клуб “здраве”
за щастлив живот
в цялото семейство

Скъпи приятели,

Здравето на всеки организъм в голяма степен зависи от градивните елементи, които приемаме с храната – микроелементи, протеини, въглехидрати,
витамини, ензими и др. За съжаление съвременната храна е бедна на биологично
активни вещества и затова набавянето им с помощта на хранителни добавки
не е въпрос на неоправдана мода, а част от истинския път към здравето. Наред
с това съвременната храна често е източник на голяма гурпа опасни, токсични
за човека компоненти, които оказват негативно въздействие при общо-възстановителните процеси в организма.
Благодарение на голяма група специалисти по медицина, фармация и хранене, ние създадохме уникална серия продукти за възстановяване, подобряване и
поддържане на здравето за цялото семейство. Създадохме продукти, които са
резултат на последни иновационни и технологични разработки на основата на
природни суровини, за постигане на максимално добри резултати. Нашите продукти са богат източник на биологично-активни компоненти за подобряване
функциите и състоянието на различни органи и системи от човешкото тяло.
Те са символ на високо качество и добри, и трайни резултати.
В производството ние използваме компоненти на водещи световни производители, чийто ефект и биологично действие са доказани в редица страни по
света и същевременно отчитат последните световни достижения в своята
област.
Всички наши продукти са с гарантирано качество, не предизвикват зависимости или нежелани странични реакции и могат да се използват дълги периоди
от време.
Насладете се на истинската доза здраве с продуктите, които ние Ви
предлагаме.

				

Екипът на „Green Master“
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силата на гъбите от изтока
Сведенията за приложението на виталните гъби за подобряване на здравето имат
хилядолетна история. Сред източните народи те са спечелили наименованието „еликсир на живота“ и до днес се прилагат като мощно средство за възстановяване при
редица здравословни поблеми. Всяка една от гъбите има своята специфика, но тях ги
обединява мощното им имуномодулиращо действие, което се дължи на съдърщите се
специфични полизахариди (лентинан, ланостан, ганодеран, ланофил, грифолан и др.)
Основната защитна система за всеки човек е имунната, която съдържа три взаимно свързани и допълващи се защитни реакции – анатомична, инфламоторна, имунна.
Първата, анатомичната, възпрепятства навлизането на външни чужди агенти в организма и се реализира от кожата и лигавиците. Ако първата бариера бъде преодоляна, външните агентни се срещат с втората защита – инфламоторната. Предизвикват се
локални възпалителни процеси, които целят неутрализация на външните агенти. Последният защитен елемент е имунният отговор, играещ най-съществена роля в имунната система. Това е същинската защитна система на организма. Този поцес е известен
като фагоцитоза. Фагоцитозата се реализира от ключовите клетки – макрофаги и Тлимфоцити, след тяхното активиране. Именно специфичните полизахариди, съдържащи се в гъбите, предизвикват стимулиране на Т-лимфоцитите, а те от своя страна на
макрофагите, в резултат на което се активира имуната реакция на организма. Самият
процес е свързан с отделяне на високомолекулен белтък, който селективно унищожава туморни клетки, презизвиквайки перфориране на външната им мебрана.
Основният ефект от действието на виталните гъби е имуномодулиращият. Именно
затова те са подходящо средство не само в случаите на съществуващи заболявания, а
и като превантивно средство за подобряване съпротивителните сили на организма, и
като сигурна профилактика на организма при често боледуване.
На основата на виталните гъби ние създадехме серия продукти, като отговор на
многобройните очаквания за допълнителна подкрепа на човешкото здраве. Ние създадохме продукти, които имат уникален състав и са с мощно биологично действие за
подкрепа на самовъзстановителните сили на организма.
Първият продукт е „Megavital Complex“, който се съдържа като самостоятелен
компонент и в останалите продукти – Reishi+, Shiitake+, Maitake+, Cordyceps+.
„Megavital Complex“ съдържа седемте най-разпространени, най-добре изучени и
с най-мощен ефект източни гъби Рейши (Ganoderma lucidum), Шийтаке (Lentinula
edodes), Майтаке (Grifola frondosa), Кордицепс (Cordyceps sinensis); Кориолус(Coriolus
versicolor); Агарикус (екстракт от Agaricus blazei) и Херициум (Hericium erinaceus) плюс
Селен, Витамин С и Цинк.
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Рейши (Ganoderma lucidum)

Това е уникален вид дървесна гъба, голяма ценност в традиционната китайска
медицина. Тя е позната като ‘’божествена гъба на дълголетието’’, призната като оздравителен продукт способен да възстановява силите и енергията на организма. Действието е добре изучено.
Имуномодулиращ и имуностимулиращ ефект: Гъбата Рейши стимулира антивирусните, противогъбичните и противовъзпалителните свойства на имунната система, като
същевременно облекчава автоимунните заболявания. Изследванията показват, че
Рейши въздейства върху имунитета като променя чувствителността към определени
бактерии и вируси и пр. Рейши съдържа полизахарида ланостан, който подтиска образуването на антитела и подпомага намаляването на алергичните реакции.
Хепатопротективен и хепатостимулиращ ефект: Има данни за антитоксично въздействие, което продължителният прием на Рейши оказва върху хепатоцитите (чернодробните клетки). Подпомага обезвреждането на различни токсини, алкохол, лекарства и
др.
Анти-стрес въздействие: Гъбата Рейши оказва адаптогенен ефект върху хората Действието е доказано по редица параметри, индикиращи нивата на стрес.
Подпомага дихателната система: Установено е, че облекчава бронхити, астма, кашлица и различни възпаления на дихателните пътища.
При химиотерапия: Намалява токсините и облекчава страничните ефекти при химиои лъчетерапия.

Майтаке (Grifola frondosa)

Майтаке означава „Танцуваща гъба”. От хиляди години източната медицина препоръчва Майтаке като средство за укрепване на тялото, подобряване на цялостното
здраве и удължаване на човешкия живот. През последните години са правени редица
научни изследвания, които са потвърдили изключителните и свойства. Екстрактът от
гъбата Майтаке активира клетките на имунната система. Полизахарид известен като
‘’бета 1.6 глюкан’’, ефикасно стимулира клетъчната имунна реакция. Екстрактът от
Майтаке намалява страничните ефекти при химиотерапия - слабост, гадене, намален
апетит и окапване на косата. Повлиява ефективно хормоналния баланс. Има научно
изследване, че гъбата топи мазнините и предотвратява констипацията.

Шиитаке (Lentinula edodes)

Шиитаке е най-добре изучената гъба. Това е ‘’гъбата на императора’’ – основното
средство за повишаване на съпротивителните сили през есенно- зимния сезон, което
било давано на японския император и неговите придворни. Основното и действие
е противотуморното, благодарение на съдържащия се в нея полизахарид лентинан.
В източната медицина, а в последно време и в много други страни, екстракти от гъбата Шиитаке се прилагат при хора, подложени на химиотерапия, за смекчаване на
страничните ефекти, за контролиране нивото на липидите в кръвта. Наред с това подпомага сърдечно-съдовата система. Благоприятно въздейства при отслабена имунна
система и автоимунни заболявания, алергии и др.
стр. 5

Кордицепс (Cordyceps sinensis)

В източната медицина екстрактът от кордицепс е познат като ‘’естествен антибиотик’’. В китайската традиционна медицина се използва за подсилване на белите дробове и бъбреците, както и за общо тонизиране на организма. Допринася за подобряване на състоянието при ревматизъм, безсъние и нередовна менструация. Кордицепс
подобрява кръвооросяването. Познатите от векове положителни качества на Кордицепса върху човешкия организъм са потвърдени от многобройните изследвания направени през последните години. Особено е действието на гъбата като афродизиак.
Екстрактът от кордицепс стимулира освобождаването на хормони от кората на надбъбречната жлеза, чрез което може да се противодейства на симптомите на стреса.
Има данни, че кордицепс подтиска ензима моноаминооксидаза и по този начин действа като антидепресант. Използва се и при анемия и високи стойности на холестерола.

Агарикус (Agaricus blazei)

	Агарик Блазеи съдържа много ценни витамини и минерали и е с много високо съдържание на полизахариди (преди всичко бета глюкан). Съдържащите се вещества не само подпомагат организма и забавят процесите на стареенето. Гъбата Агарик
особено силно стимулира имунната система. Приемането й довежда до нарастване на
броя и активизиране на клетките “естествени убийци” и на макрофагите, т.е. на клетките, които отговарят за унищожаването на бактерии и вируси.

Кориолус (Coriolus versicolor)

Подпомага организма при вирусни и бактериални инфекции. Благоприятства
за правилното функциониране на черния дроб и подобрява състоянието след прекаран хепатит. Подпомага храносмилателната система.

Херициум (Hericium erinaceus)

	Активните съставки в екстракта от гъбата херициум се наричат еринацини
(erinacines ). Тези вещества подпомагат за регенерацията на невроните (нервните
клетки) Еринацините са молекули с относително ниско молекулно тегло и са в състояние да преминават през кръвно мозъчната бариера, т.е. могат свободно да достигнат
до централната нервна система. Екстрактът от херициум помага за поддържане на
храносмилателната система и черния дроб.

Селен (Se)

Като силен антиоксидант, селенът е иключително ефикасен при превенция на
сърдечните заболявания. Функциите на редица ензими зависят от неговата наличност.
Селенът е съставна част на ензима, който предпазва клетъчните структури от действието на свободните радикали. Предотвратява преждевременното стареене на клетките. Той е отлично средство за укрепване на защитните сили на организма. Действа
върху метаболизма на клетките, намалява риска от дегенеративни заболявания, предотвратява окисляването, помага за детоксинацията на организма (Селенът помага
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при отравяне с живак, кадмий, арсен и др. тежки метали), запазва еластичността на
тъканите, помага при проблеми с кожата, ноктите и косата. Благоприятно влияе при
състояния на стрес, проблеми с нервите, отпадналост, изтощение, при тежко физическо и психическо напрежение, повишава съпротивителните сили на организма.

ВИТАМИН С

Подпомага организма при продължителни физически и психически натоварвания, повишен риск от вирусни и бактериални инфекции, при понижен имунитет,
както и в периодите на възстановяване след тежки заболявания. Освен това ‘’вит С ‘’ е
и мощен антиоксидант. Наред с основното си действие, витамин С подобрява усвояването на акитвните компоненти от гъбите,затова е важен съвместният им прием.

ЦИНК(Zn)

	Този микроелемент участва в много ензимни системи в организма и има силен антиоксидантен ефект. Подпомага за намаляване на възпалението и за регулиране нивото на тестостерона
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7 гъби + антиоксиданти
Съдържание на полизахариди:
рейши> 30%, шиитаке>30%, майтаке>30%, кордицепс> 20%, кориолус >
20%, агарикус>40%, херициум> 15%

60 капс. x 450 mg

Състав

Рейши (екстракт от Ganoderma lucidum) - 50 mg; Шиитаке
(екстракт от Lentinula edodes) – 50 mg; Майтаке (екстракт от
Grifola frondosa) – 50 mg; Кордицепс (екстракт от Cordyceps
sinensis) – 50 mg; Кориолус(екстракт от Coriolus versicolor)
– 50 mg; Агарикус (екстракт от Agaricus blazei) – 50 mg;
Херициум (екстракт от Hericium erinaceus) – 50 mg;
Витамин С – 50 mg; Селен (Se) – 30 μg; Цинк (Zn) – 6,8 mg.

Действие
Megavital Complex е уникално съчетание от 7
гъби и три антиоксиданта. Богатият състав на
полизахариди в гъбите, изключителното разнообразие от аминокиселини, белтъци, витамини,
микроелементи и ензими правят продукта
изключително средство за подпомагане организма при справяне с най-тежките заболявания
и поддържане на всички органи и системи в
хармонично състояние. Продуктът има мощно
имуномодулиращо, адаптогенно, антистрес, противовирусно действие. Нормализира хормоналния баланс, функциите на черния дроб, сърдечно-съдовата, отделителната, храносмилателната,
кръвоносната системи. Понижава нивото на
вредния холестерол, регулира кървната захар
и кръвното налягане. Megavital Complex се
препоръчва като общоукрепващо средство за
целия огранизъм.
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7-те гъби се препоръчват:
Мощно активират имунната
система(имуномодулатор);
Съпътстваща терапия при болни от рак;
За подпомагане на организма при химиотерапия;
При срив в имунната система;
Като общоукрепващо средство;
За подобряване функциите на сърдечносъдовата, отделителната, храносмилателната,
кръвоносната системи;
За подобряване функциите на черния дроб;
За регулиране стойностите на кръвната захар,
кръвното налягане и нивото на холестерола и
триглицеридите;
НАЧИН НА УПОТРЕБА
По 2 капсули дневно преди хранене
Не се препоръчва за деца, бременни жени и
кърмещи.

80% Reishi
20% Megavital Complex
Съдържание на полизахариди > 30%

60 капс. x 450 mg

Състав

Рейши (екстракт от Ganoderma lucidum) – 350 mg;
Megavital Complex – 100 mg (от които: рейши (екстракт от
Ganoderma lucidum) - 11 mg; шиитаке (екстракт от Lentinula
edodes) – 11 mg; майтаке (екстракт от Grifola frondosa) – 11
mg; кордицепс (екстракт от Cordyceps sinensis) – 11 mg;
кориолус(екстракт от Coriolus versicolor) – 11 mg; агарикус
(екстракт от Agaricus blazei) – 11 mg; херициум (екстракт от
Hericium erinaceus) – 11 mg;
Витамин С – 11 mg; селен (Se) – 6,8 μg; цинк (Zn) – 1,5 mg.)

Действие
Рейши е известна като „божествена гъба на
дълголетието“. Доста често тя се сочи като
най-доброто природно средство, използвано от
китайските лечители. В състава и са доказани
119 терпеноиди – ароматни вещества, които
имат противовъзпалително, антираково и
антивирусно действие. В Япония и Китай гъбата
се използва при практически всички заболявания. Освен високоактивните полизахариди, тя
съдържа важни микроелементи като органичен
германий, селен, калций, желязо, калий, натрий,
манган, цинк, аминокиселини, белтъци, пурин и
тритерпеноид. Гъбата Рейши се смята за „царят
на адаптогените,“ с по-силно действие от това
на жен-шена, без да напряга нервната система.
Като адаптоген има мощно антистрес действие и
подпомага при възстановяване от заболявания в
резултат на стрес. Наред с това има мощно имуномодулиращо и възстановително действие.

Megavital Complex има мощно подкрепящо
действие поради уникалния си състав и биологично действие.

Гъбата Рейши се препоръчва:
При нарушени функции на имунната система,
съпътстваща терапия при болни от рак(стомах,
черен дроб, бял дроб, кожа) и при заболявания
предизвикани от радиация;
При алергии и вирусни заболявания;
При заболявания на сърдечно-съдовата система, повишен холестерол, хипертония;
При възстановяване след тежки операции или
заболявания;
При нарушени адаптационни способности на
организма и хронична умора;
Слаби нерви, страх, безпокойство, нарушен
сън;
Подпомага кръвооросяването на мозъка и
крайниците;
Подпомага всички органии и системи в организма;
НАЧИН НА УПОТРЕБА
2 пъти на ден по 1 капсула преди хранене
Не се препоръчва за деца, бременни жени и
кърмещи.
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80% MAITAKE
20% Megavital Complex
Съдържание на полизахариди > 30%

60 капс. x 450 mg

Състав

Майтаке (екстракт от Grifola frondosa) – 350 mg;
Megavital Complex – 100 mg (от които: рейши (екстракт от
Ganoderma lucidum) - 11 mg; frondosa) – 11 mg; кордицепс
(екстракт от Cшиитаке (екстракт от Lentinula edodes) – 11
mg; майтаке (екстракт от Grifola ordyceps sinensis) – 11 mg;
кориолус(екстракт от Coriolus versicolor) – 11 mg; агарикус
(екстракт от Agaricus blazei) – 11 mg; херициум (екстракт от
Hericium erinaceus) – 11 mg;
Витамин С – 11 mg; селен (Se) – 6,8 μg; цинк (Zn) – 1,5 mg.)

Действие
Гъбата Майтаке, или „танцуващата гъба“ от
хиляди години е препоръчвана от източната
медицина като средство за укрепване на
тялото, подобряване на цялостното здраве и
удължаване на човешкия живот. Тя е ефективно
средство за активиране функциите на имунната
система, обменните процеси и хормоналния
баланс. Има доказан ефект за нормализиране
на теглото и мазнините. Високата и активност за
ефикасно стимулиране на клетъчната имунна
реакиция се дължи на съдържащия се в гъбата
специфичен полизахарид 1.6 бетаглюкан.
Megavital Complex има мощно подкрепящо
действие поради уникалния си състав и
биологично действие.
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Гъбата Майтаке се препоръчва:
Като съпътстваща терапия при раково болни
(рак на гърдата, панкреаса, кожата, стомаха,
черен дроб, простатна жлеза)
За намаляване страничните реакции при
химиотерапия;
Подобрява състоянието при хепапит и
заболявания на черния дроб;
При отслабена имунна система (гъбични,
бактериални, вирусни инфекции);
Подпомага хормоналния баланс;
При остеопороза;
При предменструален синдром и патологичен
климакс;
Подобрява дейността на сърдечно-съдовата
система,
НАЧИН НА УПОТРЕБА
2 пъти на ден по 1 капсула преди хранене
Не се препоръчва за деца, бременни жени и
кърмещи.

80% cordyceps
20% Megavital Complex
Съдържание на полизахариди > 20%

60 капс. x 450 mg

Състав

Кордицепс (екстракт от Cordyceps sinensis) – 350 mg;
Megavital Complex – 100 mg (от които: рейши (екстракт от
Ganoderma lucidum) - 11 mg; шиитаке (екстракт от Lentinula
edodes) – 11 mg; майтаке (екстракт от Grifola frondosa) – 11
mg; кордицепс (екстракт от Cordyceps sinensis) – 11 mg;
кориолус(екстракт от Coriolus versicolor) – 11 mg; агарикус
(екстракт от Agaricus blazei) – 11 mg; херициум (екстракт от
Hericium erinaceus) – 11 mg;
Витамин С – 11 mg; Селен (Se) – 6,8 μg; Цинк (Zn) – 1,5 mg.)

Действие
Основният компонент – кордицепсът се препоръчва
като мощен природен антибиотик с широк спектър
на действие. Ефективен е при различни бактериални
инфекции в това число при пневмонии, стрептококови инфекции и др. Продуктът има мощен имуномодулиращ ефект и е силен адаптоген. Притежава
противовъзпалително действие. Ефикасно стимулира
кръвоносната система като подобрява храненето
на сърдечния муксул и подобрява еластичността на
съдовете, предотвратява образуването на тромби
и плаки. Притежава антиоксидантен ефект, намалява нивото на липидите, холестерола, подпомага
детоксикацията на организма. Подобрява дейността
и функциите на белите дробове, черния дроб и бъбреците. Заради съдържащите се полизахариди има
мощно противотуморно действие, регулира нивата
на тромбоцитите и балансира калциевия и фосфорния баланс в кръвта.
Megavital Complex има мощно подкрепящо
действие поради уникалния си състав и биологично
действие.

Гъбата Кордицепс се препоръчва за:
Подпомагане дейността на дихателната (пневмонии, възпалителни процеси, астма, емфизем
и др.), кръвоносната, отделителната системи
(особено при възпалителни процеси в това число
на бъбреците, уринарния тракт);
Действа като мощен природен антибиотик
(ефективен при вирусни и бактериални инфекции)
Подпомага дейността и функциите на черния
дроб;
Подпомага състоянието при туморни
заболявания(бели дробове, простата, кръвта и
лимфата);
Подкрепя организма при химиотерапия за
смекчаване на страничните ефекти;
Подпомага имунната система (действа като
имуномодулатор);
Ефективен при стрес, депресии, страх, безпокойство, нарушения в съня;
Подпомага за обща детоксикация на организма;
Подпомага опорно-двигателния апарат;
Подобрява работата на сърдечно-съдовата
система;
Повишава либидото;
НАЧИН НА УПОТРЕБА
2 пъти на ден по 1 капсула преди хранене
Не се препоръчва за деца, бременни жени и
кърмещи.
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80% shiitake
20% Megavital Complex
Съдържание на полизахариди > 30%

60 капс. x 450 mg

Състав

Шиитаке (екстракт от Lentinula edodes) – 350 mg;
Megavital Complex – 100 mg (от които: рейши (екстракт от
Ganoderma lucidum) - 11 mg; шиитаке (екстракт от Lentinula
edodes) – 11 mg; майтаке (екстракт от Grifola frondosa) – 11
mg; кордицепс (екстракт от Cordyceps sinensis) – 11 mg;
кориолус(екстракт от Coriolus versicolor) – 11 mg; агарикус
(екстракт от Agaricus blazei) – 11 mg; херициум (екстракт от
Hericium erinaceus) – 11 mg;
Витамин С – 11 mg; селен (Se) – 6,8 μg; цинк (Zn) – 1,5 mg.)

Действие
Гъбата Шийтаке е може би най-добре изучената
гъба от гледна точка на биологична и фармакологична активност и не сучайно я наричат
„гъбата на императора“. Благодарение на активните си вещества има ясно изразено действие
за намаляване равитието на тумори и вируси,
повишава имунитета, намалява образуването
на разпадни метаболитни продукти, значително
облекчава работата на черния дроб особено при
натоварване с токсични вещества, предпазва
чернодробните клетки, предотвратява развитието на цироза. Ефективно се използва за намаляване на вредния холестерол в кръвта и регулиране стойностите на кръвната захар. Основният
полизахарид в гъбата е лентинан. Наред с него се
съдържат голямо разнообразие биологично-активни вещества – 18 аминокиселини(в това число есенциални), белтъци, Витамините А, В1, В2,
В6, В12, С, D, Е, калий, магнезий, калций, натрий,
фосфор, желязо, силиций и повече от 30 ензима.
стр. 12

Гъбата Шиитаке се препоръчва:
При понижен имунитет и тежки заболявания;
Подпомага намаляването на страничните
реакции при химиотерапия;
Подобрява функциите на стомаха и храносмилателната система
Подпомага регулирането на кръвната захар и
кръвното налягане;
Подпомага регулирането на стойностите на
холестерола и триглицеридите;
Подпомага дейността на сърдечно-съдовата
система;
Подпомага организма при автоимунни заболявания;
Подпомага при психично и стресово напрежение
Megavital Complex има мощно подкрепящо
действие поради уникалния си състав и биологично действие.
НАЧИН НА УПОТРЕБА
2 пъти на ден по 1 капсула преди хранене
Не се препоръчва за деца, бременни жени и
кърмещи.

CEDAR OIL
ПОДПОМАГА за контролиране на
телесното тегло
30 капс. x 1000 mg

СЪСТАВ
Богато на Омега 3 и Пиноленова киселина!
Всяка мека желатинова капсула съдържа:
1000 mg масло от ядките на Сибирски кедър
(Pinus siberica).
Помощни вещества - желатин и глицерол.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Подпомага за контролиране на телесното тегло
Подтиска апетита
Създава усещане за ситост
Поддържа нормалните стойности на холестерола и триглицеридите
Подобрява умствената и физическа работоспособност
Има общоукрепващо действие върху целия
организъм
Подпомага функциите на имунната, опорнодвигателната, сърдечно-съдовата, репродуктивната и нервната система
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кедровото масло е един от най-добрите източници на есенциални (незаменими) мастни киселини, които - осигуряват нормални биологични
функции на човешкия организъм и са важна част
от хранителния прием. В кедровото масло се
съдържа голям процент пиноленова киселина.
Поемането на малки количества от нея, предизвиква отделяне на холецистокинин - специфичен
хормон на ‘’нахранването’’, който предизвиква
усещане за ситост и човек спира да поема храна.

Така маслото от ядките на кедър действа като
мощен апетитсупресор. Освен това, маслото от
кедър участва в механизми, чрез които тялото
запазва свалените килограми и не позволява натрупване на нови. Есенциалните мастни киселини
са особено необходими за органите, подложени
на най-голямо натоварване – черният дроб и
бъбреците. Допринасят също за подържане
добрия вид и еластичността на кожата, както и за
здрава коса и нокти. Подпомагат организма при
инфекции и допринася за укрепване на имунната
система. Участват в изграждането на клетъчните мембрани и повишават устойчивостта на
клетките към най-различни увреждащи фактори.
Мастни киселини в кедровото масло подпомагат
функциите на имунната, опорно-двигателната,
сърдечно-съдовата, репродуктивната и нервната
система.
НАЧИН НА УПОТРЕБА
За възрастни и деца над 14 години - една капсула
CEDAR OIL се приема 3 пъти дневно през устата.
Препоръчителната дневна доза от три капсули
съдържа 3000 mg кедрово масло.
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ALPINUM FLAX OIL
Студено пресовано ленено масло

60 капс. x 1000 mg
30 капс. x 1000 mg

СЪСТАВ
Всяка капсула съдържа 1000 мг.
студено пресовано ленено масло
(60 % от маслото представлява
алфа линоленова киселина (омега 3) , 20 % линолова киселина
(омега 6), 15 % олеинова киселина
(омега 9).

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Eсенциалните мастни киселини на Аlpinum flax oil
осигуряват нормални биологични функции на човешкия организъм и са важна част от хранителния
прием при профилактика и превенция на различни заболявания: сърдечно - съдови, хипертония,
артрит, астма.
ДЕЙСТВИЕ
Човекът се нуждае от някои много важни есенциални (незаменими) мастни киселини, които
не могат да се произвеждат в организма и
трябва да се набавят с храната. Това са именно
полиненаситените алфа-линоленова киселина
(ОМЕГА - 3); линолова киселина (ОМЕГА - 6);
олеинова киселина (ОМЕГА 9).
1. Лененото масло действа директно върху метаболизма и помага за свалянето на килограмите
по естествен начин. То участва в механизми, чрез
които тялото запазва свалените килограми и не
позволява натрупване на нови.
2. Съдържащите се в Аlpinum flax oil мастни
киселини имат важно значение за клетките, тъй
като участват във възстановяването на старите и
изграждането на нови клетки.
3. Приемът на Аlpinum flax oil е от особено значение
за бременни и кърмещи жени, тъй като ОМЕГА 3
е важна съставка, участваща в изграждането на мембраните на мозъчните клетки и подпомага правилстр. 14

ното развитие на нервната система на плода.
4. Според последни проучвания, ОМЕГА 3 киселините предпазват от появата на някои нервнодегенеративни болести, нарушаване на паметта,
болест на Алцхаймер, депресия, нарушение в
концентрацията, състояния след инсулт и др.
5. Аlpinum flax oil подобрява състоянието на
кръвоносните съдове при сърдечно-съдови заболявания, предпазва от развитие на атеросклероза
и исхемична болест на сърцето. Действа благоприятно при високо кръвно налягане. ОМЕГА-3
мастните киселини в Аlpinum flax oil способстват
за разреждането на кръвта – те действат като
тромбоцитен антиагрегант.
6. Мастните киселини помагат за по-лесното усвояване на калция и магнезия от клетките – това
е важно условие за изграждането на костната
тъкан. Аlpinum flax oil помага при болки в ставите,
остеоартрит, ревматоиден артрит.
7. Маслото от лен има противовъзпалително и
противоалергично действие.
8. Аlpinum flax oil помага при чревни инфекции,
бронхит, астма и др.
9. Аlpinum flax oil подпомага възстановяването
при проблеми на черния дроб и бъбреците, както
и за по-бързо зарастване на рани.
10. Съдържащите се в Аlpinum flax oil Омега киселини представляват силен антиоксидант и имат
ефект при профилактика на ракови заболявания
на дебелото черво, простатата и др.
11. Допринасят за подържане на добрия вид и
еластичността на кожата.
12. Омега киселините увеличават устойчивостта
към инфекции, засилват имунитета на човешкия организъм и повишават издръжливостта.
Редовната им консумация може да допринесе
за подобряване на настроението и увеличават
възможностите за възприемане и учене.

CHOLESTEROL BALANCE
Подпомага поддържането
на нормалните стойности
на холестерола и състоянието
на сърдечно-съдовата система
40 капс. x 1110 mg

СЪСТАВ
Всяка мека желатинова капсула съдържа:
Рибено масло – 1000 mg
Масло от чесън – 100 mg
Витамин Е – 10 mg
Помощни вещества – желатин, глицерол
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Подпомага функциите на сърдечно-съдовата
система;
Усилва метаболизма на мазнините и
благоприятства състоянието на кръвоносните
съдове;
Подпомага поддържането на нормалните
стойности на холестерола и триглицеридите;
Действа благоприятно при високо кръвно
налягане;
Има антиоксидантно действие;
Подпомага за укрепването на имунната
система.

Чесън
Съдържа повече от 200 биологично активни
вещества – витамини, минерали, аминокиселини,
ензими. Допринася за изчистване на
атеросклеротичните плаки. Намалява
холестерола. Подпомага разширяването на
коронарните съдове, нормализира сърдечния
ритъм. Допринася за понижаване на кръвното
налягане.
Витамин Е
Има антиоксидантно действие.
НАЧИН НА УПОТРЕБА
За възрастни – препоръчват се 1-2 капсули на
ден.
За максимален резултат CHOLESTEROL BALANCE
трябва да се употребява поне 2-3 месеца.

ДЕЙСТВИЕ
Рибено масло
Съдържа мастни киселини от групата на
Омега – 3.
Подпомага понижаване
нивата на триглицеридите
и холестерола. Допринася
за изчистване на
атеросклеротичните плаки.
Намалява образуването на
съсиреци и защитава клетките от
действието на свободните радикали. Подобрява
циркулацията на кръвта.

стр. 15

Restavit
При проблемни състояния
свързани със ставите!
Революционна френска комбинация САЛТО 3® от
3 активни съставки за ставни проблеми.

СЪСТАВ
Всяка капсула съдържа 0,500 g САЛТО 3® - оригинално съчетание от D-глюкозамин хидрохлорид > 40 %,
хондроитин сулфат > 15 % и специфичен биоактивен
млечен протеин
> 25 % на френската лаборатория BIO SERAE.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Използва се при скованост и болки в ставите,
износване на ставния хрущял, нарушен синтез на
синовиалната течност, различни травми, изкълчване, навяхване и др.;
Подпомага възстановителния процес при проблемни състояния, свързани със ставите (артрити, остеоартрит, ревматоиден артрит и др.);
Има болкоуспокояващ и противовъзпалителен
ефект;
Участва в синтеза на хиалуроновата киселина,
подпомага възстановяването и поддържането на
нормалната структура на ставния хрущял.
ДЕЙСТВИЕ
Специфичен биоактивен млечен протеин
Открит и патентован от френските лаборатории
BIO SERAE (чиито продукт е комбинацията SALTO
3®). Специфичният биоактивен млечен протеин в
SALTO 3® допринася за:
Подобряване защитата на хондроцитите;
Усилване на противовъзпалителния ефект;
Инхибиране на ензимите матриксни металопротеази (MMP);
Усилване действието на комбинацията от глюкозамин и хондроитин.
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D-глюкозамин хидрохлорид
Той е естествен компонент в човешкото тяло,
основен градивен елемент при синтезата на колаген и други вещества, отговорни за здравината и
еластичността на ставния хрущял. D-глюкозамин
хидрохлоридът представлява най-чистата форма
на глюкозамин, съдържаща 99 % от ефективното
вещество. Той се абсорбира почти изцяло в тъканите (98 %) и стимулира производството на синовиална (смазваща) течност в ставните капсули и
осигурява гладкото движение на ставите. Според
последни изследвания D-глюкозаминът подпомага зарастването на раните по кожата и възстановяването на съединителната тъкан в ставите, като
заедно с това намалява болката в тях.
Хондроитин сулфат
Хондроитинът осигурява достъпа на колаген и
глюкозамин до най-нужните места в организма
(колагенът е най-важният протеин, необходим
за формирането на ставния хрущял). В резултат
на действието на хондроитина заздравявянето
на заболелите стави и сухожилия става много
по-бързо.

RESTAVIT КРЕМ
При проблемни състояния
свързани със ставите
50 ml

СЪСТАВ
Вода, ментово масло, камфор, анетол, босилково масло,
евкалиптово масло, кипарисово масло, глюкозамин,
хондроитин сулфат, биоактивен млечен протеин,
полиакрилат, хисопово масло, екстракт от черен оман,
екстракт от прополис, емулгатор, консервант <0,8%.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
RESTAVIT крем е със загряващо действие. Вложените активни съставки подпомагат функциите
на ставите. Оказват благоприятно влияние при
скованост, интензивно физическо натоварване и
др. Кремът е подходящо допълнение към други
продукти от серията Реставит.
Прополис
Прополисът действа: бактериостатично, бактерицидно, противовирусно, фунгицидно (противогъбично), анестезиращо (обезболяващо). Също
подпомага за епителизацията на рани. Ускорява
процесите на резорбция в кожата.
Екстракт от корен на черен оман
(Symphytum officinale L.)
Екстрактът съдържа алантоин, смоли, фенолни
съединения, тритерпени, алкалоиди, дъбилни
вещества и др. Стимулира регенерацията на тъканите, ускорява заздравяването на рани и костни
счупвания. Подпомага при възпаления и наранявания на различни части на тялото.
Кипарисово масло
Кипарисовото масло влияе благоприятно на
кръвообръщението, намира приложение при
вдървяване на крайниците. Използва се при ревматизъм и артрит, кожни възпаления, екземи.
Босилково масло
Отлично болкоуспокояващо, особено при болки
на нервна основа.

Евкалиптово масло
Противовъзпалителното и болкоуспокояващо
действие определят използването му при артрит
и ревматизъм. Дава добри резултати при масажиране на уморена мускулатура.
Масло от мента пиперита
Ментовото масло има освежаващи, ободряващи
и антисептични качества. Действа ревулсивно, за
разтривка при невралгии, ревматизъм и др.
Хисопово масло (масло от исоп)
Използва се при ревматизъм, вирусни инфекции
и при рани. Дава добри резултати при счупвания
и синини. Действа успокояващо и тонизиращо.
Камфор
Има ревулсивно действие. Възбужда ЦНС и засилва дейността на сърцето. Прилага се при ревматизъм, артрит, счупвания, натъртвания, изгаряния
и др. Стимулира кръвообръщението.
Анетол
Представлява активната съставка на анасоновото
масло. Притежава антибактериално и противовирусно действие. Подпомага при възпаление на
сухожилията, артритни и ревматични болки.
Салто 3 (D-глюкозамин хидрохлорид,
хондроитин сулфат и специфичен
биоактивен млечен протеин )
Комплексът стимулира производството на синовиална /смазваща/ течност в ставните капсули и
осигурява гладкото движение на ставите. Подобрява защитата на хрущялните клетки. Благоприятства за здравината и еластичността на ставния
хрущял.
НАЧИН НА УПОТРЕБА
Втрива се в кожата 2 до 3 пъти дневно с леки
кръгови масажни движения.
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rubien
Подпомага функциите
на ставите
*Съдържа клинично тестваната съставка

30 капс. x 465 mg

СЪСТАВ
Всяка желатинова капсула съдържа:
MangoSelect®(екстракт от плодовете на Garcinia
mangostana L.) - 300 mg; ТУРМЕРИК ЕКСТРАКТ (> 95 %
куркумин) - 100 mg; Boswellia serrata (> 65% Boswellic
acid ) - 55 mg; сух екстракт от Piper nigrum (> 95%
Piperin ) - 10 mg.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Подпомага функциите на ставите и поддържането на опорно-двигателния апарат;
Подходящ е при усилено натоварване,
тежка физическа работа, спорт и др.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
MangoSelect® : Клинично тестван природен
продукт извлечен от плодовете на Garcinia
mangostana. MangoSelect® има силна антиоксидантна и противовъзпалителна активност.
Подпомага за подобряване подвижността и работоспособността на ставите. Това е от значение
особено за възрастните хора, които често страдат
от подобни оплаквания.
Босвелиеви киселини :
(екстракт от Boswellia serrata). Причините за
възникване на възпалителен процес са свързани
с отделянето на така наречените ‘’медиатори
на възпалението’’. Левкотриените са част от
тези медиатори, като тяхното производство и
отделяне се извършва с помощта на ензима 5 –
липоксигеназа. Активните вещества в екстракта
от босвелия подпомагат за блокиране на ензима
5-липоксигеназа и допринасят за намаляване
отделянето на възпалителни фактори.
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Екстрактът от босвелия блокира и други ензими
участващи във възпалителния процес.
Притежава мощно антиоксидантно действие,
с което подпомага организма и го защитава от
действието на свободните радикали.
Турмерик екстракт: Екстрактът съдържа над
95 % куркумин. По последни данни, куркуминът
блокира отделянето на някои специфични фактори на възпалението – например: (TNF).
По този начин турмерик екстрактът подпомага за
намаляване на дискомфорта в ставите.
Екстракт от Piper nigrum:
(съдържа над 95 % пиперин).
Съвсем минимално количество от това вещество
има способността да увеличава бионаличността
(поемането в кръвоносната система) на основните съставки, което води до подобряване ефективността на продукта.
НАЧИН НА УПОТРЕБА
Препоръчва се по 1 - 2 капсули дневно

vinogin max
С 50% повече капсули
+ магнезий и селен
30 капс. x 450mg

СЪСТАВ
Всяка желатинова капсула съдържа: Магнезий
(Магнезиев оксид) – 144 mg; Гинко билоба (Ginkgo biloba L.) - 89 mg; Grape seed extract (екстракт от гроздови
семена) – 55 mg; Vinitroxтм (Винитрокс - екстракт от
грозде и ябълка - източник на полифеноли) - 34 mg;
Селен (Se) – 55 μg . Помощни вещества: магнезиев
стеарат, аерозил.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Vinogin Maxтм подпомага кръвооросяването на
мозъка и крайниците;
Благоприятства за повишаване на паметовите
способности, концентрацията и възможността за
възприемане;
Укрепва кръвоносната система и подобрява
кръвоснабдяването;
Увеличава мускулната сила и издръжливостта
на организма, което е особено важно за повъзрастните хора;
Оказва положително влияние при хора страдащи
от студени крайници;
Има антиоксидантно действие.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Vinitrox tm - уникален патентован комплекс
, съдържащ екстракти от грозде и ябълка, на
френските лаборатории Bio Serae. Действието на
Vinitrox tmсе дължи на стимулиране на отделянето
на естествен азотен оксид / един от основните
механизми в тялото , чрез който се постига
съдоразширяване/. По този начин се подобрява
изхранването на тъканите с кислород и хранителни
вещества.
Гинко – билоба- Стандартизираният екстракт
от гинко - билоба способства за разширяване на

най-малките кръвоносни съдове и подобрява
циркулацията на кръвта. Подобрява оросяването
на мозъка, повишава концентрацията. Има силно
антиоксидантно действие.
GRAPESEED EXTRACT (Екстракт от гроздово
семе) Представлява мощен
антиоксидант – 20 пъти по-силен от
Витамин С. Защитава организма от
вредното въздействие на свободните
радикали и заздравява стените
на кръвоносните съдове. Помага
за поддържане еластичността на
артериите и вените.
Se (Селен) Като силен антиоксидант, селенът,
е иключително ефикасен при превенция на
сърдечните болести. Предпазва клетъчните
структури от действието на свободните радикали.
Предотвратява преждевременното стареене на
клетките. Помага за детоксикацията на организма.
Mg (Магнезий) Подпомага правилното
функциониране на сърдечносъдовата система. Недостигът на
магнезий може да предизвика
повишаване на кръвното налягане
и сърцебиене. Участва в процесите
на мускулното съкращение,
подпомага за намаляване на умората и нервното
напрежение.
НАЧИН НА УПОТРЕБА
Препоръчва се по 1 капсула дневно, след храна.
ПРЕПОРЪКИ
За да се постигне ефект, се препоръчва приемът на
Vinogin Maxтм да продължи не по-малко от 2 месеца,
след което може да се направи почивка.
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UROHELP
Подпомага функциите на
бъбреците и уринарния тракт
30 капс. x 450 mg

СЪСТАВ
Всяка желатинова капсула съдържа:
Сух екстракт от листа на бреза- 233 mg;
Сух екстракт от червена боровинка – 144 mg;
Сух екстракт от мечо грозде – 55 mg.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Подпомага за поддържане на нормалното
състояние на пикочните пътища и функцията на
бъбреците;
Подобрява отделянето на пикочна киселина и
намалява възможността от образуване на камъни
в бъбреците;
Подтиска развитието на патогенни бактерии;
Действа диуретично.
ДЕЙСТВИЕ
Бреза
Екстрактът от брезови листа подпомага организма в борбата с патогенните бактерии, които причиняват
дискомфорт и парене по време на
уриниране. Подобрява отделянето
на пикочна киселина и намалява
възможността от образуване на камъни в бъбреците.
Има антиоксидантен и диуретичен ефект.
Мечо грозде
Има ясно изразено благоприятно действие върху пикочните пътища и подпомага организма при остри и хронични
проблеми. Има диуретично действие.
Червена боровинка
Има антисептичен ефект. Подтиска
прилепването и задържането на патогенни бактерии и микроорганизми
по стените на пикочния мехур и уретера.
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НАЧИН НА УПОТРЕБА
За възрастни - два пъти дневно по 1 капсула,
след храна.
При остри състояния - 2 пъти на ден по 2 капсули.
Продължителността на употреба на Урохелп трябва да е не повече от 1 месец, след което може да
се направи почивка и курса да се повтори.

PHYTORELAX
ПОДПОМАГА при стрес, тревога
и безсъние
30 капс. x 324 mg

СЪСТАВ
Всяка мека желатинова капсула съдържа:
Сух екстракт от корени на валериана - 60 mg;
Сух екстракт от пасифлора - 40 mg;
Сух екстракт от хмел - 40 mg.
Помощни вещества – соево масло, кокосово
масло, палмово масло, восък, глицерол и др.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Има благоприятно релаксиращо действие
при стрес, тревожност, страх, потиснатост,
безпокойство;
Подпомага заспиването и добрия сън;
Подобрява работата на сърцето, нормализира
сърдечния ритъм и спомага за нормализиране на
кръвното налягане;
Усилва умствената и физическата дейност.

Хмел
Притежава успокояващо
действие. Засилва ефекта на
валерианата и пасифлората.
НАЧИН НА УПОТРЕБА
За възрастни – по 1 - 2 капсули, два пъти на
ден. При проблеми със съня – 2 капсули, един
час преди лягане. PHYTORELAX не предизвиква
пристрастяване, поради което може да се
употребява продължително време. Препоръчва
се почивка от 2-3 седмици на всеки 2 месеца.

ДЕЙСТВИЕ
Валериана
Притежава седативно, успокояващо,
спазмолитично, антиконвулсивно
действие. Повишава качеството
на съня, включително и при
лица страдащи от безсъние.
Подобрява кръвообращението,
нормализира нарушения сърдечен ритъм.
Пасифлора
Има успокояващ ефект върху
нервната система. Намалява
емоционалното напрежение и
безпокойството. Помага при леки
депресивни състояния. Използва
се при трудности при заспиване. Не води до
пристрастяване. Има спазмолитичен ефект върху
гладката мускулатура на стомаха и червата.
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VISIOLUX
мощен комплекс от антиоксиданти
за ПОДПОМАГАне НА ЗРЕНИЕТО
30 капс. x 270 mg

СЪСТАВ
Всяка мека желатинова капсула съдържа:
Стандартизиран сух екстракт от плодове на
черна боровинка - 20 mg;
Бета-каротен – 6,66 mg;
Витамин Е – 4 mg.
Помощни вещества – соево масло, кокосово
масло, палмово масло, восък, глицерол, желатин.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Силен антиоксидантен комплекс, който
подпомага подобряването на зрението при силно
натоварване на очите и особено при възрастни
хора;
Способства за укрепване на кръвоносните
съдове и намалява риска от развитие на катаракт
и макулна дегенерация;
Действа благоприятно при преумора от работа
с компютър, осветени очи, продължително
шофиране и др.
ДЕЙСТВИЕ
Черна боровинка
Мощен антиоксидант, който
ефективно неутрализира
действието на свободните
радикали. Активните вещества в черната
боровинка подпомагат за укрепване на
кръвоносните съдове на очите и понижават
риска от възникване на макулна дегенерация.
Бета-каротен
Приет в организма бетакаротенът се превръща
в ретинол. Подпомага за
предпазване на ретината
от увреждане.
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Ретинолът играе и важна роля в процеса на
цветното зрение.
Витамин Е
Има антиоксидантно действие.
НАЧИН НА УПОТРЕБА
За възрастни – по 1 – 2 капсули на ден. Приемът
на VISIOLUX трябва да продължи поне два - три
месеца, за да се постигне благоприятен ефект.
След това може да се направи почивка от един
месец и отново да се повтори курса.

СЕРИЯ VitaGold
Cla Revolution
Идеална фигура по нова
технология

ДЕЙСТВИЕ
Подпомага намаляването на телесното тегло
при затлъстяване;
Улеснява изгарянето на мазнините;
Подобрява усвояването на хранителните
вещества от клетките;
Намалява холестерола;
Предотвратява развитието на атеросклероза;
Повишава възможностите на клетъчната
мембрана да пропуска важни за организма
вещества;
Противораков агент, имуностимулатор.

Кафе VITA GOLD забавя процесите на стареене,
подобрява обмяната на веществата, засилва
имунните функции на организма, нормализира
нивата на холестерола.
Кафе VITA GOLD има отличен вкус, действа ободряващо и има умерен диуретичен ефект.
НАЧИН НА УПОТРЕБА
Съдържанието на едно пакетче се разтваря в 50
ml топла или студена вода. Приема се от 2 до 3
пъти на ден , 15 -30 мин. преди хранене.

СЪСТАВ
Във всяко пакетче се съдържа:
Натурално разтворимо кафе;
Сух екстракт от жен –шен;
Сух екстракт от зелен чай;
Л-Карнитин;
Хром пиколинат;
CLA REVOLUTION;
Обезмаслена сметана / само във VITA GOLD Cla
Revolution с млечен вкус /;
Инулин / само във VITAGOLD Cla Revolution 3 в 1/;
Кафява захар / само във VITA GOLD Cla
Revolution 3 в 1 /.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Кафе VITA GOLD позволява постепенно и трайно
намаляване на излишните килограми. Блокира
натрупването на мазнините в мастните депа и
подобрява обмяната на веществата.
Кафе VITA GOLD подпомага поддържането на
идеална фигура и способства за отстраняване на
целулита. Понижава апетита.

КЛА РЕВОЛЮШЪН на американската
компания COGNIS
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Златно чудо ОМЕГА е
уникална 100 % природна
комбинация, съдържаща
богатия на полифеноли
Omega Power Complex.

По оригинална рецепта
на магистър фармацевт
Никола Мангалджиев.

ДЕЙСТВИЕ
Подпомага имунната система.
Подпомага за пречистване от холестерол,
токсини и др.
Намалява чувството за глад и влечението към
сладки храни.
Улеснява пренасочването на метаболизма към
използване на мазнините като основен източник
на енергия.
Намалява абсорбцията на глюкоза в кръвта и
подобрява функциите на отделителната система.
СЪСТАВ
Пчелен мед
Съдържа над 400 биологично-активни вещества.
Оказва положително действие на централната
нервна система, стимулира обменните процеси,
подобрява храносмилането и издръжливостта.
Богатият му микроелементен състав го прави
най-ценната концентрирана храна за човека.
Омега 3 от лен
Способства за по-ефективно изгаряне на подкожната мазнина, помага за намаляване на
холестерола и триглицеридите, допринася за
поддържане на добрия вид и еластичност на
кожата, участва във възстановяването на старите
и изграждането на нови клетки.
Екстракт от зелено кафе
Съдържа голямо количество полифеноли. Способства за понижаване нивото на кръвната захар
и предизвиква освобождаване и разграждане на
мазнините от мастните тъкани.
Екстракт от зелен чай
Изгаря мазнините и усилва метаболизма, забавя
абсорбцията на въглехидрати. Подобрява
функциите на бъбреците, извежда токсините от
организма.
Гуарана
Стимулира обменните процеси и понижава
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ЗЛАТНО ЧУДО ОМЕГА
отличен имуномодулатор, Двойно
действие за регулиране на теглото

апетита. Предпазва от образуването на тромбове
(съсиреци) в кръвта.
Елеутерокок (сибирски женшен)
Има мощно адаптогенно и антистрес действие. Помага за пречистването на организма от
токсини и разпадни продукти, стимулира мастния
метаболизъм и обмяната на веществата, поддържа ниско ниво на холестерола и др.
Червена боровинка
Има антиоксидантно действие. Стимулира храносмилането.
Глог
Богат на аминокиселини и минерални вещества,
особено магнезий. Понижава нивото на холестерола и кръвното налягане. Има антиоксидантно
действие, засилва диурезата.
Лайка
Подпомага пречистването на кръвта. Оказва
успокоително и противовъзпалително действие.
Бял трън
Антиоксидант. Оказва защитен ефект на чернодробните клетки от вредното действие на свободните радикали и токсични вещества. Предпазва
бъбреците.
Ленено семе
Има противовъзпалителен ефект. Улеснява дейноста на отделителната система.
Бял равнец
Ефективно подпомага пречистването на кръвта и
тонизирането на гладката мускулатура.
Ехинацея
Има ясно изразено противомикробно, противовъзпалително и имуномодулиращо действие.
Бяла бреза
Има диуретично действие.
Левзея
Оказва силен ефект върху стимулирането и запазването на мускулната маса на организма в режим
на отслабване.
НАЧИН НА УПОТРЕБА
2 пъти дневно по 5 ml (1 ч.л./мерителна л.),
разтворени в 50 ml вода или друга течност преди
хранене.

Създаден по оригинална
рецепта на доц. д-р Христо
Димов

НЕОВИТАЛ
Прилив на живот

СЪСТАВ
Алкохолен екстракт от семената на кавказка коприва, който
съдържа широк спектър от биологично активни вещества –
каротиноиди, сапонини, флавоноиди, хлорофил, етерично масло, витамин С, витамин
К, витамин В2, ензими, незаменими аминокиселини
– валин, триптофан, тирозин, глутаминова киселина,
аспаргинова киселина, богата гама от микроелементи
Zn, Mn, Cu, Fe, Co, Ni, Mg, Ca, K, органични киселини,
протеини, антиоксиданти, биостимулатори и др.
(Екстрактът съдържа 70 % етилов алкохол.)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Според лабораторните проучвания, направени с
препарата “НЕОВИТАЛ”, се доказва:
Повишение в плазменото ниво на дехидроепиандростерон (ДХЕА) – хормонът на енергията.
Чрез ДХЕА по-лесно се изгарят подкожните
мазнини. ДХЕА увеличава сексуалния нагон и
забавя процеса на стареене. Подобно на другите
хормони ДХЕА силно влияе върху настроението
и самочувствието.

Усилва половата функция и стабилизира
ерекцията;
Подобрява съня;
Намалява нощните ставания за уриниране при
мъжете.
ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКА
Два пъти дневно по 5 мл. (два пъти по една
капачка).
Важно!
Дозата се разтваря в 100 мл. вода или друга
течност.
Най-добре е да се приема преди или по време на
храна.
ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА
За максимален ефект приемът трябва да е минимум 1 месец, като на всеки 2-3 месеца може да се
направи кратка почивка.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Подобрява сърдечната дейност;
Стимулира имунната система;
Засилва обмяната на веществата;
Отстранява неприятните симптоми през климактеричния период;
Спомага за фиксацията на калция в костите;
Премахва чувството на тревожност и напрегнатост;
Подобрява настроението и повдига самочувствието;
Повишава работоспособността и намалява
умората при физически натоварвания;
стр. 25

HOLLYWOOD SLIM
специално разработени за
лица, контролиращи
теглото си
30 капс. x 500 mg

СЪСТАВ
Всяка капсула съдържа: CactiNeaТМ (сух екстракт от
плодовете на Opuntia ficus indica) - 233 mg; SINETROLТМ
(сух екстракт от цитрусови плодове – портокал,
грейпфрут и червен портокал) - 144 mg; Сух екстракт от
Aлое – 34 mg; Калиев Хлорид – 8,40 mg; Вит С – 6,40 mg;
Вит Е – 3,52 (mg a-TE); Екстракт от жен-шен – 2,66 mg;
Пантотенова киселина – 1,80 mg; Железен пирофосфат
- 1,79 mg; Манганов глюконат – 0,94 mg; Цинков оксид
– 0,58 mg; Ниацин – 0,54 mg; Меден глюконат - 0,40 mg;
Вит В6 – 0,32 mg; Вит В2 – 0,272 mg; Вит В1 – 0,24 mg;
Хром трихлорид – 78 µg; Вит. А- 64 (µg RE); Биотин – 20
µg; Калиев йодат – 16 µg; Бета-каротен – 16 µg, Фолиева
киселина – 10,4 µg; Натриев селенит – 8,7 µg; Натриев
молибдат – 7,2 µg; Вит В12 – 0,8 µg; Вит D – 0,24 µg.
Помощни вещества: магнезиев стеарат, аерозил.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Употребява се като хранителна добавка за лица
контролиращи теглото си.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КАКТИНЕА: CactiNea® е сух екстракт извлечен от
плодовете на кактуса Opuntia Ficus indica. Екстрактът представлява смес от пигменти над 80%, от
които е индикаксантин (много рядко срещащ се
в други растения). С помоща на CactiNea®, лесно
се изхвърлят излищните течности, което води до
извайване на тялото и ефективно намаляване на
целулита. Така организма се освобождава и от натрупаните токсини. Индикаксантинът в CactiNea®
е и много мощен антиоксидант, който увеличава
защитата на клетките от свободните радикали с
повече от 50%.
СИНЕТРОЛ: Представлява сух екстракт от цитрусови плодове - портокал, грейпфрут и червен
портокал. Екстрактът съдържа 60-80 % полифеноли 10 % флаванони, синефрин и др. Синетрол подпомага за контрол на телесното тегло, както и за
поддържане на стройна фигура. Подпомага липолизата (разграждането на мазнините) и намалява
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стоиностите на индекса на телесната маса (ИТМ).
Контролира матаболизма на мазнините и предотвратява натрупването им в тялото. Основеният
механизъм на действие на синетрол се изразява
в блокиране на ензима цАМФ зависима-фосфодиестераза. Този ензим разрушава цАМФ(цикличен
аденозинмонофосфат). Това вещество има дейно
участие в процесите на разграждане на мазнините натрупани в мастните клетки на тялото.
Синетрол оптимизира процесите на ‘’изгаряне’’ на
мазнините.
ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ
Витамините и минералите са вещества, необходими за живота. В сравнение с поемането на други
хранителни вещества, количеството на приетите,
с храната витамини и минерали е минимално.
Те са от голямо значение за нормалното функциониране на организма и не могат да бъдат
произведени или синтезирани в него. Витамините
и минералите са компоненти на ензимните ни
системи - активизират и регулират метаболизма
и допринасят за нормалното функциониране на
всички органи и системи в тялото. Те допринасят
за правилното оползотворяване на мазнини,
въглехидрати и протеини. Повишават работоспособността и качеството на живот.
СУХ ЕКСТРАКТ ОТ АЛОЕ
Екстрактът съдържа до 10% барбалоин, който
има мек слабителен ефект.
НАЧИН НА УПОТРЕБА
Препоръчва се по 5 капсули на ден разделени в 5
приема (през около 2-3 часа) с чаша (250ml) вода.
ПРЕПОРЪКИ
Препоръчва се прием на повече течности (минимум 2 литра на ден). В рамките на 1 месец да се
употребяват до 2 опаковки ХОЛИВУД СЛИМ, като
между всяка опаковка се прави почивка от една
седмица.

hollywood Slim
Vitamins
специално разработени за
лица, контролиращи
теглото си
30 капс. x 500 mg

СЪСТАВ
Всяка капсула съдържа: Дикалциев фосфат - 271 мг,
Магнезиев оксид – 41,75 мг, Екстракт от жен-шен
– 32,5 мг, Вит С – 30 мг, Пантотенова киселина – 17
мг, Вит Е – 15 мг, Калиев хлорид – 10 мг, Манганов
глюконат – 8,75 мг, Никотинамид – 5 мг, Цинков оксид
– 4,7 мг, Меден глюконат - 3,75 мг, Вит В6 – 3 мг, Вит В2
– 2,55 мг, Вит В1 – 2,25 мг, Бета-каротен – 0,6 мг, Хром
трихлорид – 0,5 мг, Биотин – 188,5 мкг, Вит. А- 150 мкг,
Калиев йодат – 150 мкг, Фолиева кисекина – 100 мкг,
Натриев селенит – 75 мкг, Натриев молибдат – 75 мкг,
Вит В12 – 10 мкг, Вит D – 2,5 мкг.

НАЧИН НА УПОТРЕБА
Препоръчва се по 1 -2 капсули на ден.
ПРЕПОРЪКИ
Препоръчва се прием на повече течности.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Употребява се от хора спазващи хранителен
режим с цел – контрол на телесното тегло;
Подходящ за приемане в паузите при лица
употребяващи програмата за контрол на теглото
‘’ HOLLYWOOD SLIM ‘’ .
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ
Имат голямо значение за нормалното функциониране на организма и не могат да бъдат
произведени или синтезирани в него.
Те са особено необходими за лица подложени на
диети и спазващи различни хранителни режими.
Витамините и минералите са компоненти на
ензимните ни системи - активизират и регулират
метаболизма.
Те допринасят за правилното оползотворяване
на мазнините, въглехидратите и протеините.
Повишават работоспособността и качеството на
живот.
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PERFINNI

Ловец на мазнини

ДЕЙСТВИЕ
Хранителна добавка за лица, контролиращи
теглото си;
Свързва се с до 30% от приетите с храната
мазнини преди да бъдат асимилирани и предотвратява натрупването им в мастните депа;
Спомага за намаляване на лошия холестерол;
Революционен продукт за отслабване, който
отнема мазнините от приетата храна, без да елиминира човешките ензими.
СЪСТАВ
Патентован комплекс липофилни фибри от
кактуса опунция - това е комплекс от разтворими и неразтворими фибри. Те имат уникална
структура, която абсорбира и капсулира част от
приетите с храната мазнини, като предотвратява
усвояването им от организма . Неразтворимата
част от фибрите увеличава обема си в стомаха,
като засилва чувството за ситост и намалява апетита. Влияят положително върху храносмилането
и спомагат за нормализиране на високите нива
на холестерола и триглицеридите в кръвта.
Зелен чай – съдържа кофеин и витамини / С, Р,
В1, В2/, минерали и мощни антиоксиданти. Има
изключително действие при извеждането на шлаките и токсините от организма, пречиства кръвта
от холестерола. Стимулира отделителната ситема
и подобрява функцията на бъбреците. Подпомага отслабването и регулира теглото. Засилва
имунитета и е мощен антиоксидант, който забавя
процесите на стареене.
Гуарана - има общо тонизиращо действие. Засилва умствената и физическата активност. Тонизира
дейността на сърдечносъдовата и централната
нервна система. Подтиска чувството за глад и има
лек диуретичен ефект. Спомага за преодоляване
на умората и чувството на отпадналост.
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ДОЗИРОВКА
От 2 до 4 капсули на ден веднага или до 1 час
след хранене.

VITAGOLD HERBAL TEA

БИЛКОВ ЧАЙ ЗА ИДЕАЛНА ФИГУРА

ДЕЙСТВИЕ
Оригинална комбинация от китайски билки
за изчистване на организма от натрупаните
токсини. Понижава нивото на липидите и
холестерола в кръвта. Чаят съдържа комплекс от
антиоксиданти, които понижават количеството
на свободните радикали. Антиоксидантният
комплекс засилва метаболизма на мазнините,
като по този начин подпомага отслабването в
проблемните области. Чаят има диуретично
действие и мек слабителен ефект.
СЪСТАВ
Зелен чай
Мощен антиоксидант,
забавя процеса на стареене
и се бори със свободните
радикали. Зеленият чай изгаря
натрупаните в тялото мазнини по естествен път
и усилва метаболизма. Той забавя абсорбцията
на въглехидрати от храната, като по този начин
предотвратява концентрацията на инсулин в
кръвта. Зеленият чай намалява високото кръвно
налягане и понижава кръвната захар и нивата на
липидите и холестерола.
Китайски глог
Подобрява сърдечния ритъм, както и
коронарното кръвообръщение, оказва
положително влияние върху обменните процеси.
Глогът подпомага намаляването на холестерола.
Притежава ярко изразено антиоксидантно
действие. Намалява кръвното налягане.
Канелено дърво
Семената са богати на калций, витамин
А и микроелементи / мед, цинк,
селен/. Канеленото дърво намалява

мазнините в организма, благодарение на това,
че то действа като слабително средство, като
осигурява свободно изпразване на червата.
Китайски живовляк
Притежава диуретичен ефект. Има и силен
лаксативен ефект.
Жен шен
Има тонизиращо
и антиоксидантно
действие. Оказва
положително влияние при
чернодробна и бъбречна недостатъчност.
Перила
Антимикробно и антисептично действие.
Листа от лотос
Енергизира, тонизира. Подсилва и подхранва
косата. Ликвидира възпалителните процеси. Чаят
от листа от лотос облекчава дишането, разширява
кръвоносните съдове, засилва метаболизма и
подпомага стопяването на мазнините.
Петолистна гиностема
Противовъзпалително и антитоксично средство.
Спомага за снижаване на нивото на холестерола
и възпрепятства натрупването на мазнини по
тялото.
НАЧИН НА УПОТРЕБА
Едно пакетче чай Витаголд се запарва в 150 мл
гореща вода. Приема се 1-2 пъти дневно след
хранене. Препоръчва се прием на продукта за
един месец, след което се прави почивка една
седмица. Не се препоръчва прием от деца до 14
годишна възраст, бременни и кърмачки.
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SANILAX - TEA
ПОДПОМАГА ПРИ НЕРЕДОВЕН СТОМАХ
и запек
20 филтър пакетчета х 2 гр

СЪСТАВ
Във всяко филтърно пакетче се съдържа смес от:
Сена - Подобрява
перисталтиката на
червата. Допринася
за задържането на
по- голямо количество
течности в организма. В
резултат на всичко това чревното съдържимо се
придвижва по-лесно и се улеснява изхождането.
В екстракта се съдържа и голямо количество
слузни вещества, които също действат
слабително.
Зърнастец - има ясно изразен
слабителен ефект, като в комбинация
със сената, билките допълват
действието си и процесът се улеснява.
Кориандър - съдържа етерични масла
и витамини С, B1, B2, R и каротин.
Подобрява храносмилането, действа
газогонно и диуретично. Помага при
лечението на гастрит, язва.
Сладник - действа благоприятно при
храносмилателни проблеми като подуване на
корема, спазми, “лениви черва”, оригване и
метеоризъм.
Черен бъз - действа слабително
и диуретично, помага при
стомашно-чревни проблеми.
Мента - благоприятства
храносмилането, действа
антисептично.
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Лимонена трева - има антисептично действие.
Лимон - богат е на витамините
С и В9 и допълва приема
на витамин В5, както и на
минерала калий и допълва
хранителния прием на минерала магнезий.
Ябълка - поради богатото си
съдържание на минерални вещества,
тя оказва благотворно действие при
заболявания на бъбреците и черния
дроб, кожни обриви и възпалителни
чревни инфекции.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Иновативна комбинация, която подпомага
при нередовен стомах и запек;
Има слабителен и диуретичен ефек;
Подобрява перисталтиката на червата и
спомага за тяхното изпразване.
НАЧИН НА УПОТРЕБА
Едно или две филтърни пакетчета чай SANILAX
се заливат с 200 мл. вряла вода и се запарват 1520 мин. Ефекта настъпва 8-10 часа след приема,
за това е най-добре да се приема вечер преди
сън.

SANILAX
ПОДПОМАГА ПРИ НЕРЕДОВЕН СТОМАХ
и запек
30 капс. x 200 mg

СЪСТАВ
Всяка мека желатинова капсула съдържа:
Стандартизиран сух екстракт от зърнастец - 67mg;
Стандартизиран сух екстракт от сена - 25 mg.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Има слабителен и диуретичен ефект;
Подобрява перисталтиката на червата и
спомага за тяхното изпразване;
Подпомага прочистването на организма от
натрупаните токсини.

НАЧИН НА УПОТРЕБА
За възрастни – по 1 - 2 капсули на ден. Ефектът на
SANILAX настъпва 8-10 часа след приема, затова
най-добре е да се приема вечер, преди сън.
Препоръчва се приема на по-голямо количество
течности, така очаквания ефект ще настъпи побързо и по-лесно.
SANILAX не трябва да се употребява повече от
един месец без прекъсване. Необходимо е да се
направи почивка от 20-30 дни , след което може
пак да се използва.

ДЕЙСТВИЕ
Сена
Подобрява перисталтиката
на червата. Допринася
за задържането
на по- голямо
количество течности в
организма. В резултат
на всичко това чревното съдържимо се
придвижва по-лесно и се улеснява изхождането.
В екстракта се съдържа и голямо количество
слузни вещества, които също действат
слабително.
Зърнастец
Има ясно изразен слабителен ефект, като в
комбинация със сената, билките
допълват действието си и процесът
се улеснява.
Действието на SANILAX е меко,
безболезнено и не се последва от
затруднено изпразване на червата.
Може да се използва и при наличие
на хемороиди.
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