 kapsle denně

Upozornění!
• Nenasycené mastné kyseliny jsou velmi citlivé na škodlivé účinky volných radikálů, proto se tomu, kdo užívá
velké množství omega 3 mastných kyselin, doporučuje
současně užívat antioxidanty.
* Cardiovascular diseases (CVDs) - Fact sheet N°317 Updated March 2013, WHO,
Associations of obesity with triglycerides and C-reactive protein are attenuated
in adults with high red blood cell eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids Z. Makhoul et.al, European Journal of Clinical Nutrition (2011) 65, 808–817

V uplynulých dekádách se výzkumy zaměřily na to,
jaké účinky mají omega 3 na nervový systém. Mastné
kyseliny omega 3, které jsou konzumovány během
těhotenství, pomáhají rozvoji nervového systému dítěte, odrážejí se v jeho lepších jazykových a sociálních
dovednostech a zlepšují mentální schopnosti dětí
dokonce i později. Vývoj mozku pokračuje i v dětství.
Studie prokázaly, že podávání omega 3 ovlivňuje pozornost, schopnost soustředit se a zlepšuje paměť,
a rovněž schopnost vnímat. Při zkoumání vztahů mezi
jídelníčkem a chováním vědci zjistili, že děti, které mají
problémy s chováním, trpí poruchami spánku a výbuchy hněvu, mají nižší hladinu omega 3 ve srovnání
s vrstevníky, kteří konzumují více omega 3.
Kromě toho rovněž prokázali, že děti, které jsou hyperaktivní a mají poruchy pozornosti, mají nižší hladinu omega 3, než je třeba. Ulehčete svému dítěti
školu! Malé kapsle Omega 3 concentrate mohou
být snadno podávány i během dětství.
The role of nutrition in children’s neurocognitive development, from pregnancy
through childhood – A. Nyaradi et al., Hum Neurosci. 2013;7:97., Who needs Omega3s? – R.M. Griffin, ed..: B. Nazario, MDm Omega-3 fatty acids in boys with behavior,
learning and health problems – Laura J. Stevensa, Sidney S. Zentallb, Marcey L. Abateb,
Psichology&Behavior Volume 59, Issues 4-5, April-May 1996, Pages 915-920
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Žraločí chrupavka

Chewable
Omega 3

90 tablet

ŽRALOČÍ CHRUPAVKA

100 softgelových kapslí
OMEGA 3 KAPSLE
S PŘÍCHUTÍ

Žraločí chrupavka je doplněk výživy, který účinně podporuje zdravou
činnost kloubů. Žraločí chrupavka
je bohatá na sloučeniny, které patří
mezi ty, které obsahuje i lidská
chrupavka, jako je chondroitin sulfát, který je mimo jiné známý i díky
svým protizánětlivým účinkům.
Komu a kdy jej doporučujeme?
• Sportovcům a těžce pracujícím ke zmírnění škodlivých účinků extrémního napětí na jejich chrupavku.
• Starším lidem k podpoře zdravé funkce chrupavky
a správné chondrifikaci.
• Pro doplnění terapie revmatoidní artritidy.
 Věděli jste, že žraloci nemají v těle žádné kosti, jen
chrupavku?
Žraločí chrupavka účinné látky/tableta:
Drť ze sušené žraločí chrupavky - ryby

750 mg

Přídatné látky: uhličitan vápenatý (plnidlo), kroskarmelosan
sodný (protispékavá látka), kyselina stearová (protispékavá
látka), stearan hořečnatý (plnidlo a protispékavá látka).
Dávkování: 2 tablety třikrát denně před jídlem

Upozornění!
• Vzhledem k inhibičním účinkům na tvorbu nových cév,
by se žraločí chrupavka neměla užívat během těhotenství a kojení a také před operacemi a chirurgickými
výkony a po nich.
• Nekonzumujte produkt, pokud jste alergičtí na ryby
nebo měkkýše!
• Pokud trpíte kardiovaskulárními chorobami, poraďte
se před užíváním produktu s lékařem.
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Žvýkací softgelové kapsle Omega 3
obsahují prospěšný rybí olej s příchutí citronu. Snadno se žvýkají,
takže je snadné užívat je kdykoli i
bez vody. Tyto kapsle se v žaludku
rozkládají, takže se jejich obsah rychleji vstřebá a účinkuje,
aniž by následně způsoboval nevolnost.
Komu je doporučujeme?
• Těm, kteří se zdráhají užívat tablety nebo tradiční
kapsle, nebo je pro ně obtížné polykat je.
• Těm, kteří často cestují, ale nechtějí jezdit
bez účinných látek, které potřebují.
• Dětem kvůli ovocné chuti a zvláštnímu tvaru kapslí.
 Věděli jste, že citlivé mastné kyseliny skupiny omega 3, jako je EPA a DHA, mohou být díky vzduchotěsnému uzavření softgelové kapsle uchovány delší dobu?
Chewable Omega 3 účinné látky/kapsle:
Rybí tuk
Celkem Omega 3
Z toho:
EPA (kyselina eikosapentaenová)
DHA (kyselina dokosahexaenová)

600 mg
360 mg
180 mg
120 mg

Přídatné látky: glycerin (nosič), želatina, citronový esenciální olej (aromatizující látka), mikrokrystalická celulóza (stabilizátor), kukuřičný škrob (oxid siřičitý a siřičitany), žlutý oxid
železa (barvivo), sukralóza (sladidlo).
Dávkování: Užívejte 1 softgelovou kapsli denně nebo jak
je doporučeno. Nepřekračujte doporučené denní dávky.

Upozornění!
• Rybí olej může prodlužovat dobu srážení krve, proto se
poraďte s lékařem, pokud ho chcete užívat spolu s léky
proti srážlivosti (např. s warfarinem).
• Rybí olej může snižovat krevní tlak. Poraďte se s lékařem,
pokud ho chcete užívat spolu s léky na vysoký krevní
tlak.

Spirulina Max
60 tablet

ALKALIZAČNÍ
PŘÍPRAVEK
SE SPIRULINOU
Díky alkalizačním účinkům může
být spirulina pocházející z čisté vody vhodným doplňkem při detoxikační a alkalizační dietě. Spirulina
může být užitečná nejen při kyselosti těla, ale jako vynikající zdroj bílkovin, rovněž obsahuje všechny esenciální aminokyseliny. Kromě toho je
rovněž významný její obsah vlákniny. Je bohatá i na
železo, zinek a vitamin B.
Komu a kdy jej doporučujeme?
• Jako doplněk k alkalizační dietě.
• V případě konzumace nadměrného množství
potravin vyvolávajících kyselost (např. masa,
živočišných tuků, olejů, které nebyly lisovány za
studena, bílé mouky nebo rafinovaného cukru).
• K doplnění esenciálních aminokyselin.
 Věděli jste, že výzkumy potvrdily pozitivní roli spiruliny v protizánětlivých procesech a při regulaci hladiny
tuků v krvi, takže může také účinně přispívat k podpoře kardiovaskulárního systému ?*
Spirulina Max účinné látky/tableta:
Spirulina

500 mg

Přídatné látky: fosforečnan vápenatý (plnidlo), stearan hořečnatý (plnidlo a protispékavá látka), oxid křemičitý (plnidlo), kyselina stearová (protispékavá látka).
Dávkování: 2-4 tablety denně
* Hypolipidemic, Antioxidant and Antiinflammatory Activities of Microalgae
Spirulina - Ruitang Deng et al, Cardiovasc Ther. 2010 August ; 28(4): e33–e45
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Přípravky doplňující
stravu zaměřenou
na snížení hmotnosti

Chromium Max 500
100 kapslí

REGULUJE CHUŤ K JÍDLU
Chrom je esenciální mikroelement,
což znamená, že lidské tělo jej není
schopno vyrobit a můžeme jej získat pouze z vnějších zdrojů. Chrom
se podílí na normálním metabolismu polysacharidů, bílkovin a tuků
a také přispívá k udržení normální
hladiny cukrů v krvi. Díky tomu
může pomáhat v prevenci vzniku
„touhy“ po sladkém, která je způsobena náhlým
kolísáním hladiny cukru v krvi, a tak přispívá k účinnosti
redukční diety. Ne všechny formy chromu se vstřebávají
odpovídajícím způsobem. Výtečně se v těle vstřebávají a
jsou využity jeho sloučeniny s organickou vazbou, jako je
např. pikolinát chromu.
Komu a kdy jej doporučujeme?
• Těm, u nichž přetrvává pocit hladu, hlavně touha
po polysacharidech, díky které selhává úsilí snížit
tělesnou hmotnost.
• Jako doplněk k terapii na dosažení normální hladiny cukru v krvi.
Mezi příznaky nedostatku chromu může patřit: častý a neutišitelný pocit hladu, málo energie i přes častou konzumaci jídla.

 Věděli jste, že kortikosteroidy užívané spolu s protizánětlivými látkami zvyšují odčerpávání chromu? Pokud doplňujete chrom, nejenže preventivně působíte
proti jeho nedostatku, ale také to bude užitečná pomoc proti cukrovce.*
Chromium Max 500 účinné látky/kapsle:
Chrom

60 mcg

Přídatné látky: mikrokrystalická celulóza (plnidlo), syrovátka –
mléko, želatina (želírující látka).
Dávkování: 1 kapsle denně

Upozornění!
• Nedoporučuje se, aby jej užívaly těhotné a kojící ženy!
• Produkt nemůže nahradit správnou redukční dietu,
fyzickou aktivitu ani nezbytné změny životního stylu.
* A-Z Guide to Drug-Herb-Interactions 2nd edition – Edited by Gaby, A. R. ,
Three Rivers Press, New York 2006

Slim Formula
90 tablet

PRO ZMĚNU
ŽIVOTNÍHO STYLU

 Věděli jste, že HCA extrahovaná z rostliny Garcinia
cambogia brzdí přeměnu konzumovaných polysacharidů na tuky?
Slim Formula účinné látky/tableta:
Garcinia cambogia (std. 50% HCA)
Nopál
Zázvor
Zelený čaj (std. 95% polyfenolů)
L-karnitin
Semeno fenyklu
Kurkuma
Lecitin (sójové boby)
Chrom (sójové boby)

100 mg
100 mg
50 mg
50 mg
40 mg
40 mg
25 mg
25 mg
50 mcg

Přídatné látky: fosforečnan vápenatý (plnidlo), mikrokrystalická celulóza (plnidlo), stearan hořečnatý (plnidlo a protispékavá látka), kyselina stearová (plnidlo a protispékavá látka).
Dávkování: 3x1 tableta denně

Upozornění!
• Nedoporučuje se, aby jej užívaly děti, těhotné a kojící
ženy, osoby citlivé na kofein a lidé trpící kardiovaskulárními problémy!
• Produkt nenahrazuje správnou dietu, fyzickou aktivitu
ani nezbytné změny životního stylu!

Slim Formula je komplexní přípravek, který podporuje snížení tělesné
hmotnosti, pomáhá zvýšit metabolismus a kontroluje příjem energie.
Zelený čaj, který obsahuje antioxidanty, a zázvor mohou
jemně stimulovat metabolismus a myšlení a zároveň snižují únavu, která často doprovází dietu. L-karnitin může
pomoci zvýšit spalování tuků během fyzické aktivity a
vláknina kaktusu nopál dodává pocit sytosti.
Komu a kdy jej doporučujeme?
• Jako doplněk k redukční dietě.
• Pro změnu životního stylu, k jejímu usnadnění.
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shake one

Údaje o doplňku
Obsah

500 g

PROTEINOVÝ PRÁŠEK PODPORUJÍCÍ HUBNUTÍ
Proteinový prášek s čokoládovou a vanilkovou příchutí,
který se snadno připravuje s mlékem a vodou a dobře se
hodí k redukční dietě. Chutný proteinový prášek obsahuje vitaminy, minerály, vlákninu a látky podporující redukci tělesné hmotnosti.
Komu a kdy jej doporučujeme?
• Těm, kteří drží dietu, místo jídla k doplnění jejich
redukční diety.
• Všem těm, kteří chtějí uspokojit svou touhu po
sladkostech zdravým způsobem a bez výčitek
svědomí.
• Po cvičení, pro regeneraci svalů.
• Těm, kteří chtějí změnit životní styl k usnadnění
této změny.
 Věděli jste, že více než polovina našich spotřebitelů,
kteří drželi dietu, uvedla v našem průzkumu, že má pravidelně problémy s tím, když se má vzdát sladkostí?

shake one s čokoládovou příchutí
Nutriční údaje:
Dávka: 1 odměrka (30 g) • Dávek v balení: asi 16

54

Obsah

v jedné dávce

ve 100 g

Energie
Tuky
v nich:
Nasycené
Sacharidy
v nich:
Cukry
Vláknina
Bílkoviny
Sůl

477 kJ/113 kcal
1,5 g

1 592 kJ/376 kcal
5g

0,45 g
10,5 g

1,5 g
35 g

3g
1,5 g
14 g
0,15 g

10 g
5g
46 g
0,5 g
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v jedné dávce

Proteiny syrovátky
syrovátkové peptidy
Maltodextrin
Mléčné bílkoviny
Hydrolyzované
Kakaový prášek
Kaseinát vápenatý
Syrovátkový izolát
Dextróza
Glukóza
Kalcium karbonát
Ovesná vláknina
Pomerančová vláknina
L-karnitin tartrát
Příchutě
Pšeničné otruby
Hydroxypropylmethylcelulóza
Hořčík
Chlorid sodný
Kyselina alfa-lipoová
Chitosan (korýši)
Výtažek ze zelené kávy
Prášek z plodu Acai
Inulin
Vitamin C
Sukralóza
Vitamin B3 (niacin)
Vanilka aroma
Vitamin E
Vitamin B6
Vitamin B2
Vitamin B1
Laktáza enzym
Kyselina listová
Chrom
Papain
Bromelain
Biotin
Vitamin D3

ve 100 g

7 123,3 mg

23 941 mg

6 900 mg
3 000 mg
3 000 mg
1 592,1 mg
1 500 mg
1 500 mg
1 500 mg
1200 mg
750 mg
507 mg
507 mg
500 mg
456 mg
300 mg
180 mg
150 mg
150 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
51 mg
30 mg
30 mg
6,3 mg
6 mg
1,8 mg
0,54 mg
0,42 mg
0,36 mg
0,3 mg
0,096 mg
0,025 mg
0,06 mg
0,06 mg
0,024 mg
0,0025 mg

23 000 mg
10 000 mg
10 000 mg
5 307 mg
5 000 mg
5 000 mg
5 000 mg
4 000 mg
2 500 mg
1 690 mg
1 690 mg
1 667 mg
1 020 mg
1 000 mg
600 mg
500 mg
500 mg
333 mg
333 mg
333 mg
333 mg
170 mg
100 mg
100 mg
21 mg
20 mg
6 mg
1,8 mg
1,4 mg
1,2 mg
1 mg
0,32 mg
0,083 mg
0,2 mg
0,2 mg
0,08 mg
0,0083 mg

shake one s vanilkovou příchutí
Nutriční údaje:
Dávka: 1 odměrka (30 g) • Dávek v balení: asi 16
Obsah

v jedné dávce

ve 100 g

Energie
Tuky
v nich:
Nasycené
Sacharidy
v nich:
Cukry
Vláknina
Bílkoviny
Sůl

494 kJ/117 kcal
1,1 g

1 647 kJ/389 kcal
3,8 g

0,3 g
9,9 g

1,0 g
33 g

2,7 g
1,6 g
15 g
0,2 g

9g
5g
50 g
0,7 g

Údaje o doplňku
Obsah

v jedné dávce

Proteiny syrovátky
Maltodextrin
Mléčné bílkoviny
Hydrolyzované
syrovátkové peptidy
Kaseinát vápenatý
Syrovátkový izolát
Dextróza
Glukóza
Sušené mléko
Kalcium karbonát
Ovesná vláknina
Pomerančová vláknina
L-karnitin tartrát
Příchutě
Pšeničné otruby
Hydroxypropylmethylcelulóza
Hořčík
Chlorid sodný
Kyselina alfa-lipoová
Chitosan
Výtažek ze zelené kávy
Prášek z plodu Acai

ve 100 g

8 532,3 mg
6 300,0 mg
3 000 mg
3 000 mg

28 441 mg
21 000 mg
10 000 mg
10 000 mg

1 500 mg
1 500 mg
1 500 mg
1 200 mg
921,1 mg
750 mg
507 mg
507 mg
500 mg
306 mg
300 mg
180 mg
150 mg
150 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg

5 000 mg
1 500 mg
5 000 mg
4 000 mg
3 307 mg
2 500 mg
1 690 mg
1 690 mg
1 667 mg
1 020 mg
1 000 mg
600 mg
500 mg
500 mg
333 mg
333 mg
333 mg
333 mg

Inulin
Vitamin C
Sukralóza
Niacin (vit. B3 )
Vanilkové aroma
Vitamin E
Vitamin B6
Vitamin B2
Vitamin B1
Laktáza enzym
Kyselina listová
Chrom
Papain
Bromelain
Biotin
Vitamin D3

51 mg
30 mg
30 mg
6,3 mg
6 mg
1,8 mg
0,54 mg
0,42 mg
0,36 mg
0,3 mg
0,096 mg
0,025 mg
0,06 mg
0,06 mg
0,024 mg
0,0025 mg

170 mg
100 mg
100 mg
21 mg
20 mg
6 mg
1,8 mg
1,4 mg
1,2 mg
1 mg
0,32 mg
0,083 mg
0,2 mg
0,2 mg
0,08 mg
0,0083 mg

Návod k použití: Smíchejte v šejkru nebo v mixéru 1 dávku
(30 g) s 300 ml vody nebo odstředěného mléka či alternativně s mlékem, které je připraveno z obilnin nebo semen, a
konzumujte 1 dávku denně.

Upozornění!
• Obsahuje kofein (3 mg v jedné dávce). Nedoporučuje se
dětem a těhotným ženám.
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burn one
300 g
ÚČINNÝ PRÁŠEK, KTERÝ
PODPORUJE METABOLISMUS
Prášek k přípravě nápoje s citronovou příchutí a bez cukru s kapsaicinem, L-karnitinem, kofeinem, zeleným čajem, chromem a dalšími látkami, které účinně podporují
procesy metabolismu a produkce energie.
Komu a kdy jej doporučujeme?
• Těm, kteří drží dietu, k doplnění jejich redukční
diety.
• Těm, kteří chtějí zrychlit a stimulovat metabolické
procesy ve svém těle.
• Před cvičením k dodání extra energie.
• Těm, kteří chtějí snadněji a účinněji změnit
životní styl.
 Věděli jste, že podle průzkumu, do kterého bylo zahrnuto více než 1300 lidí držících redukční dietu, se
většina buď nehýbala vůbec, nebo ne více než obvykle? Burn one pomáhá zajistit dodatečnou sílu potřebnou pro cvičení.
burn one – nutriční údaje:
Dávka: 1 odměrka (10 g) • Dávek v balení: asi 30
Obsah
Energie
Tuky
v nich:
Nasycené
Sacharidy
v nich:
Cukry
Polyoly
Bílkoviny
Sůl

56
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v jedné dávce

ve 100 g

55 kJ/13 kcal
0g

554 kJ/133 kcal
0g

0g
5,2 g

0g
52 g

0g
5,2 g
0,2 g
0,001 g

0g
52 g
2g
0,01 g

Údaje o doplňku
Obsah
Xylitol
Příchutě
Kyselina citronová
L-karnitin tartrát
Výtažek ze zelené kávy
Oxid křemičitý
Sibiřský ženšen
Výtažek ze zelených
listků čaje
Sukralóza
Chitosan (z korýšů)
Vápník
Guarana
Vojtěška
Kola ořech
Bezvodý kofein
L-tyrosin
Chilli papričky
Zinek
Chrom
Biotin

v jedné dávce

ve 100 g

5 167 mg
1 050 mg
840 mg
680 mg
500 mg
200 mg
200 mg

51 670 mg
10 500 mg
8 400 mg
6 800 mg
5 000 mg
2 000 mg
2 000 mg

200 mg
102 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
80 mg
20 mg
20 mg
16,0 mg
0,0083 mg
0,0025 mg

2 000 mg
1 020 mg
1 000 mg
1 000 mg
1 000 mg
1 000 mg
1 000 mg
800 mg
200 mg
200 mg
160 mg
0,083 mg
0,025 mg

Návod k použití: Smíchejte 1 odměrku (10 g) s 250 ml studené vody a konzumujte 1 dávku denně.

Upozornění!
• Obsahuje kofein (132 mg v jedné dávce). Nedoporučuje
se dětem a těhotným ženám. Nadměrné používání může mít projímavé účinky.

www.calivita.cz

57

Jen pro ženy,
jen pro muže

New Life
120 tablet

MULTIVITAMIN PRO
TĚHOTNÉ A KOJÍCÍ ŽENY
Pro těhotné ženy, mladé matky
a dokonce i pro ty, které se na
těhotenství připravují, je velmi
důležité, aby byla zajištěna jejich zvýšená potřeba vitaminů a
minerálů. Proto pro ně bude
užitečný New Life. Železo, vitamin C, vitaminy B, vápník a hořčík jsou nezbytné pro
tvorbu krve plodu a zdravý vývoj jeho imunitního, kostního a nervového systému a kromě toho podporují organismus matky. Kyselina listová se navíc podílí na vývoji tkání matky, udržování její psychické kondice během těhotenství a je také životně důležitá pro rozvoj
nervového systému embrya.
Komu jej doporučujeme?
• Těm ženám, které plánují těhotenství.
• Těhotným a kojícím ženám.

Mezi příznaky nedostatku kyseliny listové může patřit:
unavitelnost, anémie, oslabený imunitní systém, problémy s tvorbou krve a psychologické obtíže.
 Věděli jste, že správný příjem kyseliny listové snižuje
riziko defektů neurální trubice u embrya?
New Life účinné látky/tableta:
Vápník
Hořčík
Vitamin C
Cholin
Inositol
Niacin
Zinek
Vitamin E
Vitamin D3
Kyselina pantothenová
Železo
Betakaroten
Vitamin B2
Vitamin B6
Kyselina paraaminobenzoová
Mangan
Měď
Vitamin B1
Kyselina listová
Jód
Biotin
Chrom
Vitamin B12

325 mg
112,5 mg
60 mg
10 mg
10 mg
9 mg
8 mg
7,5 I.U.
4 mg
4 mg
4 mg
2,5 mg
1 mg
1 mg
1 mg
1 mg
1 mg
0,8 mg
400 mcg
75 mcg
60 mcg
25 mcg
1 mcg

Přídatné látky: mikrokrystalická celulóza (plnidlo), kroskarmelosan sodný (protispékavá látka), kyselina stearová (plnidlo),
stearan hořečnatý (plnidlo), chlorid draselný (stabilizátor), šelak
(leštící látka), talek (protispékavá látka), oxid křemičitý (protispékavá látka).
Dávkování: 2 tablety se snídaní a 2 tablety s večerním jídlem
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Produkty podporující trávení

Nopalin
200 tablet

VLÁKNINA V TABLETÁCH
S KAKTUSEM NOPÁL
Nopalin se vyrábí z kaktusu nopál. Podporuje detoxikaci a jako bohatý zdroj
vlákniny má příznivé účinky na činnost
střev a je pro tělo pramenem vitaminů
(B1, B2 , niacin) a minerálů. Kaktus nopál
může preventivně působit proti vstřebávání tuků a také
příznivě ovlivňuje jejich rozklad a vyloučení. Díky svým
diuretickým vlastnostem podporuje činnost močového
měchýře a pomáhá ledvinám.

Komu jej doporučujeme?
• Těm, kteří drží redukční dietu, protože důsledkem
užívání tabletek je pocit sytosti.
• Ke snížení problémů se zácpou.
• Ke snížení vysoké hladiny cholesterolu a triglyceridů.
• Pacientům s cukrovkou pro zvýšení konzumace
vlákniny.
• Těm, kteří se potýkají s obtížemi s celulitidou.
 Věděli jste, že selhání redukční diety je často důsledkem psychického nebo fyzického pocitu hladu? Vláknina z kaktusu nopál, která je základní látkou v Nopalinu,
během trávení nabobtná, a tak vyvolá pocit sytosti.
Nopalin účinné látky/1 tableta:
Dehydratovaný kaktus nopál

300 mg

Přídatné látky: fosforečnan vápenatý (plnidlo), mikrokrystalická celulóza (plnidlo), kroskarkamelóza sodná (plnidlo),
kyselina stearová (plnidlo), oxid křemičitý (plnidlo), hydroxypropylmetylcelulóza (plnidlo), triacetin (emulgátor), propylenglykol (emulgátor).
Dávkování: 3x2 tablety denně s jídlem

Upozornění!
• Nopalin podávejte vždy s dostatečným množstvím tekutin, podporuje to nabobtnání vlákniny a zvyšuje se tak
pocit sytosti.

347 milionů lidí na světě má cukrovku. V roce 2004
zemřelo na její následky 3,4 milionu osob. Podle odhadů WHO se bude v roce 2030 řadit na 7. místo mezi
hlavními příčinami smrti právě cukrovka.* Výzkumná
činnost související s nopálem jako prevencí cukrovky
probíhá od roku 1979. Bylo totiž zjištěno, že Mexičané,
kteří žijí V USA, trpí cukrovkou mnohem více než ti,
kteří žijí v Mexiku, kde místní obyvatelé používají
nopál jako potravinu: konzumují jej vařený, smažený,
grilovaný a také syrový ve formě salátů. Výzkumy
odhalily, že nopál je schopný snižovat hladinu cukru
v krvi. Je to pravděpodobně z toho důvodu, že se zpomaluje vstřebávání polysacharidů, a tak se snižuje produkce inzulinu. Základní zásadou, která se týká diabetických pacientů, je, že konzumace vlákniny redukuje
cukr v krvi.
Začleňte Nopalin do svého denního jídelníčku!
Tímto způsobem můžete zvýšit svou konzumaci
vlákniny, a tak zajistíte, že hladina cukru ve vaší
krvi bude v normálu!
* Diabetes – Fact sheet N°312, Updated March 2013 Media Centre, WHO
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Digestive Enzymes
100 tablet

PODPORA TRÁVÍCÍHO
SYSTÉMU
Digestive Enzymes obsahuje trávicí enzymy a takové účinné látky původem
ze zeleniny, které přispívají k trávicím
procesům. Pokud nemáte správné
stravovací návyky nebo životní styl,
může to snadno narušit rovnováhu vašeho trávicího systému. Rozklad živin za pomoci enzymů je prvním krokem
k jejich dobrému vstřebávání a využití. Se správnými
enzymy můžete podpořit rozklad tuků, bílkovin a polysacharidů, a tak pomoci trávicímu systému svého těla.

Digestive Enzymes účinné látky/tableta:
Pankreatin
Semena fenyklu
Kořen kurkumy
L-glutamová kyselina
Pepsin
Bromelain
Diastáza (lepek)
Proteáza
Papain

75 mg
75 mg
37,5 mg
25 mg
17,5 mg
12,5 mg
10 mg
7,5 mg
5 mg

Přídatné látky: uhličitan vápenatý (plnidlo), mikrokrystalická celulóza (plnidlo), kyselina stearová (plnidlo a protispékavá látka), škrob (plnidlo), kroskarmelosan sodný (protispékavá látka), oxid křemičitý (protispékavá látka), stearan
hořečnatý (plnidlo a protispékavá látka), farmaceutická glazura (lešticí látka), talek (protispékavá látka).

Komu jej doporučujeme a proč?
• Těm, kteří by chtěli správně podpořit svůj trávicí
systém.
• V případě časté konzumace potravin, které nadýmají, a při obtížích s nadýmáním.
• V případě problémů, které souvisejí s trávením.

Dávkování: 1 tableta s jídlem

 Věděli jste, že účinnost trávení se s věkem snižuje? A u
lidí, kteří mají krevní slupinu A, je tento problém běžný
nezávisle na jejich věku.

AC-Zymes PLUS

Upozornění!
• V případě vážných gastrointestinálních chorob (např.
žaludeční vředy) se před použitím produktu určitě
obraťte na svého lékaře!

60 kapslí

KOMPLEXNÍ PRO
A PREBIOTIKUM
AC-Zymes PLUS obsahuje probiotické bakterie šesti různých kmenů se
6 miliardami bakterií a také prebiotika, která podporují jejich růst.
Probiotika přispívají ke zdravé činnosti trávicího systému, pocitu pohody v gastrointestinálním traktu, k udržování vyvážené
střevní flóry a normální funkci střev. Účinně také podporují správnou činnost našeho imunitního systému.

Komu jej doporučujeme a proč?
• K podpoře střevní flóry v případě stresujícího
životního stylu.
• K obnově střevní flóry v případě užívání antibiotik
a jiných dlouhodobě podávaných léků.
• K podpoře střevní flóry v případě konzumace alkoholu a kouření.
• Všem, kteří chtějí obnovit a udržet si svou střevní
flóru v rovnováze.
 Věděli jste, že aplikace bakteriálních kmenů může být
účinnější, když jich podáváme několik najednou, než
by to bylo jednotlivě?
AC-Zymes PLUS účinné látky/kapsle:
Probiotická kultura
6 miliard CFU*
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus,
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus,
Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve
Inulin
200 mg
Přídatné látky: želatina, mikrokrystalická celulóza (plnidlo),
stearan hořečnatý (protihrudkující látka), kyselina stearová
(plnidlo).
Dávkování: 1 kapsle denně

Upozornění!
• V případě závažných
gastrointestinálních
nemocí (např. vředy,
Crohnova choroba)
se před užíváním
poraďte se svým
lékařem. V případě
průjmu je při užívání
přípravku nezbytné
dodržovat obvyklá
opatření (hojná
spotřeba tekutin)!
* v době výroby
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AC Zymes, Acidophilus
100 kapslí

PROBIOTICKÝ
PŘÍPRAVEK
PROBIOTICKÝ
PŘÍPRAVEK
S VLÁKNINOU
AC Zymes je probiotický přípravek, který obsahuje vysoký
počet bakterií Lactobacillus acidophilus.
Lb. acidophilus je
zvláště odolná a užitečná bakterie, která podporuje zdravá
střeva tím, že doplňuje probiotické bakterie, které během
dne mizí, a podílí se na činnosti imunitního systému. Pomáhá chránit normální bakteriální flóru střevního traktu
a účinně podporuje zdravou činnost trávicího systému.
Náš produkt Acidophilus rovněž obsahuje vlákninu ze semen jitrocele (Psyllium). Tato vláknina v tlustém střevě
kvasí, což podporuje činnost užitečných bakterií, které
tuto část trávicího systému osídlují.
 Věděli jste, že Lactobacillus acidophilus může snižovat příznaky alergie?*

Kdy jej doporučujeme?
• Během nebo po léčbě antibiotiky a k tomu, aby se zabránilo škodlivým účinkům dalších trvale užívaných léků.
• K doplnění terapie hlubokých plísňových infekcí
(dermatologické, gynekologické problémy).
• V případě trávicích obtíží v důsledku stresu.
• Jako doplňkovou terapii v případě podrážděného
žaludku nebo průjmu.
• K prevenci proti škodlivým účinkům, které má alkohol a kouření na střevní flóru.
• Díky svému obsahu vlákniny se Acidophilus také
doporučuje v případě zácpy.
AC Zymes účinné látky/kapsle:
Lactobacillus acidophilus

2 miliardy**

Přídatné látky: želatina (plnidlo), mikrokrystalická celulóza
(plnidlo, protispékavá látka), oxid křemičitý (protispékavá
látka).
Dávkování: 1 kapsle denně
Acidophilus účinné látky/kapsle:
Životaschopný Lactobacillus acidophilus
Sliz ze semen jitrocele (Plantago ovata)

„Smrt sídlí ve střevech.“ Toto rčení, které je připisováno
Hippokratovi, vypovídá o tom, kolik toho medicína již
před dvěma tisíci lety o lidském těle věděla. Dokonce i
dnes nové studie zdůrazňují důležitost, kterou hrají
střeva pro naše zdraví. Naše střeva jsou prostřednictvím potravy, kterou přijímáme, téměř v přímém
kontaktu se zevním světem, a proto vyžadují zvláštní
ochranu. Když jsou zdravá, dochází v nich ke vstřebávání
vitaminů, vody a živin a neumožňují škodlivým látkám
dostat se do krevního řečiště. Rovnováha střevní flóry je
citlivá na vliv látek, které se tam dostávají zvnějšku, a
může být snadno narušena negativními vlivy, jako je
např. užívání léků, kouření, konzumace alkoholu, stres,
příjem potravin s množstvím aditiv atd.
Probiotické bakterie, jako je Lactobacillus acidophilus,
který je součástí produktů AC Zymes a Acidophilus,
podporují imunitní systém v ochraně proti patogenům,
mohou zkracovat délku infekcí a nepříjemné doprovodné příznaky, mohou snižovat riziko výskytu některých alergických stavů a mohou být účinné i při léčbě
vysoké hladiny cholesterolu.

2 miliardy**
100 mg

Přídatné látky: rýžová mouka, želatina, kyselina stearová (protispekáva látka), oxid křemičitý (protispékavá látka), stearan
hořečnatý (protispekavá látka).
Dávkování: 1 kapsle denně

Upozornění!
• Přestože užíváte tento produkt, je v případě průjmu
nezbytné dodržovat všeobecná opatření (příjem dostatečného množství tekutin)! V případě závažných chorob
žaludku a střev (např. vředy nebo záněty střev) se před
užíváním produktu poraďte s lékařem!
* Probiotics in primary prevent. of atopic disease: a randomised placebo-contr. trial Kalliomäki M. et al., Lancet. 2001 Apr 7; 357(9262):1076-9., Diff. effects of Lactobac.
acidophilus and Lactobac. plantarum strainson cytokine induction in human periph.
blood mononuc. cells - Y. M. Vissers, FEMS Immunol Med Microbiol 59 (2010) 60–70
** v době výroby
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Pure Inulin
198,5 g

STOPROCENTNÍ
PŘÍRODNÍ VLÁKNINA
Pure Inulin obsahuje stoprocentně
čistý práškový inulin získaný z čekanky, který podporuje zdravou činnost
střev. Výjimečnost této ve vodě rozpustné vlákniny spočívá v tom, že se
v nezměněné formě dostane až do
tlustého střeva a poskytuje tak vhodné prostředí pro rozmnožování prospěšných bakterií,
které zabrání množení škodlivých bakterií, dále zmírňuje
tvorbu toxických látek a podporuje zdraví trávicího a imunitního systému.
Komu ho doporučujeme?
• Lidem, kteří trpí syndromem dráždivého tračníku,
tedy nadýmáním, břišními křečemi a průjmy.
• Těm, kteří bojují se zácpou.
• Těm, jejichž napjatý životní styl se projevuje trávicími obtížemi.
• Všem, kteří by chtěli své střevní mikroflóře navrátit
rovnováhu.

 Věděli jste, že podle našeho vitaminového testu bojuje každý náš pátý člen s problémy trávicího systému?
Pure Inulin/účinná látka v jedné dávce (1 čaj. lžička 5,8 g):
Práškový inulin

5,8 g

Přídatné látky: bez přídatných látek.
Dávkování: Do jídla nebo do nápoje denně 1 čajovou lžičku,
maximálně 3x denně

Upozornění!
• Pokud začnete užívat Pure Inulin, dodržujte přiměřený
denní pitný režim! Doporučujeme, aby byla doporučená
denní dávka nastavena postupně. Ostatní léky a doplňky
výživy užívejte s dvouhodinovým časovým odstupem!

Probio Balance
100 žvýkacích tablet

KOMPLEXNÍ PRO
A PREBIOTIKUM

Probio Balance jsou žvýkací tablety
s příjemnou chutí, které budou s radostí užívat děti i dospělí. Každá
tableta obsahuje čtyři miliardy probiotických organismů. Tři probiotické bakteriální kmeny tvoří část
zdravé střevní flóry. Přispívají k ochraně imunity, poklesu alergií, pravidelnému pohybu střev, vyloučení průjmových infekcí a ke znovuobnovení poškozené střevní flóry.
Prebiotika (frukto-oligosacharidy) přidané do tablety napomáhají osídlení a růstu probiotik.
Komu jej doporučujeme a proč?
• K obnovení střevní flóry po léčbě antibiotiky.
• Při cestování jako prevenci průjmových stavů a jako
doplňkovou terapii.
• K udržení a posílení vyrovnaného stavu střev.
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 Věděli jste, že účinnost trávení se s věkem snižuje? A u
lidí, kteří mají krevní slupinu A, je tento problém běžný
nezávisle na jejich věku.
Probio Balance účinné látky/žvýkací tableta:
Probiotické kultury
Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium longum (mléko)
Lactobacillus rhamnosus
Frukto-oligosacharidy (FOS)

4 miliardy** CFU

25 mg

Přídatné látky: maltodextrin, kyselina stearová (protispékavá látka), oxid křemičitý (protispékavá látka), přírodní třešňové aroma, sukralóza (sladidlo), betanin (barvivo)
Dávkování: 1-2 žvýkací tablety denně

Upozornění!
• V případě vážné gastrointestinální choroby (např. vředů nebo Crohnovy nemoci) se před užíváním přípravku
poraďte s lékařem! Když užíváte tento produkt, musíte
v případě průjmu dodržovat i všeobecná opatření (příjem hojného množství tekutin)!
* Probiotics in primary prevention of atopic disease: a randomised placebo-controlled
trial - Kalliomäki M. et al., Lancet. 2001 Apr 7;357(9262):1076-9.
** v době výroby.

„Způsob vašeho myšlení, způsob vašeho
chování a také způsob, jakým jíte, mohou
ovlivňovat váš život za 30 až 50 let.”
Deepak Chopra

Produkty na podporu
imunitního systému

ImmunAid
180 kapslí

PODPORA IMUNITY
S KOČIČÍM DRÁPEM
ImmunAid je účinný komplex bylin
a minerálů, ve kterém jsme smíchali
sílu kočičího drápu, který se používá již tisíciletí, se zinkem. Kočičí
dráp zvyšuje produkci buněk imunitního systému, a tak zvyšuje odolnost našeho těla proti patogenům. Účinku kočičího drápu rovněž napomáhá organicky vázaný zinek, který podporuje normální činnost imunitního systému. Obě účinné
látky mají antioxidační vlastnosti, takže mohou poskytnout
ochranu nejen proti zevním útokům, ale také proti těm,
které přicházejí zevnitř těla.
Komu a kdy jej doporučujeme?
• Těm, kteří hledají trvalou a účinnou imunitní ochranu v době, kdy se běžně objevují nemoci.
• K doplňkovému ošetření artritických zánětů.*
 Věděli jste, že kočičí dráp se v Amazonii po staletí využíval k léčbě různých nádorů, autoimunitních a trávicích chorob?

ImmunAid účinné látky/kapsle:
Prášek z kočičího drápu
Zinek

400 mg
6 mg

Přídatné látky: želatina (želírující látka), mikrokrystalická celulóza (plnidlo), stearan hořečnatý (plnidlo a protispékavá látka).
Dávkování: 3x1 kapsle třikrát denně

Upozornění!
• Nedoporučuje se během těhotenství a kojení!
• V případě onemocnění trávicího systému nebo v případě pochybností se před používáním přípravku poraďte
s lékařem!
• Nedoporučuje se podávat kočičí dráp spolu s léky na
potlačení imunity.
* Antiinflammatory actions of cat‘s claw: the role of NF-kappaB - SandovalChacón M, et al, Aliment Pharmacol Ther. 1998 Dec;12(12):1279-89.

Bee Power
50 kapslí
VČELÍ MATEŘÍ KAŠIČKA
Bee Power je přípravek obsahující včelí
mateří kašičku. Jedna z hlavních složek
včelí mateří kašičky – HDA má antimikrobiální účinky proti několika druhům
bakterií a plísní. Obsahuje celou skupinu vitaminů B a kromě toho minerály a
stopové prvky (např. síru, mangan, nikl a kobalt). Je to přírodní zdroj vitaminů A, C, D a E, kyseliny listové, enzymů a
18 druhů aminokyselin.
Komu a kdy jej doporučujeme?
• Těm, kdo hledají přírodní ochranu imunity.
• Dětem k podpoře jejich imunitního systému a
zvýšení chuti k jídlu.
• K posílení těla během rekonvalescence.
• Ve stresujícím období, aby se zlepšila výkonnost a
posílilo tělo.

 Věděli jste, že přirozená délka života včelí královny, která je krmena výhradně včelí mateří kašičkou, je 3-4 roky (!) na rozdíl od 4-6 týdnů, jak je tomu u včely dělnice,
a že je to díky vysokému obsahu živin ve včelí mateří
kašičce?
Bee Power účinné látky/kapsle:
Koncentrát včelí mateří kašičky (6% HDA)
(ekvivalent 150 mg včelí mateří kašičky)

50 mg

Přídatné látky: rýžová mouka (zahušťovadlo), želatina (želírující látka).
Dávkování: 1 kapsle denně

Upozornění!
• Vzhledem k tomu, že mateří kašička vzniká z pylu, medu
a výměšku slinných žláz včelích dělnic, nedoporučuje se
osobám, které jsou alergické na pyl a včelí produkty!
• Dojde-li při užívání k alergické reakci, mělo by se užívání okamžitě přerušit!
• Skladujte na chladném místě, protože se v teplém prostředí snadno rozkládá.
www.calivita.cz
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SambuRex
240 ml

TEKUTÁ PODPORA
IMUNITY
Koncentrované vysoké dávky extraktu z bezinek zkombinované se
speciální bylinnou směsí s obsahem třapatky, byliny, která se používá po staletí, a také s vitaminem
C a zinkem. Všechny jsou představeny v chutném tekutém přípravku, takže každý člen rodiny může
očekávat chladnější měsíce a období se zvýšeným rizikem chřipky
s velmi dobře připraveným imunitním systémem. Neobsahuje přidané cukry, ochucovadla ani barviva.

Komu a kdy jej doporučujeme?
• Díky formě tekutiny se k posílení imunitního systému
doporučuje starším lidem, těhotným ženám a těm,
kteří mají problémy s polykáním.
• V případě běžného nachlazení nebo chřipky, aby se
urychlil proces uzdravení.
• Ke snížení příznaků v případě bolestí v krku nebo kašle.
• K podpoře trávení u osob, které se potýkají
s trávicími problémy.
• Je ideální pro děti a řidiče (neobsahuje alkohol).
 Věděli jste, že kozinec (Astralagus) se v čínské medicíně využívá více než 2000 let k ochraně imunitního
systému a zvýšení vitální energie (qi)?
SambuRex účinné látky/5 ml:
Extrakt z bezinek (Sambucus nigra)
5000 mg
Patentovaná směs bylin:
130 mg
- výtažek z třapatky nachové (Echinacea purpurea) 74 mg
- výtažek z organické třapatky úzkolisté
(Echinacea angustifolia)
26 mg
- výtažek z organického kozince
(Astragalus membranaceus)
30 mg
Vitamin C
100 mg
Zinek
5 mg
Přídatné látky: rostlinný glycerol (stabilizátor), USP čištěná
voda (plnidlo), kyselina citronová (regulátor kyselosti), výtažek z malin (barvivo, látka zvýrazňující chuť a vůni).
Dávkování: 1 čajová lžička (5 ml) denně, může se zamíchat
do vody nebo do jídla.

Upozornění!
• Nedoporučuje se, aby produkt užívali ti, kteří jsou citliví
na čeleď bezovitých rostlin, a ti, kteří mají nějakou autoimunitní chorobu nebo užívají imunosupresiva.
• Nedoporučuje se dětem mladším než 3 roky.
• Měl by se užívat nejvýše 8 týdnů.
• Před užitím dobře protřepejte.
• Po otevření uchovávejte v chladničce.
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VirAgo
90 tablet
KOMPLEX K POSÍLENÍ
IMUNITY
VirAgo je komplexní přípravek,
jehož všechny hlavní složky podporují zdravou činnost našeho imunitního systému. Oleuropein je látka,
která se nachází v cenném extraktu
z listů olivovníku a má antimikrobiální, protizánětlivé a antioxidační vlastnosti, které ještě
skvěle doplňuje lysin, aminokyselina, která brzdí mno-

žení virů. Echinacea je dobře známá bylina, kterou lidé
dlouhodobě využívají v boji proti patogenům. Bylo prokázáno, že kočičí dráp se zinkem zvyšuje činnost imunitního systému.
Komu a kdy jej doporučujeme?
• Těm, kteří se často nacházejí v situaci, kdy jejich imunitní systém potřebuje pomoc.
• Těm, kteří hledají více komplexní imunitní ochranu.
• K přípravě imunitního systému na zimu, jako kúru
během podzimních měsíců.
 Věděli jste, že Pau d’Arco, bylina, která je v Jižní
Americe velmi oblíbená, se v lidové medicíně využívá
již po staletí jako doplněk léčby určitých infekcí, astmatu, cukrovky a rovněž některých případů rakoviny?
VirAgo účinné látky/tableta:
Extrakt z listů olivovníku (std. 15% oleuropeinu)
L-lysin
Extrakt z kůry kočičího drápu
(std. 4% oxindolových alkaloidů)
Extrakt z kůry Pau d`Arco 4:1 (std. 3% alkaloidů)
Extrakt z kořene třapatky (Echinacea)
(std. 3.5% echinakosidů)
Zinek

80 mg
80 mg
60 mg
30 mg
25 mg
10 mg

Přídatné látky: uhličitan vápenatý (stabilizátor), mikrokrystalická celulóza (plnidlo), kyselina stearová (plnidlo a protispékavá látka), oxid křemičitý (plnidlo a protispékavá látka), kroskarmelosan sodný (protispékavá látka), stearan hořečnatý (plnidlo
a protispékavá látka), mastek (leštící látka), farmaceutická glazura (leštící látka).
Dávkování: 3x1 tableta denně

Upozornění!
• Nedoporučuje se během těhotenství a kojení.
• V případě onemocnění trávicího systému nebo při pochybnostech se před užíváním poraďte s lékařem!
• Kočičí dráp se nedoporučuje užívat společně s imunosupresivy.
www.calivita.cz
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Vein ProteX
60 tablet

OCHRANA ŽIL
Antioxidanty hrají při ochraně žil
zvláštní roli, protože ateroskleróza a
další choroby žil jsou převážně
důsledkem škodlivých účinků volných radikálů. Vein ProteX je produkt založený na antioxidantech
s účinnými látkami, které posilují a
chrání žíly. Účinné látky získané ze semen hroznů jsou
doplněny hesperidin komplexem a společně bojují proti
volným radikálům. Na druhé straně, zázvor a kurkuma
jsou v lidové medicíně známé především díky svému vlivu na stimulaci krevního oběhu.
Komu a kdy jej doporučujeme?
• Těm, kteří během své práce po dlouhou dobu sedí
nebo stojí.
• K boji s žilními obtížemi a pro zachování struktury žil.
• Lidem, kteří se potýkají s nadváhou.
 Věděli jste, jak těžkou práci musí vaše žíly den co den
vykonávat? Téměř neustále potřebují pumpovat krev
ochuzenou o kyslík vzhůru ve směru k srdci proti gravitaci. Denní objem krve, která obíhá v žilách, může
dosáhnout 7 tisíc litrů.
Vein ProteX účinné látky/tableta:
Vitamin C
Metyl-sulfonyl-metan (MSM)
Oligomerový proantokyanidinový
komplex (z výtažku semen hroznů)
Výtažek z oddenku zázvoru
(std. 40% gingerolů)
Výtažek z kurkumy
(std. 95% kurkuminoidů)
Hesperidin komplex

250 mg
150 mg
100 mg
66,6 mg
50 mg
15 mg

Přídatné látky: mikrokrystalická celulóza (plnidlo, protispékavá látka), kyselina stearová (protispékavá látka), oxid křemičitý (stabilizátor), hydroxypropyl metylcelulóza (emulgátor), chlorofylin (látka zvýrazňující chuť a vůni), hydroxypropylcelulóza (emulgátor), karnaubový vosk (leštící látka).
Dávkování: 1 tableta denně

Upozornění!
• Přípravek nenahrazuje doporučení lékaře a léčbu.
• Pokud trpíte onemocněním žil, navštivte odborníka!
• Pokud byste chtěla užívat produkt v těhotenství a během kojení, poraďte se předtím s lékařem!
• K dosažení optimálních výsledků se doporučuje pravidelná terapie po dobu nejméně 3 měsíců.

URX
60 tablet

PŘÍPRAVEK S D-MANÓZOU
A BRUSINKAMIM
URX je komplexní přípravek s D-manózou a brusinkami a také s výtažky
diuretických a antibakteriálních rostlin, které poskytují komplexní ochranu močovému traktu. Jeho konzumaci doporučujeme jak preventivně, tak jako doplňkovou terapii.

Komu a kdy jej doporučujeme?
• Těm, kteří jsou náchylní k cystitidě.
• Těm, kteří často chodí do lázní nebo plaveckých
bazénů.
• Těm, kteří při výběru oblečení neberou v úvahu
počasí.
• Těm, kteří konzumují málo tekutin.
• Osobám, které inklinují k zadržování moči.
• Každému, kdo považuje za důležitou ochranu svého
močového traktu.
 Věděli jste, že většina infekcí močového traktu je způsobena bakterií E. coli? D-manóza váže E. coli a společně se z těla vylučují močí.*
URX účinné látky/tableta:
D-manóza
Výtažek z listů kopřivy 4:1
(std. 1% kyseliny křemičité)
Výtažek z listů medvědice lékařské 4:1
Výtažek z brusinek 12:1 (std. 30% polyphenolů)
Výtažek z listů buchu 4:1
Vitamin C
Výtažek z listů potočnice lékařské 4:1

150 mg
100 mg
100 mg
100 mg
30 mg*
20 mg
17 mg

Přídatné látky: fosforečnan vápenatý (zahušťovadlo, protispékavá látka), mikrokrystalická celulóza (plnidlo, emulgátor), kyselina stearová (leštící látka, zvlhčující látka), hydroxypropylmetylcelulóza (emulgátor, stabilizátor), stearan hořečnatý (emulgátor, regulátor kyselosti, plnidlo), oxid křemičitý
(protispékavá látka), triacetin (látka zvýrazňující chuť a vůni).
Dávkování: 2-4 tablety denně

Upozornění!
• Přípravek nenahrazuje léčbu předepsanou lékařem.
Pokud máte nějaké obtíže, obraťte se na lékaře!
* Escherichia coli pili as possible mediators of attachment to human urinary
tract epithelial cells – Edén, C. S., Hansson H. A. Infect Immun.
1978 July; 21(1): 229–237.
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Joint ProteX FORTE
90 tablet

KOMPLEXNÍ
OCHRANA KLOUBŮ
Tablety Joint ProteX FORTE poskytují extra podporu při regeneraci
chrupavek a produkci synoviální
tekutiny v kloubech! I když je vaše
dieta správná, konzumujete příliš
málo účinných látek, které by
mohly pomoci chránit zdraví
vašich kloubů. Tablety poskytují vysoké dávky glukosaminu a chondroitinu, které jsou známé tím, že posilují klouby, a stejně jako kyselina hyaluronová a MSM podporují
produkci synoviální tekutiny. Protizánětlivé byliny (např.
kurkuma a tužebník jilmový) společně zajišťují, aby vaše
klouby dostaly správnou podporu i v případě extrémního
vypětí.

Komu jej doporučujeme?
• Těm, kteří by svým kloubům chtěli poskytnout správnou podporu a ochranu.
• Lidem, kteří vykonávají fyzickou práci.
• Profesionálním sportovcům a těm, kteří se pravidelně věnuji sportovním aktivitám.
• Osobám s nadváhou.
• Těm, v jejichž životě je nedostatek fyzické aktivity.
• K doplnění léčby poranění kloubů.
 Věděli jste, že po zranění kloubů je vyšší riziko, že se
opotřebují? To je důvodem, proč se v období rehabilitace kromě fyzioterapie doporučuje rovněž konzumovat přípravky, které chrání a regenerují chrupavky.
Joint ProteX FORTE účinné látky/tableta:
Glukosamin sulfát (korýši)
Chondroitin sulfát
Metyl-sulfonyl-metan
Hyaluronan sodný
Výtažek z kadidla (Boswellia Serrata,
std. 25% kyseliny boswellové)
Prášek z tužebníku jilmového
Výtažek z kurkumy (std. 25% kurkuminů)
Zinek
Mangan

500 mg
270 mg
150 mg
50 mg
50 mg
40 mg
10 mg
5 mg
1 mg

Přídatné látky: mikrokrystal. celulóza (emulgátor, stabilizátor),
kroskarmelosan sodný (protispékavá látka), kyselina stearová
(plnidlo, protispékavá látka), oxid křemičitý (protispékavá látka),
stearan hořečnatý (emulgátor, protispékavá látka), hydroxypropyl metylcelulóza (emulgátor, stabilizátor), triacetin (zvlhčující
látka), propylen glykol (plnidlo).
Dávkování: 1 tableta denně

Upozornění!
• Neměli by jej používat lidé, kteří jsou citliví na ulity mořských škeblí! Pacienti s cukrovkou a s vysokou hladinou
cholesterolu by se před použitím měli poradit s lékařem.
• V případě alergie na aspirin se poraďte s lékařem.
• Nedoporučuje se během těhotenství a kojení!
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V našich kloubech se kosti přímo nedotýkají. Chrupavčité klouby, které se nacházejí na konci kostí a
lubrikační tekutina mezi nimi zajišťují tlumení fyzické
zátěže. Jak stárneme, stává se pohyb kloubů těžší a
méně flexibilní, protože množství lubrikační tekutiny
uvnitř kloubů se snižuje, chrupavka se ztenčuje; vazy
mají tendenci se zkracovat a mohou částečně ztrácet
flexibilitu. Všechny tyto změny vyvolávají v našich kloubech pocit strnulosti.
Mnoho změn v kloubech, které jsou spojeny s věkem, je způsobeno nedostatkem cvičení. Pohyb kloubů a s ním spojené „úsilí“ o pohyb pomáhají udržovat
tekutinu v pohybu, zatímco nečinnost ji blokuje. Díky
extrémní zátěži – profesionálním sportům, neustálému fyzickému vypětí, nadváze nebo zděděné predispozici může proces změn v kloubech začít již v mládí.
Správný způsob fyzického cvičení (pro starší například: vodní gymnastika, stretching) a dále vyvážený pestrý jídelníček, zodpovědný životní styl a
správně zvolené živiny přispívají k udržení a zlepšení zdraví našich kloubů!

Detox Patch
12 náplastí

DETOXIKAČNÍ NÁPLASTI
Naše tělo musí dennodenně čelit bezpočtu toxinů: toxické látky se mohou hromadit jako důsledek dopadu znečištění prostředí, chemikálií, léků, určitých spotřebních
produktů. Detox Patch využívá pečlivě vybrané složky,
teplo emitované turmalínem a orientální reflexologii, a
tak pomáhá během odpočinku odstraňovat jedovaté
látky za využití přírodních metod.

 Věděli jste, že reflexologie chodidla je jednou z alternativních metod, jejíž účinky a potřebnost také potvrdila západní medicína?
Detox Patch účinné látky:
Ocet z bambusu
Ocet z cypřiše
Turmalín
Žampion (Agaricus)
Kořen achyrantu
Kořen pivoňky (Paeonia rubra)
Eleuterokok (sibiřský ženšen)
Pelyněk (Artemisia iwayamogi)
Čimišník čínský (Caragana sinica)
Platycodon grandiflorum
Aplikace: Přiložte na chodidlo za pomoci lepící fólie
a nechte nejméně osm hodin působit! Nejpohodlnější
je použití během noci.

Cholestone
90 tablet

PRO PODPORU
ZDRAVÉ HLADINY
CHOLESTEROLU

Komu a kdy jej doporučujeme?
• Každému k odstranění nahromaděných toxických
látek.
• Těm, pro které je obtížné snášet tradiční pravidelnou
detoxikaci. Detox Patch poskytuje mnohem jemnější
a citlivější metodu detoxikace.
• V případě pravidelné detoxikace jako dodatek
k doplňkům výživy.

Cholestone je doplněk výživy,
který byl navržen pro podporu
zdravé hladiny cholesterolu. Mezi jeho přírodní účinné látky patří olej ze lněných semínek, který
svým vysokým obsahem omega 3
přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu, a jablečný pektin, který díky svému obsahu vlákniny působí
stejně. Česnek může příznivě ovlivňovat hladinu krevních tuků a lecitin hraje významnou roli v metabolismu
tuků.

Komu a kdy jej doporučujeme?
• Těm, kteří s potýkají s vysokou hladinou cholesterolu a/nebo triglyceridů.
• Jako prostředek prevence těm, do jejichž rodinné
anamnézy patří vysoká hladina cholesterolu nebo
triglyceridů, nebo těm, kteří trpí poruchou metabolismu polysacharidů.
• Jako prevenci aterosklerózy.
• Pokud je váš jídelníček bohatý na tuky a polysacharidy.
 Věděli jste, že kromě rakoviny jsou hlavní příčinou
úmrtí v rozvinutých zemcích kardiovaskulární choroby, kterým se dá ve většině případů předcházet?
Cholestone účinné látky/tableta:
Olej ze lněných semínek
Jablečný pektin
Česnek
Lecitin (sójové boby)
Vitamin C
Vitamin E
Chrom

200 mg
200 mg
100 mg
100 mg
60 mg
10 IU
50 mcg

Přídatné látky: mikrokrystalická celulóza (plnidlo), arabská
guma (zahušťovadlo, plnidlo), kyselina stearová (plnidlo,
protispékavá látka), stearan hořečnatý (plnidlo, protispékavá látka), oxid křemičitý (protispékavá látka).
Dávkování: 1 tableta 3x denně s jídlem
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L-Lysine PLUS
60 kapslí

POMOC PROTI OPARŮM
Kapsle L-Lysine PLUS nabízejí v koncentrované formě aminokyselinu lysin,
kterou naše tělo nemůže vyrábět, ale
která může poskytovat účinnou ochranu proti určitým patogenům, jako je
např. herpes virus. Kromě toho hraje
lysin závažnou roli při tvorbě kolagenu, který je stavební
látkou kůže, pojivových tkání a stěn cév. V kapslích je ještě
posílen přidaným vitaminem C. Kromě toho může přispívat k tvorbě a zachování normální stavby kostí, k procesům
produkujícím energii a správné činnosti svalů.
Komu jej doporučujeme?
• Lidem, jako jsou např. vegani, jejichž jídelníček neobsahuje odpovídající kvantitu a kvalitu zdrojů lysinu
(plnohodnotné bílkoviny, vejce, maso, ryby).
• Osobám s jídelníčkem s nízkým obsahem bílkovin.
• Těm, kteří vykonávají těžkou fyzickou práci nebo
pravidelně sportují.
• Těm, kteří mají sklony k oparům nebo jiným virovým
infekcím.

 Věděli jste, že lysin a arginin mají společnou metabolickou cestu a že tedy soutěží při vstřebávání? Arginin
je nezbytný pro dělení viru herpesu, ale pokud má
lysin v těle vyšší koncentraci, může se vstřebávat méně
argininu (tedy zvyšující se koncentrace lysinu brání
virům herpesu v dělení).
L-Lysine PLUS účinné látky/kapsle:
L-lysin

500 mg

Vitamin C

60 mg

Přídatné látky: želatina (želírující látka); stearan hořečnatý
(plnidlo, protispékavá látka).
Dávkování: 1 kapsle denně

Upozornění!
• V případě, že produkt trvale užíváte déle
než šest měsíců, poraďte se s lékařem!

Silymarin PLUS
100 kapslí

OCHRANA JATER
Játra jsou jedním z nejaktivnějších
orgánů v těle: rozkládají škodlivé látky, které vstupují do organismu, a detoxikují, a tak je jejich ochrana zvláš-

tě důležitá. Ostropestřec mariánský je nejoblíbenější bylinka, která chrání játra, extrakt z něj může účinně pomáhat při detoxikaci jater a tedy i při jejich regeneraci. Aminokyseliny obsahující síru, jako je methionin a cystein,
také zvyšují samoléčebnou funkci jater. Chrom může játrům odlehčit tím, že podporuje metabolismus polysacharidů.
Komu a kdy jej doporučujeme?
• Těm, kteří užívají léky poškozující játra.
• Jako doplňkovou terapii při poškození jater, které
je způsobeno alkoholem.
• Jako doplňkovou terapii při poškození jater, které
je způsobeno viry.
• Těm, kteří jsou při práci vystaveni látkám
znamenajícím extrémní zátěž pro detoxikační
funkci jater.
 Věděli jste, že semeno ostropestřece mariánského
obsahuje 70-80% silymarinu a že tato účinná látka je
nejčastější složkou různých jaterních léků?
Silymarin PLUS účinné látky/kapsle:
L-arginin
L-cystein
L-ornithin
Methionin
Kyselina alfa-ketoglutarová
Extrakt silymarinu
L-karnitin
Cholin
Kyselina alfa-lipoová
Chrom
Selen

100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
60 mg
50 mg
25 mg
12,5 mg
25 mcg
10 mcg

Přídatné látky: želatina, mikrokrystalická celulóza (stabilizátor), rýžová mouka, kyselina stearová (protispekáva látka),
stearan hořečnatý (protispekavá látka), oxid křemičitý (protispékavá látka).
Dávkování: 3-6 kapslí denně
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Beauty Formula
60 kapslí

VITAMINY PRO KRÁSU
Beauty Formula nabízí jedinečný bohatý komplex kyseliny hyaluronové,
kolagenu, vitaminů, minerálů, aminokyselin a bylin, které poskytují nezbytné živiny potřebné pro zachování zdravé kůže, vlasů a nehtů a k řešení problémů v této oblasti.
Komu tento produkt doporučujeme?
• Lidem, kteří se potýkají s vypadáváním vlasů.
• Těm, kteří mají roztřepené a poškozené vlasy.
• Těm, kteří mají problematickou pokožku v obličeji
(akné).
• Těm, kteří mají slabé nehty, které se snadno lámou.
• Každému, kdo by chtěl zlepšit svůj vzhled a zachovat zdraví svých vlasů, kůže a nehtů.
 Věděli jste, že pozitivní, atraktivní lidé více vydělávají
a během života se jim dostane více pozornosti než
těm, kteří zanedbávají svůj vzhled?*

Beauty Formula účinné látky/kapsle:
Kolagen typ I+II (ryby)
Přeslička extrakt
L-methionin
L-cystein
Kyselina hyaluronová
Vitamin C
Zinek
Vitamin B6
Vitamin B1
Měď
Jód
Vitamin A
z toho
Betakaroten
Retinyl-acetát

250 mg
150 mg
50 mg
50 mg
30 mg
20 mg
10 mg
2,8 mg
2,2 mg
2 mg
50 µg
750 µg (750 RE)
2000 µg (330 RE)
450µg (450 RE)

Přídatné látky: hydroxypropylmetylcelulóza (emulgátor)
mikrokrystalická celulóza (plnidlo), kyselina stearová (protispékavá látka), oxid křemičitý (protispékavá látka).
Materiál kapslí: hydroxypropylmethyl celulóza.
Dávkování: 1 kapsle denně
* The Beauty Advantage:
How Looks Affect Your Work, Your Career,
Your Life - Bennett, J. July 2010
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#glamUp
500 g

MEGADÁVKY KOMPLEXNÍHO
KOLAGENOVÉHO NÁPOJE V PRÁŠKU
Obsahuje vysokou dávku hydrolyzovaného
kolagenu, který je doplněn kyselinou hyaluronovou a dalšími přírodními antioxidanty. Jeho
účinné látky mohou snižovat hloubku vrásek,
zlepšit hydrataci a pružnost pokožky, zmírnit
zánět kůže a chránit buňky před škodlivými
účinky volných radikálů (např. z UV záření). Tento chutný
komplexní nápoj v prášku s příchutí citrusů neobsahuje
konzervační látky, barviva, cukr, lepek, sóju ani GMO. Jeho
kolagen pochází ze zdravého dobytka „bez BSE“.
Komu tento produkt doporučujeme?
• Ženám ve věku 20–30 let, aby si zachovaly pružnost
své pokožky a ke snadnější regeneraci po opalování
(soláriu) nebo prohýřených nocích.
• Ženám ve věku 30–50 let k redukci vrásek.
• Všem mužům a ženám starším 50 let, aby oddálili
stárnutí své pokožky.
• Ženám během menopauzy, protože zmírňuje kožní
změny vyvolané hormonálními procesy.
• Osobám, které mají na kůži flíčky, jizvy nebo pigmentové skvrny, aby došlo ke zmírnění zánětlivosti a
dosáhlo se jednotného vzhledu pokožky.
• Lidem, kteří bojují s ekzémy, léčí se po zranění a jsou
po kosmetických zákrocích, aby se u nich podpořila
tvorba nové kůže.
• Ženám, které chtějí otěhotnět, aby jejich strie byly
méně viditelné.
• Osobám, které dodržují redukční dietu, aby jejich
strie byly méně viditelné.
• Těm, kteří bojují s celulitidou, aby se jejich stav zlepšil.
• Sportovcům, aby byly strie způsobené nadměrným
růstem svalů méně viditelné.
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 Věděli jste, že tvorba kolagenu a kyseliny hyaluronové se ve věku nad 30 let postupně snižuje?
Výživové hodnoty:
Dávka: 1 odměrka (17 g) • Dávek v balení: asi 29
Hydrolyzovaný kolagen
Kyselina alfa-lipoová
Hyaluronát sodný
Extrakt z granátového jablka
Koenzym Q10
Extrakt z batátů
Vitamin E
Betakaroten
Lykopen
Lutein
Zeaxanthin

10 000 mg
100 mg
75 mg
50 mg
50 mg
40 mg
5 mg
5 mg
5 mg
2,5 mg
2,5 mg

Přídatné látky: maltodextrin, oxid křemičitý (protispékavá
látka), kyselina citronová (regulátor kyselosti), aroma, sukralóza (sladidlo).
Dávkování: Smíchejte 1 dávku (17 g) s 250 ml vody a denně
ji užívejte!

Upozornění!
• Pokud užíváte léky na ředění krve obsahující warfarin,
poraďte se se svým lékařem, protože koenzym Q10 a
vitamin E mohou ovlivnit jejich účinnost! Betakaroten
nenahrazuje externí ochranu před UV zářením. Poraďte
se se svým lékařem, jestliže užíváte léky snižující hladinu
cukru v krvi, protože kolagen a kyselina alfa-lipoová
mohou ovlivnit jejich účinnost. Přípravek může ovlivnit
(snižovat) hladinu cukru v krvi.!
* Effects of a Combination of Water-Soluble Coenzyme Q10 and Collagen on Skin Parameters and Condition: Results of a Randomised, Placebo-Controlled, Double-Blind
Study - Žmitek K et al., Nutrients. 2020 Feb 27;12(3).; Ingestion of an Oral Hyaluronan
Solution Improves Skin Hydration, Wrinkle Reduction, Elasticity, and Skin Roughness:
Results of a Clinical Study - Imke Göllner, et al., J Evid Based Complementary Altern
Med. 2017 Oct; 22(4): 816–823.; Beneficial Effects of Collagen Hydrolysate: A Review
on Recent Developments - Hongdong Song Bo Li. Biomed J Sci & Tech Res; Oral supplementation with specific bioactive collagen peptides improves nail growth and
reduces symptoms of brittle nails - Doris Hexsel et al., J Cosmet Dermatol. 2017;1–7.;
Dietary compound ellagic acid alleviates skin wrinkleand inﬂammation induced by
UV-B irradiation - Ji-Young Bae et al., Experimental Dermatology 2010; 19: e182–e190.

Bohatství znamená hodně, spokojenost je víc, zdraví je všechno.

Produktová řada
California Fitness

Produktová řada California Fitness zajišťuje základní
vitaminy a minerály, které vaše tělo potřebuje. Tyto výrobky, které již desetiletí patří mezi top produkty, jsme za
použití nejnovějších technologií a trendů aktualizovali.
Kromě toho jsou naše doplňky výživy díky svému malému balení všem snadno dostupné a přitom splňují požadavky nejvyšší kvality.

C-1000+
30 tablet

MEGA DÁVKY
VITAMINU C
Mega dávky vitaminu C s organickými šípky, jejichž obsah flavonoidů
může podpořit vstřebávání vitaminu C. Tím, že jsme vytvořili C-1000+,
jsme zkombinovali čistotu biozemědělství s moderními
technologiemi, a tak můžeme poskytnout doplňování nezbytného vitaminu C z nejpřirozenějšího možného zdroje.

C-1000+ účinné látky/tableta:
Vitamin C
Drcené organické šípky

1000 mg
125 mg

Přídatné látky: mikrokrystalická celulóza (stabilizátor), kyselina stearová (protispékavá látka), steran hořečnatý (protispékavá látka), oxid křemičitý (protispékavá látka), šelák
(leštící látka).
Dávkování: 1 tableta denně

Upozornění!
• Vitamin C je citlivý na teplo a světlo, což je třeba vzít
v úvahu při skladování produktu. Pokud jsou ve vaší
zdravotní anamnéze ledvinové kameny, poraďte se před
použitím přípravku se svým lékařem.

Komu a kdy jej doporučujeme?
• Každému, protože podporuje především činnost
imunitního systému.
• Starším lidem a pacientům v rekonvalescenci, aby
dosáhli lepší tělesné zdatnosti.
• Těm, kteří jsou pod intenzivním mentálním tlakem,
protože podporuje normální činnost nervového
systému.
• Sportovcům a lidem, kteří tvrdě manuálně pracují,
protože snižuje vyčerpání a podporuje tak lepší
tělesnou zdatnost.
• Ženám ve fertilním věku a těm, kteří trpí anémií
způsobenou nedostatkem železa.
• Všem, pro které je důležité zachovat si zdraví
cév, kostí, chrupavek, zubů a kůže a kteří
hledají osvědčenou antioxidační ochranu.

www.calivita.cz
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Ca-Mg
WITH D+K
30 tablet

VÁPNÍK, HOŘČÍK,
VITAMINY D3 A K
Pro vývoj zdravých kostí a silných
zubů potřebuje vaše tělo vápník,
hořčík a vitaminy D a K, které stimulují integraci vápníku do nové kostní hmoty a mohou snižovat nebezpečí osteoporózy a
zlomenin. Náš produkt obsahuje všechny tyto čtyři složky
v ideálním poměru.
Komu a kdy jej doporučujeme?
• Těm, kteří nekonzumují mléko nebo mléčné výrobky.
• Těm, kteří kouří nebo často pijí kávu či perlivé
nápoje s obsahem kyseliny fosforečné.
• Těm, kteří mají sedavý způsob života, k prevenci
odčerpávání vápníku z jejich těla.
• V případě fyzické zátěže k uspokojení zvýšené
potřeby vápníku.
• Mladým lidem, kteří chtějí dosáhnout co nejvyšší
hustoty kostí.
• Osobám ve středním věku k zachování jejich
kostní hmoty.
• Starším lidem ke zpomalení
degenerace kostní struktury.

CA-MG WITH D+K účinné látky/tableta:
Vápník
Hořčík
Vitamin D3
Vitamin K1

300 mg
150 mg
200 IU
90 mcg

Přídatné látky: mikrokrystalická celulóza (stabilizátor), kyselina stearová (protispékavá látka), zasíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulózy (plnidlo), oxid křemíčitý (protispékavá
látka), steran hořečnatý (protispékavá látka), hydroxypropylmethylcelulóza (plnidlo), polyethylenglykol (plnidlo), voda.

www.calivita.cz

VITAMIN D 2000 IU účinné látky/tableta:

Dávkování: 1 tableta denně

Vitamin D

Upozornění!
• V případě dlouhodobého příjmu vysokého množství
vápníku se poraďte se svým lékařem!

Přídatné látky: mikrokrystalická celulóza (plnidlo), oxid křemičitý (protispékavá látka), zesiťovaná sodná sůl karboxymethylcelulosy (stabilizátor), stearan hořečnatý (protihrudkující látka).

VITAMIN D
2000 IU
60 tablet

MEGA DÁVKY
VITAMINU D3
Vitamin D hraje v našem organismu různorodou roli. Nejenže přispívá k vývoji zdravých kostí a zubů,
ale také může chránit tělo před
mnoha nemocemi od chřipky, přes depresi až po cukrovku. Dlouhodobý nedostatek vitaminu D také zvyšuje
riziko osteoporózy a infekcí dýchacích cest.
Komu a kdy jej doporučujeme?
• Těm, kteří tráví většinu dne v místnosti.
• Každému k podpoře imunitního systému, protože
vitamin D přispívá k normální činnosti imunitního
systému.
• Těm, kteří považují za důležité chránit
zdraví svých kostí a zubů.
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• Těhotným ženám k zajištění správného vývoje plodu a ochraně kostí matky.
• Kojícím ženám, aby si udržely správnou hladinu
vitaminů.
• Těm, kteří se potýkají s nadváhou, protože mají
vyšší potřebu vitaminu D.
• Vegetariánům.
• Pacientům se sluneční alergií.

2000 IU

Dávkování: 1 tableta denně

Upozornění!
• Neužívejte produkt v případě vysoké hladiny vápníku
v séru (hyperkalcémie). Pokud trpíte ledvinovými kameny, sarkoidózou nebo pokud užíváte jiné přípravky
obsahující vitamin D, poraďte se nejprve s lékařem!

B COMPLEX

MULTI ONE

30 tablet

30 tablet

KOMPLEX VITAMINŮ B

KOMPLEX VITAMINŮ
A MINERALŮ

Obsahuje téměř všechny členy skupiny vitaminů B. B Complex
s přidaným hořčíkem nejenže podporuje funkce nervového systému,
ale také pozitivně ovlivňuje činnost
imunitního systému, a tak zajišťuje
fyzickou a duševní svěžest.
Komu a kdy jej doporučujeme?
• Těm, kteří jsou díky své práci nebo životnímu stylu
vystaveni každodennímu stresu.
• V případě zvýšeného fyzického vypětí.
• Komukoliv k posílení imunitního systému.
B COMPLEX účinné látky/tableta:
Cholin			
Inositol			
Vitamin C		
Hořčík		
Niacin			
Kyselina pantothenová
Vitamin B6		
Vitamin B2		
Vitamin B1
Kyselina listová		
Vitamin B12		

100 mg
100 mg
60 mg
30 mg
15 mg
5 mg
2 mg
1,8 mg
1,3 mg
100 mcg
2 mcg

Přídatné látky: mikrokrystalická celulóza (stabilizátor); uhličitan vápenatý (protispékavá látka); kyselina stearová (protispékavá látka); zasíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulózy
(plnidlo); steran hořečnatý (protispékavá látka); oxid křemičitý (protispékavá látka); riboflavin (barvivo).
Dávkování: 1-3 tablety denně

Upozornění!
• Při užívání vitaminu B se moč může zbarvovat jasně žlutě.

Multi One přispívá díky téměř 30
různým vitaminům, antioxidantům,
minerálům a extra bioflavonoidům,
které jsou nezbytné pro činnost
těla, k zachování vitality. Začněte
posilovat svůj imunitní systém produktem, který obsahuje potřebnou dávku na celý měsíc!
Komu jej doporučujeme?
• K tomu, aby byly každý den udržovány zdravé
životní procesy, a k zachování vitality.
• K podpoře imunitního systému.
• Ke zvýšení odolnosti v období chřipky a běžného
nachlazení.
• V případě nevyváženého jídelníčku (nízká konzumace zeleniny nebo ovoce, redukční dieta, vegetariánství) k doplňování vitaminů a minerálů, které
tělo potřebuje.
• K podpoře rekonvalescence po nemoci.

MULTI ONE účinné látky/tableta:
Betakaroten
Vápník
Vitamin C
Hořčík
Inositol
Niacin
Zinek
Vitamin E
Kyselina paraaminobenzoová
Kyselina pantothenová
Rutin
Komplex bioflavonoidů z citrusů
Železo
Mangan
Hesperidin komplex
Měď
Vitamin B6
Vitamin B2
Vitamin B1
Kyselina listová
Jód
Biotin
Chrom
Selen
Cholin
Molybden
Vitamin B12

1500 IU
187 mg
60 mg
57 mg
20 mg
10 mg
10 mg
7 IU
5 mg
5 mg
4 mg
4 mg
4 mg
3 mg
2 mg
1,5 mg
1,2 mg
1,1 mg
1 mg
200 mcg
80 mcg
40 mcg
25 mcg
20 mcg
20 mcg
10 mcg
1 mcg

Přídatné látky: mikrokrystalická celulóza (stabilizátor) síran
vápenatý (stabilizátor); glukonát draselný (stabilizátor); zasíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulózy (plnidlo); kyselina
stearová (protispékavá látka); oxid křemíčitý (emulgátor);
stearan hořečnatý (protispékavá látka); šelák (lešticí látka);
talek (leštící látka).
Dávkování: 3x1 tableta denně

Upozornění!
• Během užívání našeho komplexního vitaminového přípravku může mít moč díky obsahu B komplexu v tomto
vitaminovém produktu charakteristickou barvu a zápach!
www.calivita.cz
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Kosmetické produkty

EveryMoment
135 g

REGENERAČNÍ KRÉM
EveryMoment je nehormonální kosmetický přípravek na bázi léčivých
rostlin, který kromě toho, že zajišťuje intimní zdraví, pomáhá v případě
menších poranění, pokousání hmyzem a svalové únavě, a tak může být
ideálním doplňkem domácí lékárničky pro celou rodinu.
Komu ho doporučujeme?
• Každé ženě k udržování zdraví pochvy.
• Ženám po porodu, kterým pomáhá navrátit
pružnost pochvy.
• Ženám po menopauze ke zmírnění nepříjemností
způsobených suchostí pochvy.
• Celé rodině k regeneraci, hydrataci a dezinfekci
pokožky v případě menších poranění kůže,
pokousání hmyzem a spáleninách a ke
zmírnění zánětu.
• Těm, kteří potřebují uvolnit svaly po sportu.
• Všem, kteří by chtěli svou pokožku rozmazlovat
příjemnou masáží.
 Věděli jste, že rakytník řešetlákový, který je součástí
přípravku EveryMoment, urychluje hojení ran, zatímco vitaminy a antioxidanty, které obsahuje, hydratují
pleť a zpomalují její stárnutí?
Upozornění!
• Krém je třeba skladovat na suchém a chladném místě
mimo dosah dětí!
• Zajistěte, aby se krém nedostal do očí nebo do úst.
Pokud se tak stane, opláchněte zasažené místo větším
množstvím vody!
• Nepoužívejte během těhotenství!

Silk & Shine
shampoo
250 ml

ŠAMPON
S ALOE VERA
Silk & Shine je jemný šampon
určený ke každodennímu používání. Důkladně čistí, podporuje strukturu vlasů a poskytuje
jim ochranu před nepříznivými
účinky vysoušení. Díky svým
pečlivě vybraným složkám nedráždí ani nepálí v očích. Chrání zdraví vlasů i pokožky hlavy.
Aloe vera navrací vlasům přirozenou vlhkost a dodává jim
lesk a objem.
Provitamin B5 dodává vlasům
pružnost a lesk a zajišťuje jejich dlouhodobou schopnost
udržet si vlhkost. Snižuje třepení jejich konečků, pomáhá
jejich obnově po poškození a rovněž je chrání před vysoušením.
Komu a kdy jej doporučujeme?
• Každému, pro jakýkoliv typ vlasů a dokonce
pro denní použití.
• Také pro děti, protože nedráždí oči.
• Vzhledem k jeho protizánětlivým účinným
látkám je zvláště užitečný pro suchou
kůži na hlavě.
 Věděli jste, že z gelové dužniny čerstvých listů Aloe
vera a medu si můžete připravit skvělý vlasový zábal? Smíchejte dužninu vylisovanou z listů aloe s dostatečným množstvím medu, až vznikne krémová
směs, kterou jde snadno roztírat. Tu si vmasírujte do
pokožky hlavy a nechte 10 minut působit.
www.calivita.cz
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Kosmetika Aquabelle
PÉČE O OBLIČEJ
Produktová řada Aquabelle se skládá z regeneračního
krému (pro denní péči), vyživujícího krému (pro noční péči) a čistící emulze. Všechny tři mají stejnou hlavní složku,
vodu se sníženým obsahem deuteria (DD).
REGENERAČNÍ KRÉM (50 ml)
Hlavní aktivní složkou tohoto krému
je ceramid (přírodní tuk), který regeneruje kůži a posiluje její schopnost
udržet vlhkost. Zlepšuje pružnost kůže, a tak snižuje počet vrásek, a také ji
účinně chrání proti škodlivým vlivům
z prostředí. Další hlavní látkou je vitamin E, který díky svým antioxidační
účinkům skvěle chrání před škodlivými
oxidačními procesy. Doporučujeme užívat tento krém hlavně v denní péči, ale je rovněž ideálním podkladem pod make-up.
VYŽIVUJÍCÍ KRÉM (50 ml)
Specialitou tohoto krému je komplexní emulze vody DD a skvalanů (výtažek
z olivového oleje), která díky kontrolovanému a postupnému uvolňování
účinných látek zaručuje hlubokou hydrataci a kromě toho má okamžitý hydratační a vyživující efekt. Avokádový olej
vyživuje a omlazuje suchou a dehydratovanou pleť. Díky vysokému obsahu vitaminu E se může skvěle používat nejen
na suchou, ale také na problematickou kůži (např. při
lupénce). Je ideální pro noční použití.
 Věděli jste, že voda se sníženým obsahem deuteria příznivě ovlivňuje dělení buněk, a tak zpomaluje stárnutí?
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VeinCare
75 ml

KRÉM NA KŘEČOVÉ ŽÍLY
Vein Care s výtažkem z listů červených
hroznů a formulí Soothex® obsahující
pryskyřici z indického kadidla (Boswelia
serrata), která zmírňuje pocit těžkých nohou. Účinné látky zlepšují stav cév, snižují jejich viditelnost, osvěžují a uklidňují
kůži.
Komu a kdy jej doporučujeme?
• K doplnění komplexní terapie křečových žil. Může
hrát důležitou roli i v prevenci jejich vzniku.
• Těm, kteří při práci tráví dlouhý čas ve stoje
nebo vsedě.
• Těm, kteří často chodí v úzké a nepohodlné obuvi.
• Těm, kteří mají nadváhu nebo sedavý způsob
života, a to má dopad na zdraví jejich nohou.
• Každému, koho bolí nohy v důsledku letního horka.
 Věděli jste, že pryskyřici z indického kadidla užívali
léčitelé už v pět tisíc let staré ajurvédské medicíně?
Dávkování: Třikrát denně aplikujte na potřebnou
část kůže a jemně vtírejte.

Hand & Body lotion
1000 ml

TĚLOVÉ MLÉKO
Hand & Body Lotion je velké balení tělového mléka, které bylo vyvinuto pro každodenní používání. Jeho nejdůležitější složkou je avokádo, které změkčuje pleť a pomáhá ji udržet pružnou a jeho vysoký obsah oleje a živin
ji zjasňuje a oddaluje její stárnutí. Produkt také obsahuje
jojobový olej, který podporuje regeneraci kůže, bisabolol k jejímu zklidnění a provitamin B5 . Tyto účinné složky
zabraňují vysušení pokožky.
Komu a kdy jej doporučujeme?
• Každému pro všechny druhy pleti a rovněž
pro každodenní použití.
• Body lotion se snadno a rychle vstřebává,
neleskne se, a proto se skvěle hodí
pro denní používání.
• Díky jemné a příjemné vůni se pro něj
mohou rozhodnout i muži.
 Věděli jste, že složení jojobového oleje je velmi podobné složení lidského tuku, takže může účinně podporovat regeneraci lipidové vrstvy kůže?
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OrganiCare
ŘADA BIOKOSMETICKÝCH PRODUKTŮ
Naše kosmetické produkty OrganiCare obsahují vzácné
účinné látky z léčivých rostlin, které jsou pěstovány na
biofarmách. Po ručním sběru následuje výrobní proces,
který je založen na velké pečlivosti a kontrole, nepoužíváme žádný druh chemických přídatných látek a díky
tomu dokážeme zachovat celkový účinek vzácných složek. Výsledkem jsou produkty mimořádně vysoké kvality, čistoty a účinnosti. Do řady kosmetických přípravků
OrganiCare patří krém proti stárnutí (anti-ageing), deodorant roll-on, sprchový gel, tělové mléko, šampon, kondicionér, dva odlišné typy zubních past a balzám první
pomoci. Díky jemné péči přírodních, nealergizujících
látek může naše přípravky používat celá rodina, jsou
ideální volbou pro děti stejně jako pro osoby s citlivou
pokožkou.
PÉČE O OBLIČEJ
Krém proti stárnutí ORGANI-CARE ANTI-AGEING
CREAM (50 ml) snižuje viditelnost vrásek, intenzivně
hydratuje a vyživuje tvář, krk a dekolt. Rychle se vstřebává, má příjemnou, jemnou a delikátní texturu a přitom rychle a viditelně napíná a vyplňuje kůži. Jeho tajemství spočívá v jedinečné kombinaci přírodní kyseliny
hyaluronové a organických bylin, jako je aloe vera, olivový olej, mandlový olej, bambucké máslo a jojobový olej.
PÉČE O PLEŤ A VLASY
Mezi základní složky našich přípravků péče o pleť a vlasy
patří aloe vera, olivový olej, olej z pšeničných klíčků, levandule, rozmarýn a bambucké máslo. Sílu a čistotu léčivých
bylin jsme zahalili do mimořádně příjemné vůně a uzavřeli do elegantního obalu. Produkt pomáhá navrátit naší
kůži a vlasům jejich přirozený stav.
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Sprchový gel ORGANICARE
BATH & SHOWER (250 ml)
jemně čistí, chrání a vyživuje pokožku během sprchování
nebo koupání a naplní vás příjemnou svěžestí a pocitem
pohody.
Tělové mléko ORGANICARE
BODY LOTION (250 ml)
se rychle vstřebává, zklidňuje a chrání namáhanou kůži a
dodává jí živiny, a tak pokožka zůstává dlouho jemná,
hebká a pružná. Je možné použít jej na celé tělo, je vhodný i pro normální kůži.

Organický deodorant ORGANICARE
DEO ROLL-ON (50 ml)
kontroluje a harmonizuje pocení a přitom zohledňuje přirozenou funkci pokožky. Jeho organické účinné složky, jako je aloe
vera, levandule, olivový olej, rozmarýn nebo extrakt z citronové
kůry, mají přirozené antibakteriální vlastnosti. Zklidňují a chrání pokožku podpaží a poskytnou vám 24 hodin přírodní svěžesti. Výrobek neobsahuje soli hliníku, parabeny ani alkohol.

Šampon ORGANICARE
SHAMPOO (200 ml)
jemně čistí a chrání pokožku hlavy a vlasy před všemi nečistotami, které jsou způsobeny každodenním stresem a
vnějšími vlivy, jimž jsme neustále vystaveni. Je vhodný
pro všechny typy vlasů i pro každodenní používání.

ORGANICARE RESCUE GEL (60 ml)
Náš bio balzám první pomoci jsme vyvinuli k okamžitému
zmírnění bolesti, zchlazení a zklidnění. Vynikající byliny (aloe
vera, mentol, kafr, heřmánek, sléz a rozmarýn) jsme uzavřeli
do praktického obalu roll-on, který vám poskytne rychlou pomoc při revmatických bolestech, svalových křečích, namožených svalech, spálené kůži, bodnutí hmyzem nebo v případě
špatně průchozích dýchacích cest. Jeho používání je ideální
jak po sportovních aktivitách, tak i na výletech nebo na dovolené.

Kondicionér ORGANICARE
HAIR CONDITIONER (200 ml)
je dokonalým doplňkem k našemu šamponu. Jemně vyživuje, posiluje a chrání vlasy po umytí. Díky jeho vzácným živinám budou vlasy hebké, lesklé a dají se snadno
rozčesat.

 Věděli jste, že kosmetické přípravky, které získají označení bio (organické), musí vyhovovat přísným požadavkům? Ty se mimo jiné vztahují na suroviny, které pocházejí z biofarem, na přesně stanovenou techniku obdělávání a rovněž jsou vyloučeny chemické a syntetické látky
nebo genetické modifikace.
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Čisticí prostředky

CaliGreen

Složení: <5% neiontové povrchově aktivní látky (krystalické
povrchově aktivní látky rostlinného původu).

500 ml, 750 ml

ŘADA ECO CLEANING

Další složky: voda, etanol (rostlinný alkohol), kyselina mléčna. 100% složek je přírodního původu)
Aktivní čistící koncentrát CaliGreen WC Gel pomáhá
udržovat WC v čistotě. Gel s čerstvou mátovou vůní rozpouští
usazeniny vodního kamene a další znečištění.

CONTROLE
CERTISYS

Členové řady CaliGreen Eco Cleaning poskytují pohodlné řešení celé rodině. Pečlivě vybrané přírodní suroviny jsou rostlinného a minerálního původu a, kdekoliv
je to možné, jsou ekologicky certifikovány. Díky složkám, které jsou 100% přírodního původu, je jejich používání bezpečné a, jak prokázaly dermatologické testy,
nedráždí pokožku.

Členové produktové řady:
•
•
•
•

CaliGreen Natural Bathroom Cleaner (500 ml)
CaliGreen Natural Household Cleaner (500 ml)
CaliGreen Natural Glass Cleaner (500 ml)
CaliGreen WC Gel (750 ml)

Věděli jste, že nejčastěji používané čisticí látky, které
obsahují nebezpečné složky, jsou škodlivé také pro člověka a životní prostředí? Tyto produkty obsahují takové chemické látky, které mohou bezprostředně způsobit zranění, alergii, kožní vyrážku, zánět sliznic nebo
dokonce astma. Dlouhodobé účinky chemických látek
mohou zahrnovat trvalé poškození zdraví.
CaliGreen Natural Glass Cleaner má dlouhodobý antistatický účinek na skleněné povrchy a plastový nábytek, což
pomáhá zamezit otiskům prstů, prachu a dalším nečistotám,
které se na ně lepí. Díky obsahu alkoholu zanechává povrchy lesklé a bez čmouh.

Složení: <5% neiontové povrchově aktivní látky (krystalické
povrchově aktivní látky rostlinného původu, aniontové povrchově aktivní látky (sulfáty mastných alkoholů rostlinného
původu), vonné látky (přírodní éterický olej z máty peprné *),
bělicí činidla na bázi kyslíku.
Další složky: voda, kyselina mléčná, citrát sodný, xanthanová guma, kyselina citronová, pigment (přírodní ultramarín). 100% složek je přírodního původu)

Organický přípravek CaliGreen Natural Bathroom Cleaner,
který se skládá z alkoholu, kyseliny mléčné a kyseliny citronové, rozpouští usazeniny mýdla, mastnoty a nečistoty, které se vyskytují v koupelně, a odstraňuje vodní kámen a skvrny.
Díky dezinfekčnímu účinku zabíjí bakterie a zajišťuje hygienickou svěžest.
Složení: <5% neiontové povrchově aktivní látky (krystalické
povrchově aktivní látky), aniontové povrchově aktivní látky
(sulfáty mastných alkoholů).
Další složky: voda, kyselina mléčná, kyselina citronová, xantanová guma. 100% složek je přírodního původu.
CaliGreen Natural Household Cleaner je koncentrát určený pro řešení problémů s čištěním, s kterými se ve své domácnosti můžete potýkat. Se silou alkoholu, kyseliny mléčné, kyseliny citronové a sody čistí ekologicky šetrným způsobem.
Lze jej použít k čištění vodotěsných povrchů, jako jsou pracovní desky, kuchyňský nábytek, plastové povrchy a podlahy.
Složení: <5% aniontové povrchově aktivní látky (sulfáty mastných alkoholů rostlinného původu), neiontové povrchově
aktivní látky (krystalické povrchově aktivní látky rostlinného
původu).
Další složky: voda, etanol, chlorid sodný, soda, kyselina citronová, kyselina mléčná. 100% složek je přírodního původu.
Proč se rozhodnout pro produkty CaliGreen?
• Jsou to certifikované ekoprodukty.
• Jsou dermatologicky testovány v Institutu pro vědecký
dermatologický výzkum.
• Neobsahují syntetická barviva ani umělá aromata.
• Žádné petrochemické ani chemické látky.
• Žádné GM látky.
• Žádný dioxin, fosfát nebo chlor.
• Žádná bělidla.
• Jsou veganské.
• Obal je recyklovatelný.
• Obsahují biologicky odbouratelné látky.
www.calivita.cz
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Elektronické přístroje

Aquarion a Aquarion9
ŘADA PŘÍSTROJŮ
K FILTRACI VODY
Aquarion a Aquarion9 jsou vysoce výkonní filtrovací přístroje, které vyrábí ionizovanou zásaditou nebo kyselou
vodu bohatou na kyslík, která neobsahuje těžké kovy a
jedovaté látky. Na zařízeních si sami můžete nastavit kyselost nebo zásaditost. Náš jídelníček, většina průmyslových aditiv a některé léky mohou vyvolat překyselení
těla. Ionizovaná voda může tělo skvěle alkalizovat a má
také antioxidační účinky. Zvolte si zařízení první generace, které je oblíbené již téměř 15 let, nebo zdokonaleného člena této řady – zařízení 2. generace pro ještě efektivnější výkon!

Upozornění!
• Ionizovaná kyselá voda
není vhodná pro vnitřní
užívání (ke konzumaci)!
• Vždy zajistěte, aby kúra
se zásaditou vodou byla
postupná!

Komu a kdy ji doporučujeme?
Zásaditou vodu
• Těm, kteří rádi denně konzumují čistou vodu bez toxických látek.
• Těm, jejichž jídelníček neobsahuje dostatečné
množství zásaditých potravin.
• V případě trávicích problémů nebo refluxu.
• Pro očistnou dietu.
• Jako doplněk pro ošetření zánětu dásní nebo infekce v ústech.
• Lidem, kteří často drží přísnou dietu.
Kyselou vodu
• Každému k ošetření kůže a obličeje.
• Jako nosní kapky, k pročištění ucpaného nosu.
• Voda s vyšším pH se může používat v domácnosti
ke sterilizaci povrchů bez použití chemikálií.
 Věděli jste, naše tělo je tvořeno ze 75 procent z vody?
Abychom udrželi své přirozené fyziologické procesy
(např. správné vstřebávání živin), potřebujeme denně
vypít 2,5-3 litry čisté vody bohaté na kyslík.

* Potential benefits of pH 8.8
alkaline drinking water as
an adjunct in the treatment
of reflux disease - Koufman JA,
et al, Ann Otol Rhinol Laryngol.
2012 Jul;121(7):431-4

Poznámka: Vytvořený stupeň pH se u odlišných zdrojů vody vždy liší! Hodnoty pH uvedené v závorce jsou
pouze orientační.

Ionizovaná zásaditá voda
1. stupeň: pH 8,5 první, úvodní fáze pitné kúry,
k nahrazení vody z vodovodu
2. stupeň: pH 9,0 – přechodná fáze pitné kúry
2-3 dny, k nahrazení vody z vodovodu
3. stupeň: pH 9,5 – ideální pro časté konzumenty
a k přípravě čaje, kávy a polévek
4. stupeň: pH 10,0 – pouze pro vaření

Ionizovaná kyselá voda
(jen pro vnější použití!)

1. stupeň: pH 6,5 – pro kloktání a čištění zubů
2. stupeň: pH 6,0 – pro mytí a čištění vašeho obličeje
3. stupeň: pH 5,5 – ke sterilizaci kuchyňského
nádobí a povrchů bez chemikálií
4. stupeň: pH 5,0 – k dosažení silnějšího
sterilizačního účinku
Při používání Aquarionu si můžete nastavit zásaditou nebo kyselou vodu ve čtyřech stupních. Chopte
se příležitosti, kterou Aquarion nabízí, a přizpůsobte
hodnotu pH vody zamýšlenému použití!
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BioHarmonex®
BIOREZONANČNÍ
PŘÍSTROJ
PREVENCE

ZÁŘIVÝ VZHLED

BOLEST – Program pro trvale dobrý zdravotní stav.
DĚTI – Pro zvláštní potřeby dětí.
HORMONY – Program zaměřený zvláště na
hormonální systém.
NERVY – Program byl vyvinut pro ty osoby,
které potřebují mít každý den skvělou mentální činnost
a dobře se soustředit.

MENTÁLNÍ SÍLA

IMMUNITA – S vibracemi zaměřenými na imunitní
systém.

MYBIO INFO

OBLÍBENÉ

NASTAVENÍ

BioHarmonex® je přístroj, který pracuje v souladu se zásadami biofyziky, přesněji biorezonance, a byl vyvinut zvláště pro domácí použití. Ti, kteří akceptují zásady biorezonance, tvrdí, že každá buňka v lidském těle vytváří elektromagnetické pole. Toto energetické pole je jedním ze způsobů, jak spolu mohou buňky komunikovat, a tak spouštět
nebo kontrolovat různé fyziologické procesy v našem těle.
BioHarmonex® generuje vnější elektromagnetické pole,
které může podpořit přirozené procesy v organismu tím,
že „působí“ na přirozené elektromagnetické pole, které je
vytvářeno určitými tkáněmi v těle. V nejnovější verzi tohoto přístroje je hightech design spojen s uživatelsky příjemnou manipulací, takže je snadno použitelný pro každého,
pro mladé i starší.
PŘI ZMĚNĚ POČASÍ – Pro trvale dobré zdraví.

ŽIVOTNÍ STYL

ŽENY/MUŽI

REGENERACE

BIORYTMUS – Pro harmonický biorytmus.
KŮŽE – Pro krásnou kůži a její správnou činnost.
KOSTI – Může podpořit normální činnost metabolismu
kostí. Doporučuje se v období vývoje, sportovcům a
starším osobám.

PROGRAMOVÁNÍ
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ORGÁNOVÉ
HODINY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PO TRÉNINKU – Pro regeneraci po intenzivním
fyzickém cvičení.
TRÁVENÍ – Vibrace optimálně vyladí trávicí činnost.

KREVNÍ OBĚH – Především pro ty, kteří svůj oběhový
systém podrobují intenzivní zátěži (sportovci) nebo
pro ty, kteří potřebují podpořit optimální činnost
svého krevního oběhu.
ODPOČINEK – Program pro odpočinek, dobití a uvolnění.
DÝCHÁNÍ – Podpora správného dýchání.
Doporučuje se zvláště sportovcům, kuřákům
a lidem žijícím ve městech.
JÁTRA/SLINIVKA – Ještě více rozvinutá varianta programu „Trávení“ zaměřená zvláště na tyto dva orgány.
MENSTRUACE – Pro přirozenou ženskost.
MENTÁLNÍ DOBITÍ – Pro správnou relaxaci a také
v případě extrémní zátěže.
DETOXIKACE – Tento program může podporovat
detoxikační procesy.
MERIDIÁN – Jeho cílem je harmonizovat činnost
akupunkturních drah.
LYMFATICKÝ SYSTÉM – Pro zdravou činnost
lymfatického systému.
STÁLE MLADÍ – Program pro antioxidační procesy
a věčné mládí.
PROSTATA – Pro zralé muže ve středním a starším věku.
HUBNUTÍ – Program byl vyvinut pro podporu správně
aplikovaných metod na snížení tělesné hmotnosti
a k ošetření celulitidy.

OČI/ZRAK – S vibracemi vyvinutými zvláště
pro ty osoby, které při práci nebo aktivitách
intenzivně zatěžují oči.
LEDVINY – Vibrace programu jsou v souladu
s optimální činností ledvin.
SCHUMANNOVA REZONANCE - Schumannova
rezonance je řada vrcholů spektra v části elektromagnetického pole Země s extrémně nízkou frekvencí.
Její přesná hodnota je 7,8 Hz. Toto elektromagnetické pole moduluje, spouští a harmonizuje tisíce
biochemických reakcí, které v našem těle probíhají
každou vteřinu. Toto pole tak nepřímo souvisí
s trváním zdraví v našem těle, se stavy vědomí a duše.
NEKLIDNÉ NOCI - Doporučuje se při poruchách spánku
nebo těm, kteří někdy mívají problémy s usínáním nebo
při probouzení. Spusťte program ve večerních hodinách
před spaním.
KLIDNÝ SPÁNEK 2 HOD. - Během krátkého
odpoledního zdřímnutí může napomoci regeneraci
tak, že podpoří hluboký spánek a odpočinek.
KOCOVINA - Necítili jste se včera večer dobře?
Je čas rychle se zregenerovat!

GoldMAX®
MAGNETICKÝ
ODSTRAŇOVAČ
VODNÍHO KAMENE
Základní látkou GoldMAX®, magnetického odstraňovače vodního kamene, je neodymium,
nejsilnější známá magnetická látka. V průběhu
magnetického ošetření
se mění krystalická struktura a náboj minerálů,
takže magnet preventivně působí proti jejich
usazování; a navíc se
usazeniny, které vznikly již dříve, rovněž mohou rozpustit a budou tak ze systému odstraněny. Tímto způsobem
můžeme využít energii přírody a aniž bychom použili
agresivní chemikálie zabránit tomu, aby se ve vodních
trubkách tvořily usazeniny z vodního kamene, které
jsou živnou půdou pro plísně, bakterie a další mikroorganismy.

Komu a na co ji doporučujeme?
• Pokud chcete při použití s filtračním přístrojem
Aquarion zabránit vzniku vodního kamene, napojte
GoldMAX na přívodní trubku.
• Pokud se připevní k vodovodnímu potrubí, pak
bude vodní systém bez usazenin; zvýší se účinnost
bojlerů, praček a myček, takže bude umyté nádobí
čistší a vyprané prádlo bělejší.
 Věděli jste, jak se tvoří vodní kámen? Když prší, je
měkká voda filtrována přes půdu. Jak prochází vrstvami půdy, stává se bohatší na minerály včetně vápníku a uhličitanu vápenatého. Velká část vody z kohoutku se do vodovodního potrubí čerpá po předchozím vyčištění z vrtaných studní, a tak se do našich
domovů dostává vodní kámen.
Upozornění!
• Produkt obsahuje silný magnet. Nepřibližujte ho ke kardiostimulátorům, televizním přijímačům, monitorům,
laptopům, měřícím přístrojům a jakýmkoliv přístrojům,
které obsahují magnetické nosiče dat (mobilní telefony, fotoaparáty). Držte magnety pevně, protože pokud
o sebe udeří, může to způsobit zranění nebo se mohou
poškodit! Uložte mimo dosah dětí!

www.calivita.cz
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E-Protect
OCHRANA PROTI
ELEKTROSMOGU
Všechny elektronické přístroje a přenosová zařízení vysílají elektromagnetické vlny. V nedávných letech došlo
k prudkému nárůstu v používání mobilních elektrotechnických přístrojů a bezdrátové technologie, což znamená, že průměrná osoba je vystavena neustálému a stále
se zvyšujícímu náporu elektromagnetického záření.
Toto záření je neviditelné, ale může mít potencionálně
nepříznivé účinky na optimální zdraví a pocit pohody.
Řada E-Protect od CaliVita® Electronics je určena k tomu,
aby pomohla poskytnout ochranu proti škodlivým
účinkům elektromagnetického záření (EMP).
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E-PROTECT STICKER
E-Protect Sticker se musí umístit přímo na váš elektronický přístroj. Na zadní část vašeho telefonu, laptopu,
monitoru, mikrovlnné trouby, palubní desku v autě atd.
Zajistěte, ať je na každém přístroji, který používáte!
E-PROTECT CARD
E-Protect Card nejlépe účinkuje, když se nachází poblíž
vašeho těla. Vložte tuto kartu do své kapsy, kabelky nebo
peněženky. Dejte ji každému členovi své rodiny, zvláště
svým dětem.
E-PROTECT DISC
Pro maximální ochranu ponechejte E-Protect Disc v originálním pouzdru a umístěte ho ve vzpřímené poloze
proti sobě na svůj psací stůl, do obývacího pokoje, do
ložnice nebo na jakékoliv jiné místo, kde jsou elektronická zařízení. Použijte nejméně jeden Disc na každé
místo, kde jste obklopeni EMP!

 Věděli jste, že děti mají ve svém těle vyšší obsah vody
a že EMP může proniknout hlouběji do jejich mozku?
Nejlepší je nenechávat zapnutý mobilní telefon hned
vedle hlavy dítěte.

Praktické informace a užitečné rady
1.

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě! Nepřekračujte doporučené denní dávky!

2.

Všechny tekuté produkty skladujte po otevření v chladu.

3.

Alergeny jsou označeny tučným písmem.

4.

Aby byla co nejdéle zachována kvalita těchto vynikajících produktů, dodržujte návod na obale!

5.

Přípravky skladujte mimo dosah dětí, v jejich originálním balení!

6.

Protože se jedná o přírodní látky, mohou u nich časem probíhat normální změny a barva tablet/kapslí se může od sebe trochu lišit. Mohou být rozdíly mezi
jednotlivými baleními, ale nemá to vliv na kvalitu produktů.

7.

Produkty nemohou nahradit ani různorodý, vyvážený jídelníček, ani zdravý způsob života. Přípravky ke snížení tělesné hmotnosti nemohou nahradit fyzické
cvičení, změny v životním stylu ani nezbytnou redukční dietu.

8.

Vláknina, která je obsažena v přípravcích, může vázat další účinné látky. Proto by se přípravky s vlákninou měly užívat nejméně 2 hodiny před a po dalších
přípravcích nebo lécích.

9.

Vždy užívejte tablety/kapsle s dostatečným množstvím vody (kromě sublinguálních a žvýkacích tablet).

10. Poraďte se s lékařem v případě, že
			 jste těhotná nebo kojíte,
			 trpíte alergií nebo nějakou chronickou chorobou,
			 máte před operací nebo dentálním chirurgickým výkonem a/nebo dlouhodobou léčbou,
			 máte při užívání přípravku neobvyklé příznaky.
11. Produkty uvedené v katalogu jsou v prodeji v globální síti CaliVita® International. Produkty, které se prodávají v jednotlivých zemích,
jsou uvedeny na seznamu produktů dané země.
12. CaliVita® nenese zodpovědnost za případné tiskové chyby v této publikaci. Obrázky jsou pouze ilustrační.
13. Tento katalog je určen výhradně členům sítě CaliVita® jako obchodní komunikační nástroj business to business (B2B).
14. Informace uveřejněné v katalogu vycházejí z údajů uvedených v odborné literatuře, zakládají se na zkušenostech a názorech odborníků.
15. Produkty patří do kategorie doplňků stravy a nenahrazují medikamentózní léčbu.
16. V případě onemocnění doporučujeme konzultaci s lékařem.
17. IU (International Unit) – mezinárodní jednotka, která vyjadřuje množství účinné látky.

www.calivita.cz
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