PRODUKCIJAS KATALOGS

Lai iepriecinātu mūsu produktu patērētājus, mēs
šogad esam izstrādājuši jauna, mūsdienīga dizaina
produktu iepakojumus. Laikā, kamēr notiks pāreja uz
jauno iepakojumu, pastāv iespēja, ka atsevišķi produkti
vēl tiks piegādāti vecā dizaina iepakojumā.
Taču Kompānija garantē, ka absolūti visi VISION
produkti joprojām saglabā atbilstību augstajiem
kvalitātes standartiem – tāpat kā visu tās divdesmit
darbības gadu laikā.

ANTIOKSIDANTI

jaunībai
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Uztura bagātinātāji

SPORTISTIEM

VITAMĪNI

katrai dienai
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Saturs
14 Classic Hit

76 Bio-In

Šūnu

„Gudra” personalizētā

AIZSARDZĪBA
IKDIENĀ

PROBIOTIKU
PROGRAMMA

VISION – rītdienas kompānija

Ierīces 114

32 Direct Hit
Drošs veids

VESELĪBAS
UZLABOŠANAI

70 Junior Hit
Noderīgi produkti
bērna GARĪGAJAI

UN FIZISKAJAI
ATTĪSTĪBAI

RŪPĪGI SEKOJIET savas
veselības stāvoklim!

82 Smart Food

SABALANSĒTS

un veselīgs uzturs

VISION vieno cilvēkus ar dažādām interesēm, balstoties uz galvenās idejas – idejas par veselību un labklājību.
Mēs plašā sortimentā piedāvājam efektīvus un drošus augstas kvalitātes
produktus, kas palīdz saglabāt skaistumu, uzlabot veselību un paildzināt mūžu.

92 Kosmētika

KOSMĒTIKAS
LĪDZEKĻI

VISION cenšas apvienot veselības un
panākumu vecināšanas aspektus, lai uzlabotu atsevišķu cilvēku un visas sabiedrības dzīves kvalitāti.

112 Aksesuāri

VESELĪGS
DZĪVESVEIDS

mūsdienu sabiedrībā
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Unikāli. Droši. Efektīvi.
VISION un Laboratorija DEM4 savas ciešās sadarbības ietvaros pastāvīgi meklē arvien jaunas stratēģijas pakalpojumu un produktu kvalitātes uzlabošanai visā pasaulē. Mēs ik dienu strādājam pie jauniem
risinājumiem, apgūstam jaunākās tehnoloģijas un pielietojam jaunas metodes, lai paaugstinātu mūsu
ražotās produkcijas kvalitātes līmeni.

Produktu sastāvdaļas,
kas cēlušās no
pasaules ekoloģiski
tīrākajiem reģioniem,
tiek apstrādātas,
izmantojot augsto
tehnoloģiju procesus
un vismūsdienīgāko
ražošanas
aprīkojumu.

Mēs lepojamies ar to, ka mūsu produkti ir pārbaudīti laika gaitā un radīti tikai no dabīgiem augstākās kvalitātes komponentiem, izmantojot visprogresīvākās tehnoloģijas. Produktu ražošanai paredzētos
komponentus, kam piemīt augsts bioloģiskās aktivitātes potenciāls, mēs saņemam no ekoloģiski tīrākajiem
pasaules reģioniem.

Krievija

Francija

Dānija

Itālija

Vācija

Visaugstākā kvalitāte – no izejvielām līdz galaproduktam
Progresīvas ražošanas metodes saskaņā ar visstingrākajām starptautisko standartu
prasībām
Pilnīga kontrole visās stadijās – no izpētes līdz piegādei galapatērētājiem
Principi un filozofija, kas nodrošina mums tirgus līdera pozīcijas jau 20 gadu garumā
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Kā top VISION produkti?

Šodien VISION piedāvā vairāk nekā 80 preču,
kas paredzētas bērniem, vīriešiem un sievietēm, sportistiem, veselības
uzlabošanai, skaistumam un jaunības paildzināšanai.

Mūsu Laboratorija
DEM4 sadarbībā ar
ievērojamām pasaules
universitātēm un
zinātnes centriem
izstrādā jaunas
formulas un rada
produktus, kas
paredzēti skaistumam
un veselībai, ķermeņa
kopšanai un mūža
paildzināšanai.

Efektivitāti apliecina 140.000 apmierinātu klientu atsauksmes.

Uz klientu vajadzībām vērstie produkti jums ir pieejami patēriņam ērtākajos veidos.
Pēc sākotnējo izstrādņu klīniskās izpētes –
efektivitātes, kvalitātes un drošuma pārbaudes
– sākas produkcijas ražošana. Produktus
pēc VISION ekskluzīva pasūtījuma izgatavo
mūsdienu prasībām atbilstīgas laboratorijas
Eiropā un Krievijā.
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Visaptveroša sertifikācija. Šī procesa gaitā neatkarīgi eksperti novērtē katra produkta atbilstību
starptautiskajiem standartiem.

visionshop.me
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Junior Neo+
Junior Be Strong
Junior Be Smart
Junior Be Healthy

BĒRNA
attīstība

Bērna augšanas procesā viņu patērētajām
uzturvielām ir ārkārtīgi liela nozīme ne tikai
veselības stiprināšanā
un uzturēšanā, bet arī
pareizas – gan fiziskās,
gan garīgās – attīstības nodrošināšanā.
Šie drošie un kvalitatīvie produkti ir paredzēti bērna intelektuālo spēju attīstīšanai,
smadzeņu darbības
uzlabošanai, imūnsistēmas stiprināšanai
un aizsardzībai pret
sezonālajām infekcijām.
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Ideāla
aizsardzība
pret brīvajiem radikāļiem, lai palēninātu novecošanas procesus un novērstu
visu veidu faktoru
nelabvēlīgo ietekmi
uz veselību. Augstas
efektivitātes antioksidanti aktivizē organisma aizsardzības
sistēmu visos līmeņos, atjauno visu organismu, tajā skaitā
ādu, palīdz saglabāt
fizisko aktivitāti, ļauj
izskatīties un justies
jaunākiem.

JAUNĪBAS
saglabāšana

LiveLon’+
Antiox+
Granatin Q10
D4X Get Young

Mega
Synbiotics
Immune care
DiReset
Lifepac Senior
Beesk
PenActiv

Organisma
STIPRINĀŠANA

Svarīgākās uzturvielas stiprina imūnsistēmu un baro ikvienu
organisma šūnu, tādējādi veicinot mūža
paildzināšanu. Tas
ietver vispārējās labsajūtas uzlabošanu,
daudzu slimību profilaksi, vitālo spēku
stiprināšanu un laba
noskaņojuma lādiņu.

Nervu sistēmai ir spēcīga ietekme uz cilvēka garīgo un fizisko
aktivitāti. Šie produkti
samazina depresijas
rašanās risku, veicina darba ražīgumu
un uzlabo sociālās
adaptācijas
spējas.
Tie palīdz atbrīvoties
no grūtsirdības, nemiera, nomāktības un
apātijas, kā arī uzlabo
miega kvalitāti. Atšķirībā no sintētiskajiem
preparātiem šiem uztura bagātinātājiem
nepiemīt nekāda blakusiedarbība.

NERVU
sistēma

Pax+ forte
Mistik
Hiper
Revien
Passilat
Bio-drink MIND
Brain-o-flex
D4X Get Smart

Chromevital+
Safe-to-see forte
D4X Get Active
Bio-drink LIFE

Dabas sniegta palīdzība, kas uzlabo
gremošanu, paātrina
vielmaiņu un palīdz atbrīvoties no liekā svara,
nepakļaujot apdraudējumam savu veselību. Vesela gremošanas
sistēma ne tikai palīdz
novērst daudzu slimību attīstību, bet tai ir
arī svarīga loma cilvēka
psihiskās un fiziskās
labsajūtas nodrošināšanā kopumā, no tās
ir atkarīga mikrofloras
līdzsvara uzturēšana,
un tā veicina bioķīmisko reakciju produktu
izvadīšanu no organisma.

ENERĢIJA,

GREMOŠANA,

vitalitāte

vielmaiņa

Nodrošina organismu
ar visiem nepieciešamajiem elementiem
– aminoskābēm, vitamīniem un minerālvielām un palīdz
sajust enerģijas un
spēku pieplūdumu
visas dienas garumā.
Stiprina organisma
spēju pretoties nelabvēlīgiem ārējās vides
faktoriem un cīnīties
ar hronisku nogurumu.

Activico
Cobiotico
Digestico
Synbiotics
Nutrition care
Sveltform+

Cheviton
Beauty
Millenium Neo gel
Vision Skincare
Chocolight Charm

SKAISTUMS ,
āda

Lieliska ādas, matu
un nagu kopšana, kas
palīdz aizkavēt novecošanas procesus,
novērst ādas iekaisumus un uzlabot sejas
krāsu. Šie bioloģiski
aktīvie uztura bagātinātāji un kosmētikas
līdzekļi ir paredzēti
cīņai ar novecošanas
izraisīto ādas izmaiņu
cēloņiem un sekām
un lieliska ārējā izskata
uzturēšanai.

Vīriešiem uztura ziņā ir
savas specifiskās vajadzības, kas dzīves laikā
mēdz mainīties. Ārkārtīgi noderīgi šo vajadzību apmierināšanai
ir mērķtiecīgi izstrādāti
uztura bagātinātāji, ko
papildina atbilstīgs dzīvesveids, kas vērsts uz
veselības uzlabošanu
un saglabāšanu labā
stāvoklī.

VĪRIEŠA
veselība

Artum
Ursul
Stalon Neo
Lamin

Detox+
Nutrimax+
Cupers Neo
D i Guard nano
D4X Get Detox
Bio-drink PURE

Organisma

ATTĪRĪŠANA
Attīra organismu šūnu
līmenī, atbrīvo to no
vielmaiņas atlikumproduktiem un toksīniem, kā arī palielina
šūnu aktivitāti. Aknu
veselības atbalstīšana
un funkciju atjaunošana,
vienlaikus
aktivējot organisma
pašattīrīšanās funkciju
atjaunošanās periodā
pēc slimībām, saindēšanās ar pārtiku vai
pārmērīgas alkohola
lietošanas.

Vitāli svarīgi sirds un
asinsvadu sistēmas
veselības uzturēšanai.
Palīdz samazināt sirds
un asinsvadu sistēmas slimību risku, kā
arī novērst noteiktas
sirdsslimības jau pēc
to diagnosticēšanas.
Efektīvi optimizē sirdsdarbību un uztur organismu labākajā formā, kādā tas jebkad ir
bijis. Bez tam nodrošina kompleksu iedarbību uz venozo sistēmu
un novērš visus vēnu
mazspējas cēloņus un
izpausmes.

VESELA SIRDS
un asinsrite

CardioDrive
VenoStrong
Chocolight Love

Synbiotics
Woman care
Medisoya+
Artemida+

Rūpes par

SIEVIETI

Optimālai veselības
nodrošināšanai sievietēm ir vajadzīgas
īpašas
uzturvielas.
Saņemiet visas nepieciešamās vielas no
īpaši izstrādātas līnijas
produktiem, kas nodrošina maksimālu atbalstu sievietes veselībai! Nepieļaujiet, ka
veselības problēmas
traucē jums izbaudīt
dzīvi. Pārņemiet kontroli savās rokās!

Neaizstājams līdzeklis
locītavām, kuras cieš
no ierobežota kustīguma, krakšķēšanas vai
sāpēm. Novērš locītavu bojājumus un veicina skrimšļaudu dabīgo
atjaunošanos. Veicina
osteoporozes profilaksi, uzlabo kaulaudu
struktūru,
palielina
to minerālo blīvumu,
novērš kalcija izskalošanos no kauliem un
palīdz ātrāk sadziedēt
kaulus pēc lūzumiem.

LOCĪTAVAS,
KAULI

EnjoyNT
OsteoSanum
EnjoyNT Harpago
gel

Chocolight Think
Produkcijas katalogs
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Classic Hit
Organisma šūnas nemitīgi atjaunojas. Taču, lai tas notiktu,
ir nepieciešams ēdiens, kuru
jūs ēdat, ūdens, kuru jūs dzerat, un gaiss, kuru jūs elpojat.
Ik dienu organismā nomainās kopumā 50 līdz 70 miljardi šūnu. Lietojot noteiktas
vielas pietiekamā daudzumā,
mēs panākam, lai jaunizveidotās šūnas būtu spēcīgākas
un veselīgākas par vecajām.
Optimāls uzturs ietver tādu
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produktu un uztura bagātinātāju lietošanu, kas apgādā
šūnas ar veselību uzlabojošu enerģiju. Līnijas „Classic

Hit” produktu uzdevums
ir šūnu līmenī novērst
problēmu rašanos virknē
organisma galveno sistēmu. Šie produkti attīra un aizsargā cilvēka organisma katru
šūnu, neļaujot piezagties dažādām kaitēm.
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Antiox+
Pasargā šūnas no brīvo
radikāļu iedarbības un DNS
bojājumiem

Palīdz cīnīties ar
brīvajiem radikāļiem,
kas var sagraut organisma
šūnas un izraisīt ne tikai
priekšlaicīgu novecošanu,
bet arī bīstamas slimības.

Aizkavē šūnu priekšlaicīgas
novecošanas procesus
Mazina UV starojuma un
radiācijas nelabvēlīgo
ietekmi
Veicina šūnu reģenerāciju
Palīdz cīnīties ar stresu un
nogurumu

“Antiox+”ir efektīvs antioksidantu komplekss ar unikālu sastāvu, kas radīts, lai šūnu līmenī cīnītos ar brīvajiem radikāļiem.
Būdami dzīvo šūnu metabolisma atlikuma produkti, brīvie radikāļi ir ļoti
nestabili un ātri iesaistās reakcijās ar citām vielām. Tie „uzbrūk” tuvākajai
stabilajai molekulai, izraisot ķēdes reakciju, kuras rezultātā tiek izraisīti
šūnas membrānas, DNS un citu šūnas struktūru bojājumi, kas noved
pie šūnas sagraušanas. Lai aizsargātu ikvienu organisma šūnu, Antiox+
aktivē šūnas antioksidācijas mehānismu, tādējādi palīdzot tai izvairīties no bojājumiem un novēršot priekšlaicīgu novecošanu.
Bioloģiski aktīvais uztura bagātinātājs nodrošina aizsardzību
pret tādiem nelabvēlīgiem apkārtējās vides faktoriem kā gaisa piesārņojums, radiācija, UV starojums, kā arī mazina cigarešu
dūmu graujošo iedarbību. Tas palīdz tikt galā ar stresu un nogurumu,
labvēlīgi ietekmē sirds un asinsvadu sistēmu, stiprina asinsvadu un kapilāru sieniņas.

Sastāvs:
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vīnogu izspaidu ekstrakts, vitamīns C,
divdaivu ginks (gingko biloba), cinks,
vitamīns E, beta-karotīns, selēns.

Classic Hit

VISION
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Lai organisms varētu
funkcionēt pilnvērtīgi,
ir jānodrošina, lai šūnas
izstrādā pēc iespējas
daudz enerģijas. Enerģija
ir nepieciešama gan
vielmaiņai, gan šūnu
elpošanai, gan kustībām.
„Chromevital+” ir ideāls
enerģijas avots.

Chromevital+
Dod enerģijas lādiņu
katrai šūnai
Palielina fiziskās un
intelektuālās darbaspējas
Uzlabo kognitīvās
funkcijas
Veicina organisma
atveseļošanos
Palīdz normalizēt cukura
līmeni asinīs

Šis daudzfunkcionālais komplekss nodrošina organismu ar
tādām nepieciešamām vielām kā aminoskābes, vitamīni un
minerālvielas un veicina enerģijas apmaiņas procesus šūnu līmenī. Tas palīdz sajust spēku pieplūdumu visas dienas garumā un palielina organisma spēju pretoties nelabvēlīgai apkārtējās vides ietekmei.
„Chromevital+” mazina nogurumu, uzlabo fiziskās, radošās
un garīgās darbaspējas, palīdz atjaunot spēkus pēc slodzes un pārciestām slimībām.
Šis augu izcelsmes bioloģiski
aktīvais uztura bagātinātājs uzlādē organismu ar enerģiju, kas
piepilda ikkatru šūnu un palīdz
pārvarēt aizkaitināmību, apātiju
un spēku izsīkumu. Turklāt atšķirībā no analoģiskas iedarbības
sintētiskajiem preparātiem tas
neizraisa pieradumu.

Sastāvs:
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Sibīrijas žeņšeņs (asais eleuterokoks),
guarāna, kolas rieksti, spirulīna, raugs ar
hromu, vitamīns C.
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Detox+
Attīra organismu šūnu
līmenī
Piemīt detoksikācijas
iedarbība
Izvada no organisma
metabolisma atlikuma
produktus

„Detox+” šūnu līmenī aktivizē organisma attīrīšanās sistēmas, tādējādi veicinot toksīnu izvadīšanu un šūnu aktivitātes
uzlabošanos.
Tā aktīvais komponents ir unkārija jeb kaķa nags (Uncaria tomentosa).
„Detox+” uzlabo aknu un zarnu trakta detoksikācijas funkcijas,
paātrinot toksisko vielu izdalīšanos, kā arī efektīvi attīra organismu
pēc ārstēšanās ar sintētiskiem medicīnas preparātiem. „Detox+” attīra
organismu saudzīgā veidā.
Tas izvada kaitīgās vielas, bez caureju
izraisošas un gremošanu traucējošas
blakusiedarbības. Bez tam šis produkts optimizē imūnsistēmas funkcijas, stiprinot organisma aizsardzību
pret nelabvēlīgu apkārtējās vides
faktoru iedarbību.

Detoksikācija ir svarīga,
lai palīdzētu organismam
atbrīvoties no toksīniem, kas
tajā uzkrājas un kuru izvadīšanu
nav iespējams panākt ar parastu
attīrīšanas procedūru palīdzību.
Sastāvs:
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unkārija (Uncaria tomentosa).

Classic Hit
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Nepiesātinātajām
taukskābēm
omega-3 piemīt
daudz vērtīgu
īpašību:
tās novērš
organisma
priekšlaicīgu
novecošanu,
sniedz atbalstu
nervu sistēmai un
sirds un asinsvadu
sistēmai un regulē
holesterīna līmeni
organismā. Turklāt
tas vēl nebūt nav
viss omega-3
labo īpašību
uzskaitījums...

Mega
Paildzina šūnu mūžu
Uzlabo šūnu struktūru,
saglabā šūnu membrānu
veselumu
Nodrošina sirds un
asinsvadu veselību

„Mega” ir efektīvs produkts, kas paredzēts šūnu metabolisma
stabilizēšanai.
Tas ir ikvienai organisma šūnai vitāli nepieciešamo polinepiesātināto
taukskābju avots. Polinepiesātinātās taukskābes ir šūnu membrānu un
citu šūnu struktūru nepieciešams komponents.

Mazina iekaisuma
un alerģijas procesus
organismā

Tās normalizē šūnu metabolisma procesus, kā rezultātā tiek nodrošinātas pilnvērtīgas šūnu vitālās
funkcijas un paildzināts to mūžs.
Šis komplekss ir neaizstājams
visu orgānu un sistēmu normālas funkcionēšanas un mijiedarbības nodrošināšanai.

Labvēlīgi iedarbojas uz
imunitāti

Taukskābēm omega-9 piemīt
pretiekaisuma iedarbība.
Polinepiesātinātā taukskābe omega-6 uzlabo nervu impulsu nosūtīšanu no galvas smadzenēm uz perifēriju, sniedz atbalstu smadzeņu
šūnām un veicina nervu sistēmas
normālu funkcionēšanu.

Sastāvs:
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omega-3 (EPA/DHA 18/12), divgadīgās
naktssveces eļļa, vitamīns Е.

Classic Hit
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Nutrimax+
Uzlabo uroģenitālās
sistēmas veselību

Urīnizvades
sistēmas
veselības tēma
attiecas uz ikvienu
cilvēku. Tādēļ
parūpējieties
par urīnizvades
sistēmas veselību
jau tagad!

Sniedz atbalstu
uroģenitālās sistēmas
funkcijām
Piemīt viegla urīndzenoša
iedarbība
Lai saglabātu
urīnizvades
sistēmas veselību:

“Nutrimax+” ir paredzēts uroģenitālās sistēmas saslimšanu
riska samazināšanai un nieru darbības normalizēšanai. Iedarbojoties šūnu līmenī, tas palīdz efektīvi novērst problēmas, kas
saistītas ar uroģenitālo sistēmu.
Sabalansētais augu izcelsmes komponentu komplekss veicina
uroģenitālās sistēmas iekaisumu mazināšanos.
Tas ierobežo infekcijas slimību rašanās risku, aizkavē smilšu un
akmeņu veidošanos nierēs, normalizē diurēzi, un tam piemīt viegla
urīndzenoša iedarbība.
„Nutrimax+” atšķiras no sintētiskajiem preparātiem ar to, ka tā augu izcelsmes sastāvdaļām piemīt saudzīgāka iedarbība – tās neizjauc vitāli
svarīgo elektrolītu līdzsvaru un neizvada no organisma kāliju.

• dzeriet ūdeni vienmēr,
kad jūtat slāpes, vai līdz 2
litriem diennaktī;
• izvairieties no pārmērīga
sāls patēriņa, jo liekais sāls
organismā piesaista ūdeni;
• centieties samazināt
patērētās kafijas
daudzumu (līdz ne vairāk
kā 3 tasītēm dienā);
• regulāri veltiet laiku
fiziskām aktivitātēm –
vismaz 30 minūtes dienā.
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Sastāvs:
Virdžīnijas burvju lazda, miltene, Ķīnas zirdzene, kalcijs, magnijs, dzelzs,
vitamīni PP, H, D3, B1, B2, B5, B6, B9 un B12
Classic Hit
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Nekavējoties tieciet vaļā no
stresa! Ikdienā uzkrātais stress
var nodarīt neatgriezenisku
kaitējumu veselībai – sākot no
priekšlaicīgas novecošanas un sirds
un asinsvadu sistēmas problēmām,
līdz pat ilgstošam darbspēju
zaudējumam.

Pax+ forte
Palielina spēju pretoties
stresam
Labvēlīgi, viegli
atslābinoši iedarbojas uz
centrālo nervu sistēmu
Veicina nemiera,
pārmērīgas
uzbudināmības un
trauksmes sajūtas
mazināšanos

„Pax+ forte” ir efektīvs antistresa komplekss, kas aizsargā
ikvienu organisma šūnu pret emocionālas un fiziskas pār
slodzes kaitīgo iedarbību.
Tas satur magniju un vitamīnu B6, kuri mazina nemiera sajūtu un
pastiprinātu uzbudināmību un palielina spēju pretoties stresam.
Atšķirībā no vairuma sintētisko preparātu komplekss „Pax+ forte” neizraisa miegainību, un tam nepiemīt nomācoša iedarbība, bet gluži otrādi – tas veicina koncentrēšanās spēju uzlabošanos, kā arī atjauno trūkstošos vitamīnus un minerālvielas, kas
organismam ir nepieciešami stresa laikā.
Visu galveno B grupas vitamīnu apvienojums nodrošina augu izcelsmes komponentu un makroelementu efektīvu asimilēšanos un ļoti
labvēlīgi ietekmē gan nervu sistēmu, gan sirds un asinsvadu sistēmu.

Stress var iespaidot pašsajūtu, domāšanas procesus,
uzvedību un visa organisma funkcijas kopumā.
Raksturīgas stresa pazīmes ir miega problēmas, pastiprināta
svīšana, ēstgribas zudums un koncentrēšanās spēju
pasliktināšanās.
Sastāvs:
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melisa, ārstniecības lavanda, baldriāns,
magnijs, kalcijs, vitamīni PP, B1, B2, B5, B6,
B9, B12 un H.

Classic Hit
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Vitamīniem ir ārkārtīgi svarīga nozīme ikdienas
aktivitātēs, taču, lietojot produktu „Senior”, nav
nepieciešams ik dienu apēst 8–10 tabletes.

Lifepac Senior
Nodrošina organismu
ar nepieciešamajiem
vitamīniem un
minerālvielām un veicina
to asimilēšanu
Uztur zarnu trakta
mikrofloras līdzsvaru
Stiprina imūnsistēmu
Palīdz izvairīties no
avitaminozes
Uzlabo gremošanu un
barības vielu asimilēšanu

„Senior” ir unikāla kombinācija, kas satur nepieciešamos vitamīnus, mikroelementus un makroelementus, kā arī dzīvas
probiotiskās kultūras.
Tas optimizē vitamīnu un minerālvielu līdzsvaru un uzlabo derīgo
vielu asimilēšanu, kā arī uztur zarnu trakta dabīgo mikrofloru, kas
savukārt palīdz stiprināt imunitāti un uzlabo pašsajūtu. Šis komplekss baro katru šūnu un uzlabo tās dzīves ilgumu. „Senior” atšķiras no daudziem citiem vitamīnu un minerālvielu kompleksiem
ar to, ka satur bifidobaktērijas, kuras uztur optimālu mikrofloras
līdzsvaru, normalizē vēdera izeju, uzlabo gremošanas sistēmas
darbību un palīdz cīnīties ar tādām nepatīkamām parādībām kā
aizcietējumi, caureja un vēdera uzpūšanās.
Optimāli sabalansētais komplekss labvēlīgi iedarbojas uz
visām organisma sistēmām, palielinot vitālo tonusu un nodrošinot organismu ar enerģiju un pašu cilvēku – ar lielisku
pašsajūtu.

Sastāvs:
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beta-karotīns, vitamīni С, Е, РР, В1, В2, В5,
В6, В9, В12 un H, cinka oksīds, vara sulfāts,
mangāna karbonāts, hroma orotāts, nātrija
selenīts, magnija karbonāts, kalcija fosfāts,
bifidobaktērijas

29

Sveltform+
Veicina svara
samazināšanos
Normalizē vielmaiņu
Pastiprina diētas efektu
Mazina ēstgribu
Veicina cukura un
holesterīna līmeņa
pazemināšanos asinīs

Vēlaties atbrīvoties no
liekā svara, nenodarot
kaitējumu veselībai?
Papildiniet savu uzturu ar šīm
taukus „dedzinošajām” vielām,
un svara samazināšanās jau
uzreiz paātrināsies.
30
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Tas normalizē vielmaiņu šūnu līmenī un palīdz atbrīvoties
no liekā svara tādā veidā, kāds nekaitē veselībai. Sabalansētā formula paātrina vielmaiņas procesus, veicinot tauku uzkrājumu intensīvu sadedzināšanu un pārvēršanu enerģijā.
Sveltform+ aizkavē ogļhidrātu pārvēršanos taukos, tādējādi neļaujot tiem uzkrāties. Tas ir veselībai nekaitīgs uztura bagātinātājs, ko
lieto kompleksā ar diētu un kas neitralizē liekā svara uzkrāšanās mehānismus.
Sveltform+ normalizē cukura līmeni
asinīs, palīdz šūnām efektīvāk asimilēt
glikozi un izmantot to enerģijas ieguvei, regulē ēstgribu un mazina tieksmi
pēc ēdiena, tādējādi koriģējot ķermeņa svaru.

Lai panāktu
maksimālu,
kompleksu efektu, mēs
iesakām lietot uztura
bagātinātājus „Chromevital+”
un „Sveltform+” vienlaicīgi.

Sastāvs:
Kambodžas garcīnija, Camellia sinensis (tējas
koks), pūšļainā brūnaļģe, vitamīns C, raugs ar
hromu.
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“ Mūsdienu medicīna
piedāvā pietiekami

Pilnīga sirds veselība

efektīvas iespējas
sirds un asinsvadu
sistēmas slimību

Tas satur maksimālu daudzumu attīrītu, dabīgu
komponentu. Lai radītu šo īpašo produktu, kam
piemīt fantastiska spēja uzlabot veselību, mēs
izmantojām komponentus vislabāk asimilējamā
formā, un tas nesatur konservantus, glutēnu un ĢMO.
Šim produktam piemīt ārkārtīgi liela efektivitāte
un maksimāla bioloģiskā pieejamība. Pēc produkta
izstrādes mēs veicām rūpīgu tā formulas testēšanu
no kvalitātes nodrošināšanas viedokļa, un testēšanas
rezultātā apstiprinājās tā izcilā iedarbība un efektivitāte.

diagnosticēšanai un

Sirds un asinsvadu sistēmas nevainojama darbība
ir vitāli svarīga, lai nodrošinātu pilnīgi visu
cilvēka organisma orgānu un sistēmu optimālu
funkcionēšanu.

mūsdienās pieejamais

ārstēšanai. Tomēr
vairumam cilvēku būtu
vēlams saprast, ka labāk
ir novērst slimības
rašanos, nevis kļūt par
pacientu. „CardioDrive”
ir, iespējams,
visefektīvākais
līdzeklis sirds un
asinsvadu sistēmas

veselības uzturēšanai. “
Martins Mideke,

Izstrādāts sadarbībā ar profesoru
MARTINU MIDEKI – vienu no izcilākajiem
kardioloģijas speciālistiem Eiropā.

medicīnas doktors, Minhenes
Ludviga Maksimiliana
universitātes Ārstniecības
nodaļas profesors

Normalizē arteriālo
asinsspiedienu
Šķidrina asinis un uzlabo to
cirkulāciju
Mazina asinsvadu sieniņu
iekaisumu
Uzlabo asins
lipīdu saturu
Optimizē sirds
muskuļa darbību
Regulē
sirdsdarbības ritumu
Piemīt izteiktas antioksidanta
īpašības
Pazemina cukura
līmeni asinīs
Labvēlīgi, nomierinoši iedarbojas
uz centrālo nervu sistēmu
Paātrina
vielmaiņu
Attīra organismu
un aizsargā aknas
Uzlabo
gremošanu
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Stiprina
imūnsistēmu

33

Pilnīga sirds veselība
Divas atšķirīgas formas kapsulas (šķidrā
un cietā) nodrošina to, ko nespēj panākt
viena, proti, nepārspējamu atbalstu sirds
veselībai.

TRADICIONĀLO SIRDS PREPARĀTU
IEDARBĪBA IR VĒRSTA UZ SIMPTOMU
MAZINĀŠANU, SAVUKĀRT
„CARDIODRIVE” PALĪDZ NOVĒRST

Ūdenī un taukos šķīstošie komponenti ir
apvienoti pa veidiem un ievietoti divās
dažādās kapsulās.
Cietais komponents satur augsta
aktivitātes līmeņa vielas diezgan
koncentrētā formā.
Iedarbojas gan uz to šūnas daļu, kura uzsūc
ūdeni, gan to daļu, kura uzsūc taukus
Visi komponenti savstarpēji pastiprina cits
cita iedarbību, veidojot sinerģijas efektu.
Komponenti plašā spektrā satur dzīvnieku
un augu izcelsmes omega taukskābes.
Divi Eiropā vadošie ražotāji.
Šajā produktā ir apvienoti divi laika
gaitā pārbaudīti medicīnas virzieni –
dabas un Ājurvēdas.
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Kapsula
ar cieto saturu
Kapsulas caurspīdīgais, cietais apvalks ir
izgatavots no augu izejmateriāliem, nepievienojot dzīvnieku izcelsmes želatīnu
(tādēļ ir piemērots veģetāriešiem), un
sastāv no hidroksipropilmetilcelulozes
(HPMC, hipromelozes).
HPMC kapsula satur maz mitruma (salīdzinājumā ar želatīnu), nereaģē ar aktīvajiem komponentiem un ir ļoti izturīga
pret apkārtējās vides iedarbību (temperatūru, mitrumu utt.).
Sastāvs:
vīnogu kauliņu ekstrakts, biešu ekstrakts, zaļās tējas ekstrakts, ķiploku ekstrakts, žeņšeņa ekstrakts,
vilkābeles lapu un ziedu ekstrakts, ardžunas mizas
ekstrakts, salvijas lapu ekstrakts, melno piparu
ekstrakts.

SLIMĪBU RAŠANĀS CĒLOŅUS.

Viena no sastāvdaļām ir krila eļļa, kas
bagātīgi satur nepiesātinātās taukskābes
omega-3, organismā viegli asimilējas un
kuras sastāvā ir dabas izcelsmes antioksidants
astaksantīns. Omega-3
un omega-6 attiecība
„CardioDrive” ir 5:1.

Kapsula ar šķidro saturu
Kapsula ir izgatavota, izmantojot jauno tehnoloģiju Licaps®, kas ir vērā ņemams solis ar
šķidrumu pildītu kapsulu ražošanas tehnoloģiju attīstībā. Divu komponentu kapsula, kas
sastāv no apvalka un vāciņa, ir hermētiski noslēgta un veido gaisa un ūdens necaurlaidīgu
viengabala kapsulu. Tā ir 100 % hermētiska.
Tai piemīt pastiprināta efektivitāte, bioloģiskā
pieejamība un ātra iedarbība. Nav pievienotas
nekādas speciālas piedevas, piemēram, mīkstinātāji vai parabēni.
Kapsulu Licaps® bioloģiskā pieejamība ir par
32 % lielāka nekā līdzīgiem šķidrumiem mīkstajās tabletēs.
Sastāvs:
krila eļļa, linsēklu eļļa, koenzīms Q10, vitamīni A, D3 un E.
35

Optimāli sabalansēti, no augstākās kvalitātes izejvielām
izgatavoti kompleksi palīdz atrisināt daudzas sievietes
organisma problēmas.

Sievietēm
Pat visdaudzveidīgākais un sabalansētākais uztur nespēj pilnā mērā nodrošināt mūsu organismu ar tam nepieciešamajiem mikroelementiem.
Turklāt lielu daļu no tiem mūsu organisms nemaz nespēj pats izstrādāt
vai arī izstrādā nepietiekamā daudzumā. Vislabākais risinājums šajā situācijā ir uztura bagātināšanas ar bioloģiski aktīviem kompleksiem, kas
palīdz novērst mikroelementu deficītu.
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Vitāli svarīgu elementu trūkums var nelabvēlīgi ietekmēt praktiski visas
cilvēka organisma sistēmas. Izņēmums nav arī sievietes reproduktīvā
joma. Optimāli sabalansēti, no augstākās kvalitātes izejvielām izgatavoti
kompleksi palīdz atrisināt daudzas sievietes organisma problēmas. 37

Beauty
Baro ādas šūnas un uzlabo sejas krāsu
Palielina ādas tvirtumu, stimulē kolagēna
un elastīna sintēzi
Veicina ādas šūnu atjaunošanos
Aizsargā pret brīvajiem radikāļiem
Mazina priekšlaicīgas novecošanas
izpausmes

To, vai cilvēks ir
satraukts, laimīgs vai
pakļauts stresam, spēj
pastāstīt viņa seja. Taču
jūs varat dot priekšroku
drošam ādas kopšanas
veidam, kas piešķirs tai
dabisku mirdzumu un
veselīgu izskatu.

„Beauty” atjauno ādas struktūru. Tas
aizsargā ādas šūnas pret brīvo radikāļu un iekšējā stresa nelabvēlīgo
ietekmi, tādējādi palēninot ādas novecošanu, uzlabo sejas krāsu un neitralizē ādas iekaisuma procesus.
Šis bioloģiski aktīvais uztura bagātinātājs
iedarbojas uz ādas dziļākajiem slāņiem, padara ādu tvirtu un veicina
kolagēna un elastīna izstrādi. Metionīns ir neaizstājama aminoskābe,
kas piedalās ādai un saistaudiem nepieciešamā kolagēna veidošanā.
Tas palīdz pazemināt iekaisuma procesus un alerģiskas reakcijas veicinošo histamīnu līmeni. Gurķenes eļļa,
pateicoties tās sastāvā ietilpstošajām
neaizstājamajām taukskābēm – gamma-linolskābei, kā arī karotinoīdiem un
E vitamīnam, uzlabo ādas aizsardzības
funkciju, palielina tās elastīgumu, kā arī
veicina ādas šūnu reģenerāciju un atjaunošanos. Bez tam tā labvēlīgi iedarbojas
uz sievietes organisma hormonālajām
funkcijām un psihoemocionālo veselību.
Sastāvs:
keramīdi, gurķenes eļļa, kviešu asnu eļļa, mencu
aknu eļļa, dzeltenais bišu vasks, sojas lecitīns,
metionīns, beta-karotīns, vīnogu izspaidu
ekstrakts, vitamīni E un Н.
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Direct Hit – Sievietēm
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Medisoya+

DROŠS LĪDZEKLIS
LIETOŠANAI
MENOPAUZES LAIKĀ,
KAS SPĒJ PATIEŠĀM
NOVĒRST VAI
ATVIEGLOT VISUS TĀS
SIMPTOMUS, NEVIS
TIKAI „PIEKLUSINĀT”
TOS UZ NEILGU LAIKU!

„Medisoya+” ir
neaizstājams līdzeklis
sievietēm cīņā ar
negatīvajām izpausmēm
menopauzes laikā.
Šis bioloģiski aktīvais
uztura bagātinātājs
satur efektīvus un
nekaitīgus augu izcelsmes
fitoestrogēnus, kam
piemīt hormoniem līdzīga
iedarbība.
40
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„Medisoya+” palīdz mazināt mokošos menopauzes simptomus:
karstuma viļņus, pastiprinātu svīšanu, sausumu un garastāvokļu maiņu. Turklāt šis produkts novērš arī kalcija izskalošanos no kauliem un veicina osteoporozes profilaksi.
Svarīgākie augu izcelsmes komponenti, vitamīni
un minerālvielas ir tieši tas, kas ir nepieciešams
sievietes organismam gan pirmsmenstruālajā periodā, gan pēc menstruācijas. D vitamīns palīdz saglabāt stiprus kaulus un zobus, veicinot kalcija un
fosfora asimilēšanos tievajās zarnās.

Palīdz mazināt menopauzes negatīvos simptomus • Veicina kaulu
aizsardzību pret osteoporozes risku
• Uzlabo kaulu un muskuļu sistēmas stāvokli • Satur sievietes dzimumhormonu aizstājējus ar augu
izcelsmi • Labvēlīgi iedarbojas uz
dzimumtieksmi
Sastāvs:
kalcijs, sojas ekstrakts, fosfors, izoflavoni, vitamīns
D2 un D3.

Kalcijs, fosfors un D vitamīns ir īpaši vajadzīgi
sievietei gan menopauzes laikā, gan laikā
pēc tās, kad organisms neizstrādā pietiekamu estrogēna daudzumu, ir traucēts
kaulaudu metabolisms un palielinās osteoporozes risks. Fosfors
piedalās arī kaulaudu
metabolismā un uztur šķidruma un
elektrolītu līdzsvaru. D vitamīns stiprina
zobus un kaulaudus, veicinot kalcija
un fosfora
asimilēšanos tievajā
zarnā.

Direct Hit – Sievietēm
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Artemida+
Uztur normālu hormonālo līdzsvaru.
NORMALIZĒ
Palīdz novērst vai mazināt PMS
HORMONĀLO
simptomus. Veicina menstruālā
LĪDZSVARU
Produkts
cikla normalizēšanos un mazina
„Artemida
ORGANISMĀ.
menstruālās sāpes. Samazina
Neo” ir izstrāuroģenitālās sistēmas
Palīdz nostabilizēt
dāts, lai atviegsaslimšanu risku. Palīdz
menstruālo ciklu,
lotu PMS simptonovērst
anēmiju
un
mus, atjaunotu dzelzs
mazināt menstruālās
atjaunot normālu
līmeni asinīs un novērstu
sāpes un novērst
dzelzs līmeni
anēmiju. Tā regulāra lietouroģenitālās sistēmas
šana var paildzināt sievietes
asinīs. Atbalsta
reproduktīvo vecumu un palīiekaisumu risku.
reproduktīvo
dzēt saglabāt jaunību.
funkciju
Viteksu izmanto PMS kompleksai ārstēšanai, kā arī pārmērīgas menstruālās asiņošanas un menstruālā cikla traucējumu gadījumā. Tas atvieglo PMS nepatīkamos simptomus
un palīdz pārvarēt aizkaitināmību, bezmiegu
un biežo garastāvokļa maiņu menopauzes laikā.
Ķīnas zirdzene ir izslavēta ar savu spēju noregulēt
menstruālo ciklu, kā arī mazināt sāpju sajūtas PMS un
menstruācijas laikā. Е vitamīns nodrošina organisma
aizsardzību pret oksidācijas procesiem un veicina dzimumhormonu sintēzi, kas nepieciešama reproduktīvās
funkcijas uzturēšanai. Tas nodrošina asins sabiezējumu izdalīšanos menstruācijas laikā un piedalās menstruālā cikla
noregulēšanā.

VISAS ORGANISMA SISTĒMAS
DARBOJAS SASKAŅOTI UN
NODROŠINA HORMONĀLĀ
LĪMEŅA KONTROLI. PAT
NELIELI TRAUCĒJUMI
KĀDAS SISTĒMAS
DARBĪBĀ VAR IZRAISĪT
NOPIETNAS,
KOMPLEKSAS
VESELĪBAS
PROBLĒMAS.
SARGĀJIET SEVI
AR „ARTEMIDA
NEO”!

Sastāvs:
Ķīnas zirdzenes sakne, parastās miltenes lapas, svētā viteksa (ābramkoka)
augļi, sarkanā āboliņa virszemes daļas, vitamīni A, B6 un E, dzelzs.
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Ikdienas atbalsts

vīrieša organismam

Vīriešiem
Aktīva nostāja un rīcība savas veselības jomā palīdzēs ievērojami samazināt raizes un izdevumus un sniegs daudz pozitīvāku rezultātu nekā nepareizi lēmumi un kaitīgi ieradumi.
Atzīti uztura eksperti ir vienisprātis, ka vīrieša ikdienas uzturā bieži pietrūkst
svarīgu vielu, ko satur noteikti vitamīni un minerālvielas un ko ir iespējams
uzņemt, lietojot bioloģiski aktīvos uztura bagātinātājus un tādējādi uzlabojot savu veselības stāvokli. Optimāli sabalansēts vitamīnu, minerālvielu, antioksidantu, aminoskābju, augu ekstraktu un citu nepieciešamo komponentu apvienojums apmierina vīrieša organisma īpašās vajadzības.
44
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Atbalsts, kas ikdienā
nepieciešams ikvienam vīrietim!
45

Spēcīgs enerģijas lādiņš vīriešiem

Lamin
Šis bioloģiski aktīvais uztura bagātinātājs
ievērojami uzlabo fiziskās un garīgās
darbaspējas, palielina izturību un spēju pretoties stresam.
Asais eleuterokoks (Eleutherococcus senticosus) ir dabas izcelsmes energotoniks, kas
veicina aizkaitināmības un trauksmes sajūtas
samazināšanos, kā arī atjauno fiziskās un garīgās darbaspējas. Tas stimulē centrālās nervu
sistēmas darbību un uzlabo organisma vispārējo stāvokli. Mate (Ilex paraguariensis) lapām
piemīt ilgstošs vispārēji tonizējošs efekts. To
lēnā un vienmērīgā iedarbība palīdz vīrietim saglabāt možumu. Bez tam mate
lapas palīdz uzlabot miegu. L-karnitīns stimulē dabīgā testosterona sintēzi un palīdz
normalizēt hormonālo līdzsvaru. Tas veicina
seksuālo funkciju uzlabošanos, palielina spermatozoīdu skaitu un kustīgumu.

Piemīt stiprinošs efekts

Stalon Neo
Uzlabo potenci

Mazina nogurumu un palielina
darbaspējas

Palielina
dzimumtieksmi un
veicina seksuālo
aktivitāti

Palīdz izturēt ilgstošas emocionālās,
garīgās un fiziskās slodzes

Darbojas kā
energotoniks

Veicina dabīgā testosterona sintēzi
Atbalsta reproduktīvo funkciju

Palīdz cīnīties ar
vecuma izraisītu
hormonu deficītu

Palīdz normalizēt vīrieša hormonālo
līdzsvaru

Stimulē

libido

„Stalon Neo” ir bioloģiski aktīvais uztura
bagātinātājs, kas sniedz atbalstu vīrieša
seksuālajām funkcijām, veicina asins
cirkulāciju mazā iegurņa orgānos un aktivizē vīrišķo hormonu sintēzi. Tas iedarbojas pakāpeniski, jo tā mērķis ir nevis radīt
momentānu efektu, bet gan ilgstoši un
pamazām panākt vīrieša dzimumdzīves
normalizēšanos.
Šis komplekss ir lielisks augu izcelsmes
afrodīziju, energotoniku, kā arī nepieciešamāko vitamīnu un mikroelementu
(vitamīnu E, B1, PP un cinka) avots. Augu
izcelsmes afrodīziji pakāpeniski uzlabo un
pastiprina erektilo funkciju. „Stalon Neo”
sastāvā ietilpstošie augu valsts komponenti palīdz pārvarēt nogurumu un atjaunot spēkus, kuru trūkums var novest
pie potences samazināšanās un erekcijas
pasliktināšanās. Bez tam augu izcelsmes
sastāvdaļām ir nozīmīga loma endokrīnā
profila normalizēšanā un mazā iegurņa
apasiņošanas veicināšanā. Žeņšeņa sakne
satur nepieciešamās vielas, ko organisms
nespēj izstrādāt pats un var saņemt tikai
no ārienes.

Sastāvs:
divmāju nātres sakne, pundurpalmas augļi, ķirbja
sēklas, cinks, vitamīns E, beta-karotīns.
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Sastāvs:
žeņšeņa sakne, ingvera sakne, divdaivu ginks, kolas
sēklas, vitamīni E, B un PP, cinks.
Direct Hit – Vīriešiem
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ATBALSTA PROSTATAS
VESELĪBU, REGULĒ
URĪNIZVADES PROCESU
UN URĪNA APJOMU
„Artum” satur visus nepieciešamos
komponentus priekšdziedzera
veselības uzturēšanai, palīdz uzlabot prostatas funkcijas un apasiņošanu un piedalās prostatīta
profilaksē.
Tas regulē endokrīnās sistēmas darbību, optimizē priekšdziedzera
funkcijas un stiprina vīrieša reproduktīvo sistēmu, veicina iekaisumu procesu samazināšanos
urīnceļu infekcijas gadījumā, novērš
priekšdziedzera disfunkciju un aktivizējoši iedarbojas uz atlabšanas
procesu pēc slimošanas, kā arī palīdz
normalizēt hormonālo līdzsvaru un
uzturēt vīrieša seksuālās funkcijas.
Kompleksa sastāvā ietilpstošais cinks
labvēlīgi iedarbojas uz vīrieša dzimumsistēmu. Tas ir vitāli nepieciešams reproduktīvās funkcijas uzturēšanai, jo piedalās dzimumhormonu
izstrādāšanā. Bez tam tas ir svarīgs arī
imūnsistēmas darbībai. Turklāt produkts darbojas arī kā antioksidants.
Sastāvs:
divmāju nātres sakne, pundurpalmas augļi,
ķirbja sēklas, cinks, vitamīns E, beta-karotīns.
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Artum
Optimizē
priekšdziedzera
funkcijas
Palīdz normalizēt
vīrieša hormonālo
līdzsvaru
Atbalsta vīrieša
seksuālo funkciju

Ursul
Samazina uroģenitālās
sistēmas saslimšanu risku
Profilaktiski novērš patogēnas mikrofloras attīstību

Samazina
uroģenitālās
sistēmas
infekciju risku

Palīdz organismam cīnīties
ar iekaisuma procesiem
un stiprina imunitāti
Mazina akmeņu veidošanos nierēs un urīnpūslī
„Ursul” ir unikāls bioloģiski aktīvais uztura bagātinātājs, kas paredzēts vīrieša dzimumsistēmas
infekciju novēršanai. Šis komplekss palīdz organismam cīnīties
ar iekaisuma procesiem un stiprina
imunitāti, kā arī mazina akmeņu veidošanos nierēs un urīnpūslī.
„Ursul” satur unikālus mikroelementus, piemēram, zelta pulveri,
koloidālo sudrabu un vara glikonātu.
Tie palīdz iznīcināt patogēno
mikrofloru, mazina iekaisuma
procesus un atbalsta imūnsistēmu
cīņā ar infekciju.
Sastāvs:
velna nags, miltenes pulveris, purpura ehinācija, vara glikonāts, koloidālais sudrabs,
zelta pulveris.
Direct Hit – Vīriešiem
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LiveLon’+
Palēnina
novecošanas
procesus

ANTIOKSIDANTIEM
IR LIELA NOZĪME
VESELĪBAS
UZTURĒŠANĀ, JO
TIE SPĒJ CĪNĪTIES

Veicina visa
organisma dabīgo
atjaunošanos

AR BRĪVAJIEM

Aizsargā ādu pret UV
starojuma iedarbību

NOVECOŠANAS

„LiveLon’+” atjauno visu organismu, tajā skaitā ādu, palīdz saglabāt fizisko aktivitāti, ļauj izskatīties un justies jaunākiem.
Sabalansētā formula satur 10 galvenos komponentus, kam piemīt ārkārtīgi liela efektivitāte un kas labvēlīgi iedarbojas uz visiem cilvēka
organisma orgāniem un audiem. Jau mazāk nekā mēnesi pēc tā lietošanas uzsākšanas jūs konstatēsiet, ka veselība uzlabojas, sajutīsiet enerģiju un spēku pieplūdumu, izskatīsieties starojoši.

Neitralizē brīvos
radikāļus

Efektīvie antioksidanti, ko satur šis bioloģiski aktīvais uztura bagātinātājs, veicina novecošanas procesa palēnināšanos un padara ādu tvirtāku, aizsargājot tās šūnas pret brīvo radikāļu iedarbību. Zaļās tējas ekstrakts, astaksantīns un likopīns pasargā no oksidācijas izraisītā stresa,
pārmērīga brīvo radikāļu daudzuma, kā arī ultravioletā starojuma un
sadzīves radiācijas nelabvēlīgās ietekmes. Akai ogas un amarants cīnās
ar novecošanas procesiem, aizsargā šūnas un normalizē holesterīna līmeni.

Regulē vielmaiņu un
sirds un asinsvadu
sistēmas darbību

VAI TAD JŪS NEVĒLĒTOS AIZKAVĒT
NOVECOŠANU?

RADIKĀĻIEM UN
TĀDĒJĀDI IETEKMĒT
PROCESU.

10 spēcīgi augstas efektivitātes
antioksidanti – tas ir pareizais risinājums!

Sastāvs:
akai (eiterpes) ogu ekstrakts, zaļās tējas lapu ekstrakts, amaranta ekstrakts, resveratrols, kvercetīns, ubihinons, likopīns, kofeīns, antociāni, selēns, hlorofilīns.
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Cīņa ar stresu
Darbs, steiga, nepatikšanas privātajā dzīvē un finansiālās problēmas ir galvenie stresa rašanās faktori, ar kuriem nākas saskarties ikdienā. Stress, nogurums un trauksmes sajūta provocē dažādu slimību attīstību.
Vesela un stabila nervu sistēma palīdz organismam pretoties vīrusiem un
infekcijām.

Passilat
Mazina stresu, trauksmes
sajūtu un diskomfortu
Normalizē sirdsdarbības
ritmu, uzlabo koronāro
asinsapgādi
Atbrīvo no nervu spriedzes
izraisītām sāpēm sirds
apvidū
Palielina izturību pret stresu

„Passilat” ir paredzēts cīņai ar stresu: tas atjauno nervu sistēmas
funkcijas un normalizē sirdsdarbības ritmu. Šis bioloģiski aktīvais
uztura bagātinātājs satur unikālu kombināciju, ko veido nomierinoši augi un centrālās nervu sistēmas darbības normalizēšanai nepieciešamie vitamīni.
Šo kompleksu ieteicams lietot, lai novērstu dažādus nervu sistēmas funkciju traucējumus. Tam piemīt sedatīva iedarbība, un tas
palīdz izvairīties no nervu sabrukumiem, vienlaikus nenomācot
nervu sistēmu un neizraisot miegainību. Ieteicams lietot kā nomierinošu līdzekli hronisku nervu sistēmas funkciju traucējumu
un neirožu gadījumā, kā arī pie sāpēm sirds apvidū. Tonizē sirds
muskuli, uzlabojot koronāro asinsapgādi.
Sastāvs:
pasiflora, vilkābele, aptiekas baldriāns, vitamīni В1, В6 un В12.

Revien
„Passilat” ir izstrādāts, lai
palīdzētu pārvarēt stresu,
atjaunot nervu sistēmas
funkcijas un normalizēt
sirdsdarbību.

Pastiprina garīgo enerģiju
un uzlabo noskaņojumu
Paaugstina vitālo tonusu un
sniedz možumu
Mazina nervu spriedzi un
palielina darbaspējas
Pasargā no emocionālo un
fizisko spēku izsīkuma
Palīdz pārvarēt melanholiju,
aizkaitināmību un trauksmes
sajūtu

„Revien” palīdz normalizēt vitālo aktivitāti hroniska stresa apstākļos, uzlabo intelektuālās spējas un uzlādē ar nepieciešamo enerģiju. Tas optimizē nervu sistēmas procesus, ļaujot
produktīvi strādāt un pilnvērtīgi atpūsties, atbrīvo no apātijas un
aizkaitināmības.
Šis bioloģiski aktīvais uztura bagātinātājs efektīvi palīdz cīnīties ar
nogurumu.
Pateicoties ideālajam komponentu līdzsvaram, tas atjauno spēkus, stabilizē emocijas un uzlabo psiholoģisko stāvokli. „Revien”
pasargā no nervu sabrukuma un fizisko spēku izsīkuma, kas īpaši mēdz
piemeklēt cilvēkus, kuri cieš no hroniska noguruma sindroma. Tas paaugstina vitālo tonusu un sniedz možumu, pasargā no spēku izsīkuma,
mazina nervu spriedzi un palielina darbaspējas.
Sastāvs:
apiņu rogas, žeņšeņa sakne, melnā zīlaine, cinks, selēns, dzelzs.
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Hiper
„Hiper” samazina depresijas attīstības risku, uzlabo
darbaspējas un veicina sociālo adaptāciju.
„Hiper” ir dabas dots antidepresants. Tas palielina darbaspējas un
sociālo adaptāciju, palīdz pārvarēt depresīvu stāvokļu simptomus
un sekas, piemēram, grūtsirdību, trauksmes sajūtu, nomāktību un
apātiju.
Bez tam „Hiper” labvēlīgi iedarbojas uz fizisko un garīgo aktivitāti
kopumā. Tas uzlādē ar optimismu un labvēlīgi iedarbojas uz psihi.
Sastāvs:
asinszāle, melnā zīlaine, vilkābele, magnijs, vitamīni В1, В6, В12 un C.

Mazina psiholoģisko
spriedzi, neizraisa
miegainību

KVALITATĪVU UN DROŠU

Palīdz atbrīvoties no
grūtsirdības, trauksmes
sajūtas un apātijas

UZTURA BAGĀTINĀTĀJU

Palielina fizisko un
intelektuālo aktivitāti

KONTROLĒT UN ATVIEGLOT

LIETOŠANA PALĪDZĒS
STRESA IETEKMES SEKAS.

Novērš nervu sabrukumus

AIZMIRSTIET PAR BEZMIEGA NAKTĪM
UN SPRIEDZES PILNĀM DIENĀM!
Sniedziet savam organismam atbalstu
ar dabas izcelsmes līdzekļiem miega
uzlabošanai, stresa līmeņa pazemināšanai
un depresijas novēršanai.

Veicina serotonīna – laimes
hormona – sintēzi

Mistik
„Mistik” ir efektīvs produkts veselīgam miegam. Tas saudzīgi
nomierina nervu sistēmu, mazina nervu spriedzi un emocionālo uzbudināmību, kā arī uzlabo miega kvalitāti. Tas
var paildzināt dziļā miega fāzi, mazināt jutīgumu pret gaismu vai
troksni, palīdzēt atbrīvoties no murgainiem sapņiem.
Atšķirībā no sintētiskajām miegazālēm šis komplekss neizraisa
pieradumu, pamošanās grūtības no rītiem un miegainību dienā.
To var lietot ilgstoši. „Mistik” veicina veselīgu miegu jebkurā vecumā,
nodrošinot ātru aizmigšanu un mundru pamošanos.

Palīdz aizmigt, iedarbojas
nomierinoši

„MISTIK” IR DABĪGS
UN DROŠS LĪDZEKLIS

Paildzina dziļā miega fāzi

veselīgam miegam.

Palīdz cīņā ar bezmiegu un
trauksmes sajūtu
Mazina jutīgumu pret
gaismu un troksni
Neizraisa miegainību dienā

Sastāvs:
Kalifornijas ešolcija, liepziedi, kumelītes ziedu pulveris, vitamīni В1, В6 un В12.
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LABĀKĀ AIZSARDZĪBA
JŪSU REDZEI

„Safe-to-see forte” ir bioloģiski aktīvais uztura bagātinātājs, kas satur redzes orgāniem nepieciešamos vitamīnus un mikroelementus, kas nodrošina aizsardzību
pret nelabvēlīgu apstākļu ietekmi. Tas stiprina redzi
palielinātas slodzes gadījumā un stresa apstākļos.
„Safe-to-see forte” uzlabo redzes asumu, mazina redzes noguruma sindroma izpausmes, kā arī ierobežo
acu slimību attīstības risku.

Aktīvie komponenti, piemēram, cinks, mangāns un selēns, kā arī E , C un B grupas vitamīni atbalsta acs tīklenes
darbību. Flavonoīdi, ko satur mellenes, nodrošina labvēlīgu iedarbību uz redzes orgānu asinsvadu sistēmu. Minerāli varš, cinks un mangāns darbojas kā antioksidanti, kas
aizsargā acu gļotādu pret sadzīves radiāciju un pārslodzi
un palīdz saglabāt redzi.

Palīdz uzlabot redzi
Aizkavē acu muskuļu atslābumu un atrofiju
Veicina redzes asuma uzlabošanos
Ierobežo vecuma izraisītu redzes izmaiņu risku

Sastāvs:

MAZINA ACU
NOGURUMU
UN PALĪDZ
SAGLABĀT
REDZES ASUMU

vitamīni B1, B2, В3 (PP), B6, B12, C un E, folijskābe (B9), cinks, varš, mangāns, selēns,
kliņģerītes ekstrakts, luteīns, zeaksantīns, L-glutations, melleņu ogas.
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Tas ir vislabākais barības
vielu avots imunitātes
stiprināšanai un
veselības uzturēšanai.

Atjaunošana
Cilvēka organisms ir ievainojams un
negatīvi reaģē uz pārmaiņām. Uztura
režīma, klimata vai laikapstākļu maiņa var graujoši ietekmēt veselību.
Dažkārt, jo īpaši slimības laikā, deģeneratīvie procesi var ņemt virsroku
pār reģeneratīvajiem.

procesus un jaunības saglabāšanos.
VISION atjaunojošā kompleksa efektīvā formula iedarbojas uz visu organismu kopumā, palielina dzīvotspēju un veicina dabīgo aizsardzību. Tā
operatīvi atjauno enerģijas rezerves
pēc intensīvas slodzes, palielina izturību, stimulē organisma aizsardzības
Tādos brīžos mūsu organismam ir
mehānismus un normalizē imūnsisīpaši nepieciešams atbalsts, lai notēmas funkcijas.
drošinātu ikdienas atjaunošanās
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Beesk

Cupers Neo

„Beesk” veicina imunitātes stiprināšanu un palielina organisma spēju pretoties infekcijām. Tas ir vislabākais
līdzeklis cīņai ar saaukstēšanās izraisītām infekcijām. Tas efektīvi aizsargā organismu gada aukstajā laikā,
veiksmīgi tiek galā ar pirmajiem saaukstēšanās simptomiem un normalizē elpceļu funkcijas, atvieglo stāvokli
slimošanas laikā, palīdz ātrāk uzveikt
slimību un izvairīties no komplikācijām.
Šis bioloģiski aktīvais uztura bagātinātājs ir papildu avots, no kā
organisms var saņemt jodu un
dzelzi, kas palielina fizisko aktivitāti
un palīdz pārvarēt nogurumu.
Propoliss un bišu māšu piens iznīcina
patogēnos mikroorganismus, stiprina
imunitāti un stimulē asinsriti, veicinot
ātrāku spēku atjaunošanos pēc slimošanas.

Sastāvs:
Ķīnas citronzāle, propolisa ekstrakts, bišu māšu
piens, dzelzs, jods.
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Palielina organisma spēju pretoties
saaukstēšanās izraisītām infekcijām
Atvieglo stāvokli slimošanas laikā, palīdz ātrāk
uzveikt slimību un izvairīties no komplikācijām
Normalizē elpošanas orgānu funkcijas
Palielina darbaspējas
un uztur tonusu

STIPRINA ORGANISMA
AIZSARDZĪBU PRET
INFEKCIJĀM

Atjauno aknu darbību
Paātrina aknu šūnu
reģenerāciju
Pastiprina aknu detoksikācijas
un antioksidācijas aktivitāti
Stimulē žults veidošanos un
izdalīšanos
Mazina žults
viskozitāti un
novērš akmeņu
veidošanos
Normalizē
gremošanas
sistēmas darbību

„CUPERS NEO” IR VITĀLI NEPIECIEŠAMS
AKNU ŠŪNU AIZSARDZĪBAI,
ATTĪRĪŠANAI UN REĢENERĀCIJAI. TAS
UZLABO AKNU FUNKCIJAS, MAZINA
SLODZI, KAM TĀS IR PAKĻAUTAS,
STIMULĒ ŽULTS IZSTRĀDĀŠANU UN
IZPLŪDI, SAMAZINA TĀS VISKOZITĀTI,
NOVĒRŠ ŽULTSAKMEŅU VEIDOŠANOS.

Šis bioloģiski aktīvais uztura bagātinātājs palīdz saglabāt aknu
veselību un atjauno to funkcionālās
īpašības, kā arī veicina aknu detoksikācijas funkcijas, aktīvi izvadot no
organisma toksīnus.
„Cupers Neo” satur gremošanas
sistēmai nepieciešamās eļļas un
ir lielisks hidroksikanēļskābes un
flavonoīdu avots.
Silimarīns ir aktīvais komponents, ko
satur mārdadzis un kas nodrošina
aknu šūnu aizsardzību un atjaunošanos, samazina aknu slimību risku un
stimulē žultspūšļa darbību. Fenhelis
veicina gremošanas fermentu sekrēciju un palīdz normalizēt zarnu trakta
peristaltiku, kā arī uzlabo gremošanu un tādējādi samazina slodzi,
kam tiek pakļautas aknas.

Sastāvs:
mārdadzis, fenhelis, artišoks.
Direct Hit – Atjaunošana
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DiReset
„DiReset” stiprina imūnsistēmu visos līmeņos. Tas
veicina jaunu imūnšūnu veidošanos, apgādā tās ar
nepieciešamajām barības vielām un veicina to augšanu un aktivitāti. Šis produkts palielina makrofāgu
– imūnsistēmas pirmās pakāpes šūnu – aktivitāti, kā
rezultātā tās „notver” un „sagremo” vairāk patogēno
baktēriju un vīrusu.
„DiReset” satur beta-glikānu, kas veicina imūnšūnu aktivizēšanu, palielinot organisma spēju

pretoties dažādiem ārējiem un iekšējiem faktoriem, tostarp iekaisuma procesiem.
„Superēdiens” spirulīna bagātīgi satur dzelzi, kalciju,
magniju, cinku un B grupas vitamīnus. Tā stimulē
imunitāti un uzlabo aknu funkcijas. Inulīns ir dabīga prebiotika, kas veicina „labo” baktēriju augšanu
zarnu traktā, un nodrošina vitamīnu un mikroelementu asimilēšanos organismā.

Stiprina imūnsistēmu
Aktivizē imūnšūnas
Palīdz iznīcināt patogēnu mikrofloru
Normalizē un stiprina zarnu trakta mikrofloru
Uzlabo gremošanu

Sastāvs:
Inulin, Spirulina, Beta 1.3/1.6 glucan, Vitamin Е, Selenium.

D i Guard nano
Izvada no organisma toksīnus,
sārņvielas un smagos metālus
Atjauno aknu šūnas un pastiprina
detoksikācijas funkcijas
Aizsargā pret sadzīvē sastopamo
radiāciju, iekaisuma procesiem un
alerģijām
Sniedz atbalstu gremošanas
sistēmas darbībai
Sastāvs:
opuncijas pulveris, hlorellas pulveris, vitamīni C,
В6, B1, folijskābe, DL metionīns, alfa-liposkābe,
magnijs.
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„D i Guard nano” palīdz izvadīt no organisma smagos metālus, noārdīšanās produktus, toksiskas vielas, pesticīdus un
alergēnus, veicina tādu nelabvēlīgu apkārtējās vides faktoru kā
radiācija, kā arī mobilo tālruņu un sadzīves tehnikas radītā elektromagnētiskā starojuma negatīvo ietekmi.
Šis bioloģiski aktīvais uztura bagātinātājs efektīvi paātrina
antioksidācijas procesus organismā. Tas palīdz organismam
cīnīties ar iekaisuma procesiem un izvadīt sārņvielas. „D i Guard nano” satur unikālus dabas izcelsmes komponentus.
Opuncija ir augs, kas ir pazīstams ar savu detoksikācijas potenciālu.
Vielas, ko tas satur, veicina toksīnu ātru neitralizāciju, palīdzot
mazināt paģiru sindromu, palielinot izturību pret stresu un kopumā
labvēlīgi iedarbojoties uz organismu. Hlorella atbalsta gremošanas
sistēmas funkcijas un stimulē derīgo laktobaktēriju vairošanos.

IZVADA NO
ORGANISMA
TOKSĪNUS,
SĀRŅVIELAS
UN SMAGOS
METĀLUS

„DiReset” stiprina imūnsistēmu visos līmeņos.
Tas veicina jaunu imūnšūnu veidošanos,
apgādā tās ar nepieciešamajām barības
vielām un veicina to augšanu un aktivitāti.

Direct Hit – Atjaunošana
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Cheviton
Stiprina matu un struktūru un
nagu pamatni
Efektīvi palīdz sausu, plānu,
šķeļošos un nespodru matu
gadījumā
Veicina matu augšanu, palielina
to apjomu un biezumu
Baro matus un nagus no
iekšienes
Uzlabo asins cirkulāciju galvas
ādā
Novērš matu izkrišanu un
priekšlaicīgu nosirmošanu
Tas efektīvi aizsargā un apgādā ar
skābekli matu sīpoliņus un samazina
matu izkrišanu, kā arī veicina to augšanu,
padara tos biezākus un apjomīgākus.

AIZSARDZĪBA UN „BŪVMATERIĀLS”
MATIEM UN NAGIEM
Sastāvs:
L-cistīns, DL-metionīns, cinks, vitamīni В5, В6 un B12, biotīns.
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Bioloģiski aktīvais uztura bagātinātājs
bloķē brīvo radikāļu iedarbību un aizsargā pret nelabvēlīgiem ārējās vides
faktoriem, tostarp agresīviem komponentiem, ko satur šampūni un matu krāsas.
Bez tam tas aizkavē priekšlaicīgu nosirmošanu un blaugznu veidošanos un
palīdz veiksmīgi risināt ne tikai sausu,
plānu, šķeļošos un nespodru matu, bet
arī trauslu un slāņojošos nagu radītās
problēmas.

Granatin Q10
„Granatin Q10” ir unikāls preparāts, kas apvieno koenzīma Q10 spēku
un enerģiju ar ārkārtīgi efektīvo dabas izcelsmes antioksidantu granātābolu. Šis „duets” rūpējas par šūnu atjaunošanu un reģenerāciju.
Šī bioloģiski aktīvā uztura bagātinātāja „mērķis” ir šūnu organellas jeb tā sauktie mitohondriji, kas atbild par enerģijas izdalīšanos šūnās. Produkts palēnina novecošanas procesus,
atbalsta sirds un asinsvadu sistēmas darbību, palīdz saglabāt
veselīgu ārieni un aizkavē grumbu veidošanos. Bez tam „Granatin
Q10” uztur normālu vielmaiņu un aktīvi piedalās endokrīno traucējumu novēršanā. Tas stimulē asinsrites sistēmas darbību un uzlabo audu
apgādi ar skābekli. Pateicoties koenzīma Q10 nomākšanai aknās, tas
var palīdzēt uzturēt normālu holesterīna līmeni asinīs.

Palēnina novecošanas procesus un ļauj attālināt
vecuma izraisītās izmaiņas
Veicina šūnu atjaunošanos
Cīnās ar brīvo radikāļu nelabvēlīgo ietekmi
Palīdz sirds un asinsvadu sistēmas slimību profilaksē

KOENZĪMA Q10 SPĒKS
UN ENERĢIJA APVIENOJUMĀ AR ĻOTI EFEKTĪVU
ANTIOKSIDANTU – GRANĀTĀBOLU. ŠĪ KOMBINĀCIJA VEIDO NEUZVEICAMU JAUNĪBAS
ATGŪŠANAS „KOMANDU”,
KAS VEICINA ŠŪNU ATJAUNOŠANOS UN REĢENERĀCIJU.
Sastāvs:
L-cistīns, DL-metionīns, cinks, vitamīni В5,
В6, B12 un H.
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Enjoy NT
LOCĪTAVĀM, KAS CIEŠ
NO DAŽĀDU VEIDU
FUNKCIONĀLIEM
TRAUCĒJUMIEM: STĪVUMA,
IEROBEŽOTA KUSTĪGUMA UN
SĀPĪGUMA.

Uztur locītavu un mugurkaula veselību,
aizsargā lielas slodzes laikā
Sargā saistaudus no bojājumiem
Veicina locītavu un mugurkaula bojāto
skrimšļaudu atjaunošanos
Palīdz atjaunot locītavu kustīgumu
Paātrina sinoviālā šķidruma un
kolagēna veidošanos

Piemīt lielisks, divkāršs efekts: tas sekmē locītavu normāla fizioloģiskā stāvokļa atjaunošanos un stiprina kaulaudus. Šīs bioloģiski aktīvais uztura bagātinātājs atšķiras no vairuma citu
locītavām paredzētu kompleksu ar to, ka tas papildus glikozamīnam un hondroitīnam satur metilsulfonilmetānu (MSM), kas apstiprina abu minēto
sastāvdaļu iedarbību, kā arī bambusa ekstraktu,
kas nodrošina kaulaudu aktīvu remineralizāciju un
novērš to noārdīšanos.
Glikozamīns paātrina bojāto skrimšļu atjaunošanos un stimulē vielmaiņu skrimšļaudos. MSM mazina locītavu un saišu sāpīgumu bez jebkādiem
blakus efektiem.
Sastāvs:
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glikozamīns, hondroitīns, MSM (metilsulfonilmetāns), bambusa
ekstrakts.

Brain-o-flex
Stimulē intelektuālo darbību
Uzlabo atmiņu un koncentrēšanās spējas
Palēnina smadzeņu novecošanu
Veicina asins cirkulāciju galvas
smadzeņu asinsvados
Palielina smadzeņu šūnu darbības
efektivitāti
„Brain-o-flex” ir ideāli sabalansēta „gudrā” formula galvas smadzeņu darbības
aktivitātes palielināšanai. Tā uzlabo
nervu šūnu struktūru un nervu impulsu nodošanu starp šūnām, kā arī veicina asins cirkulācijas uzlabošanos
galvas smadzeņu asinsvados, kā
rezultātā tiek veicināta smadzeņu apgāde ar skābekli un
barības vielām. Šis bioloģiski
aktīvais uztura bagātinātājs
palīdz palielināt garīgās darbības aktivitāti un uzturēt skaidru apziņu.
Palielinot smadzeņu šūnu efektīvo savienojumu skaitu un aktivizējot „snaudošās” šūnas,
tas uzlabo uztveri, uzmanību un atmiņu, kā arī
palielina smadzeņu šūnu aizsardzību pret oksidācijas izraisītajiem bojājumiem un labvēlīgi ietekmē
nervu sistēmas darbību, samazinot deģeneratīvu
neiroloģisko izmaiņu risku.

IDEĀLI SABALANSĒTA,
„GUDRA” FORMULA
GALVAS SMADZEŅU
DARBĪBAS AKTIVITĀTES
VEICINĀŠANAI

Sastāvs:
sojas lecitīns, zivju eļļa, divdaivu ginks, zivju pieņi, vitamīns E,
beta-karotīns.
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OsteoSanum
Samazina osteoporozes rašanās risku
Veicina kaulu aktīvu remineralizāciju

LIELISKS RISINĀJUMS
KAULU STIPRINĀŠANAI
UN OSTEOPOROZES
PROFILAKSEI

ATBRĪVOJIETIES NO SMAGUMA
SAJŪTAS KĀJĀS, ASINSVADU
„ZVAIGZNĪTĒM” UN HRONISKAS
VĒNU MAZSPĒJAS

Novērš kalcija izskalošanu no kauliem

Atjauno un stiprina asinsvadu sieniņas

Stimulē kolagēna – kaulaudu svarīgākās
olbaltumvielas – veidošanos

„VenoStrong” ir bioloģiski aktīvais uztura bagātinātājs, kas hroniskas vēnu mazspējas gadījumā palīdz
novērst tūskas ārējās izpausmes, kā arī mazināt asinsvadu „zvaigznīšu” rakstu un vēnu paplašināšanos. Tas uzlabo
asins cirkulāciju asinsvados, stiprina asinsvadu sieniņas, palielina to tonusu un palīdz novērst nopietnus sarežģījumus,
ko bieži mēdz izraisīt vēnu mazspēja.

„OsteoSanum” ir lielisks risinājums kaulu stiprināšanai un
osteoporozes profilaksei. Tas optimālā daudzumā satur
kalciju un D vitamīnu – labākos komponentus kaulu veselības uzturēšanai, kā arī vitamīnu K2, kas „novirza” kalciju uz
kaulaudiem, neļaujot tam nogulsnēties asinsvados.
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Atvieglo hroniskas vēnu mazspējas simptomus

Palīdz samazināt asinsvadu „zvaigznīšu” rakstu

Aizkavē mugurkaula deformāciju un palīdz saglabāt
veselīgu stāju
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Mazina tūsku

Novērš smaguma, spiediena un vājuma sajūtu kājās

Paātrina kaulu saaugšanu lūzumu gadījumā

Šis bioloģiski aktīvais uztura bagātinātājs stimulē kaulaudu
augšanu, uzlabo kaulu struktūru, palielinot to minerālo
blīvumu, kā arī novērš kalcija izskalošanos no kauliem un
zobiem. Tas stimulē kolagēna sintēzi, palielina kaulu struktūras
elastīgumu, tādējādi mazinot lūzumu risku, kā arī veicina ātrāku
saaugumu kaulu lūzuma gadījumā, aizkavē mugurkaula deformāciju un palīdz saglabāt veselīgu stāju. „OsteoSanum” piemīt
sinerģētiska iedarbība vairākos virzienos: tas stiprina kaulu struktūru, aizsargā sirds un asinsvadu sistēmu un veicina kaulaudu, kā
arī ādas, nagu, matu un locītavu atjaunošanos.

VenoStrong

„VenoStrong” galvenie komponenti ir pomerances augļu
un miziņas ekstrakti, kas satur vitāli svarīgus bioflavonoīdus
diosmīnu un hesperidīnu. Tiem piemīt spēja mazināt sastrēgumu vēnās un kapilāru trauslumu. „VenoStrong” ir īpaši
ieteicams karstā laikā, valkājot augstpapēžu apavus, kā arī
cilvēkiem, kuriem ir mazkustīgs darbs vai darbs, kas saistīts
ar ilgstošu stāvēšanu kājās.
Sastāvs:
kalcijs, vitamīni В6, b12, D3 un K2, folijskābe, mumijo ekstrakts.

Sastāvs:
pomerances augļu ekstrakts, vīnogu izspaidu ekstrakts,
pomerances miziņu ekstrakts, vairoglapes ekstrakts, papaijas
augļa ekstrakts

Tas ir svarīgs arī lidojumu un ilgstošu pārbraucienu
laikā. Efektīvi palīdz cīņā pret hemoroidāliem sindromiem,
kā arī to profilaksē.
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LAI BĒRNI
AUGTU
VESELĪGI!

Junior Hit
Bērniem

Pilnvērtīgam un veselīgam uzturam
ir izšķiroša nozīme bērna mācību un
augšanas procesā. Tomēr arī tad, ja tiek
ievēroti visi veselīga uztura principi, dažas
problēmas var rasties nepietiekamas
uztura daudzveidības vai nelabvēlīgu apkārtējās vides faktoru iedarbības dēļ.

Komplekss „Junior
Hit” veicina stipru
imunitāti, palīdz stiprināt kaulus un uzlabot
atmiņu, kā arī palielina
koncentrēšanās spējas un
mērķtiecību. Radīts ar
īpašām rūpēm par jūsu
bērniem!

Augstās kvalitātes produkti
„Junior Hit” ir drošs komplekss,
kas satur veselības uzturēšanai nepieciešamos vitamīnus, kā arī mikroelementus un makroelementus, kas
veicina bērna harmonisku attīstību un
labu noskaņojumu. Komplekss „Junior Hit” ir
neaizstājams imūnsistēmas un kaulu stiprināšanā, kā arī atmiņas un koncentrēšanās spēju uzlabošanā.
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VEICINA
FIZISKO ATTĪSTĪBU
PALIELINA SPĒJU
PRETOTIES SLIMĪBĀM
STIMULĒ INTELEKTUĀLO
ATTĪSTĪBU
KALPO KĀ
VITAMĪNU AVOTS
STIPRI KAULI
UN ZOBI

STIPRINA ZOBUS
UN KAULUS

Saskaņā ar Pasaules
Veselības Organizācijas, informāciju bērnu
uzturs ikdienā nesatur
pietiekamā daudzumā
vitamīnus un minerālvielas, jo īpaši tik nepieciešamo D vitamīnu un
kalciju.

ŠIS KOMPLEKSS
SATUR BĒRNA
ORGANISMAM
NEPIECIEŠAMO
VITAMĪNU UN
MINERĀLVIELU
„ZELTA KOMPLEKTU”.

Junior Neo+
Tas nodrošina bērnu ar visiem mikroelementiem un makroelementiem, kas
nepieciešami veselīgai augšanai. B grupas vitamīni veicina vispusīgu un harmonisku attīstību, rūpējoties par nervu sistēmu, uzlabojot miega kvalitāti un
atbalstot kognitīvos procesus.
Vitamīns D3 palīdz organismam asimilēt kalciju, fosforu un magniju, kas arī ir
nepieciešami veselīgam augšanas procesam.
Bez tam vitamīns D3 novērš kalcija zudumu. „Junior Neo+” ir ļoti patīkami
lietot: tas ir pieejams kā košļājamas tabletes ar dabīgu šokolādes garšu un
bērniem atgādina konfektes.

Junior Neo+ sastāvs:
mangāns, vitamīni В1, В2, В6, В9, В12, C, D3, E un РР, citrona miziņas ekstrakts, varš, hroms,
dzelzs, cinks, beta-karotīns.
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Direct Hit – Junior hit
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Junior Be Healty
„Junior Ne Healthy” satur dabas
izcelsmes komponentus imūnsistēmas atbalstīšanai un organisma atjaunošanās veicināšanai
palielinātu garīgo un fizisko slodžu gadījumā.

„JUNIOR BE
HEALTHY” IR ĻOTI
EFEKTĪVS LĪDZEKLIS
GRIPAS UN
SAAUKSTĒŠANĀS
PROFILAKSEI

Junior Be Healthy sastāvs:
vitamīns C, propoliss.

C vitamīns ir spēcīgs antioksidants. Tas piedalās oksidācijas
un atjaunošanās, ogļhidrātu apmaiņas, asins recēšanas un audu
reģenerācijas procesu noregulēšanā, palielina organisma izturību pret infekcijām un mazina
asinsvadu trauslumu. Tas aktīvi
piedalās arī imunitātes reakcijās.
Propoliss, kas satur vairāk nekā
180 vērtīgu komponentu, veicina imūnsistēmas darbību, attīra
organismu un paātrina antivielu
veidošanos. „Junior Be Healthy” ir
ļoti efektīvs līdzeklis gripas un saaukstēšanās slimību profilaksei.

Junior Be Smart sastāvs:
omega-3 (koncentrēta zivju eļļa), vitamīni
А, D3 un E.

Junior Be Strong sastāvs:

LABA ATMIŅA UN
KONCENTRĒŠANĀS
SPĒJAS
Produkcijas katalogs

glikozes sīrups, ūdens, medus, vājpiena
pulveris, ķiršu sulas koncentrāts, bišu
māšu piens, vitamīni B1, B2, B3 un B6.
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Junior Be Strong

PALĪDZ
ORGANISMAM
ATJAUNOTIES PĒC
SLIMOŠANAS
STIPRINA IMUNITĀTI

STIPRINA IMUNITĀTI

Medus, bišu māšu piens, ķiršu sulas
koncentrāts un citi efektīvi komponenti
darbojas kā lielisks enerģijas avots, kas
ir ārkārtīgi nepieciešams augošam organismam.

Junior Be Smart

„JUNIOR BE SMART”
UZLABO SMADZEŅU
DARBĪBU UN PALIELINA
BĒRNA INTELEKTUĀLĀS
DARBASPĒJAS, STIPRINA
ATMIŅU, STIMULĒ
KOGNITĪVĀS FUNKCIJAS.

PALĪDZ ORGANISMAM
ATJAUNOTIES PĒC
SLIMOŠANAS

Šis komplekss satur polinepiesātinātās taukskābes omega-3, kas
stimulē intelektuālo attīstību. Ir
pierādīts, ka bērni, kuru uzturā ir
produkti, kas bagātīgi satur omega-3, spēj labāk apgūt un analizēt
informāciju un viņiem ir augstāks
IQ līmenis. Omega-3 veicina izziņas spēju attīstību, orientēšanās
refleksu, uzlabo atmiņu un redzi.
Izbaudot piesātināto, patīkamo
garšu, bērns vienlaicīgi saņem
taukos šķīstošos vitamīnus A un
D3, kas ir nepieciešami viņa attīstībai.

Vitamīns B1 palīdz optimizēt ogļhidrātu
līdzsvaru, labvēlīgi iedarbojas uz nervu
sistēmu un normalizē sirdsdarbību.
Vitamīns B2 veicina veselīgu matu
augšanu, kā arī stiprina nagus un kaulus. Lai uzlabotu kalcija un fosfora
asimilēšanos, uztura bagātinātājs satur
arī vitamīnu D3.

UZLABO REDZI
UZLABO ATMIŅU
KALPO KĀ
POLINEPIESĀTINĀTO
TAUKSKĀBJU AVOTS
MAZINA
HIPERAKTIVITĀTI
REGULĒ GREMOŠANAS
SISTĒMAS DARBĪBU
VEICINA
FIZISKO AKTIVITĀTI
REGULĒ NERVU
SISTĒMAS DARBĪBU
STIPRINA
ZOBUS

ŠIS VITAMĪNU KOMPLEKSS PALĪDZ UZTURĒT OPTIMĀLU
VIELMAIŅU, LAI NODROŠINĀTU BĒRNA
NORMĀLU AUGŠANU
UN ATTĪSTĪBU.

VEICINA FIZISKO
ATTĪSTĪBU
UN UZLABO
GREMOŠANU
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„Bio-In” ir personalizēta programma, kas ietver probiotiskās kultūras no 14 rūpīgi atlasītiem celmiem, kuru
apvienotajai iedarbībai ir maksimāli pozitīva ietekme uz
veselību.

„Bio-In” ir pasaulē pirmā pilnvērtīgā programma, kas veicina organisma atjaunošanos šūnu līmenī un atjauno zarnu mikrofloras
līdzsvaru.
Tā ir sinbiotiska sistēma, kas ietver četras galvenās derīgo komponentu
grupas.
Probiotikas ir dzīvas derīgās baktērijas.
Prebiotikas (pārtikas šķiedrvielas) ir vielas, kas veicina probiotiku
(derīgo baktēriju) augšanu un aktivitāti.
Kobiotikas ir barība ne tikai probiotikām, bet arī cilvēka organisma
šūnām.
Sinbiotikas sinerģētiski apvieno probiotiku un prebiotiku
iedarbību.

1

Atjauno organismu
šūnu līmenī

76

VISION

2

3

4

5

Normalizē
vielmaiņu

Piesātina šūnas
ar barības vielām

Uztur mikrobioma
līdzsvaru

Atbrīvo no
noārdīšanās
produktiem

Produkcijas katalogs

JAUNĀS PAAUDZES PROBIOTIKAS
„BIO-IN” IR KĻUVUŠAS

VĒL „GUDRĀKAS”!
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JAUN

UMS

Digestico
„Digestico” veicina gremošanas trakta attīrīšanu un sagatavo organismu
sinbiotiku uzņemšanai. Mūsdienu medicīna kuņģa-zarnu trakta ārstēšanā piedāvā izmantot fermentus, ko mūsu organisms var ražot pats. Fermentu preparāti
palīdz kvalitatīvāk pārstrādāt un sagremot pārtiku, bet organisms pie tiem pierod
un sāk mazākā apjomā veidot paša fermentus, kas uz ilgu laiku rada traucējumus
organisma normālai funkcionēšanai. Atšķirībā no sintētiskajiem analogiem „Digestico” veicina gremošanas trakta funkciju atjaunošanos un dziedzeru darbības uzlabošanos. Produkts paātrina detoksikāciju, stimulē zarnu darbību, uzlabo vēdera
izeju, novērš patogēno sēnīšu un baktēriju vairošanos. Bez tam „Digestico” izvada
no organisma toksīnus un „slikto” holesterīnu, samazina akmeņu rašanās risku
žultspūslī, paaugstina sekrēciju un kuņģa sulas aktivitāti, uzlabo aknu darbību un
žults sekrēciju un stimulē tauku šķelšanos.

Activico

„Activico” uzlabo peristaltiku un vēdera izeju, kā arī ir lieliska barība probiotikām. Šis jaunais produkts satur lielu skaitu šķīstošo un nešķīstošo šūnu
(barības šķiedrvielas), kas sasaista „slikto” holesterīnu un izvada to no organisma,
veicinot normāla svara atjaunošanos, uzlabo defekāciju (novērš aizcietējumu un
hemoroīdu rašanos), novērš zarnu iekaisumus un kairinātu zarnu sindromu. „Activico” darbojas kā probiotikas – uzsūc un izvada sašķeltos produktus, holesterīnu, toksīnus un alergēnus. Turklāt šis produkts nostiprina un uztur imūnsistēmu
un apgādā organismu ar nepieciešamajiem vitamīniem un mikroelementiem.

Cobiotico
Kobiotiku „Cobiotico” sastāvs palīdz sadalīt lielas barības daļas līdz vismazākajām, kas viegli uzsūcas ar „labo” (derīgo) baktēriju palīdzību. Atšķirībā
no prebiotikām kobiotikas nodrošina ne tikai probiotiku, bet arī cilvēka organisma
šūnu barošanu. Gremošanas procesu rezultātā izdalās vitamīni, minerāli, flavonoīdi
un citas bioloģiski aktīvas vielas, kas organismā uzreiz nespēj asimilēties. Kobiotikas
ir katalizators, kas palīdz organismam sadalīt barību sīkākās daļās, ar kurām barojas
probiotikas un zarnu šūnas.„Cobiotico” arī sadala barības atlikumus, kas kuņģa-zarnu
traktā izraisa fermentācijas un pūšanās procesus, un palīdz „labajām” baktērijām zarnās apturēt „slikto” baktēriju augšanu.
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LABĀKAI GREMOŠANAI

Synbiotics Women care
„Women care” sekmē sieviešu uroģenitālā trakta veselas mikrofloras uzturēšanu.

2016

VISLABĀKĀS SINBIOTIKAS

Tas atjauno zarnu un uroģenitālo kanālu mikrofloras līdzsvaru, novērš
urīnceļu infekciju, vaginālās sēnītes un citas infekcijas un veicina pienskābes, etiķskābes un citu skābju veidošanos, kas uztur dabīgo pH līmeni.
„Women care” tāpat arī nostiprina imūnsistēmu, palīdz cīnīties ar patogēniem, uzlabo vielmaiņu un normalizē svaru.

Synbiotics Immune care
„Immune care” stiprina imūnsistēmu, samazina alerģijas rašanos
un normalizē mikrofloras līdzsvaru.
Tas veicina imūno (tajā skaitā alerģisko) reakciju normalizēšanos, nodrošina imūnšūnu nobriešanu un spēju atpazīt patogēnus. „Immune care”
palielina organisma spēju pretoties pret saaukstēšanos, aizsargā pret
augšējo elpceļu infekcijām un uzlabo ādas mikrofloru, samazinot pūtīšu
rašanās iespēju. Tāpat arī tas atjauno dabīgo bioloģisko barjeru zarnās un
samazina alergēnu, patogēnu un toksīnu caurlaidību, samazinot imūnšūnu jutīgumu un alerģiskās reakcijas.

Synbiotics Nutrition care
„Nutricion care” uztur mikrofloras un labas gremošanas līdzsvaru. Tas
satur 11 visefektīvāko baktēriju celmu kopumu, kuri ir vērsti uz gremošanas trakta atveseļošanu.
Probiotikas „Nutrition care” ražo laktozi un citus fermentus, kuri sadala piena
cukuru, uzlabo gremošanas fermentu sekrēciju un barības vielu uzsūkšanos.
Tie veido B grupas vitamīnus, novērš saindēšanos ar pārtiku, infekcijām un
zarnu iekaisumu slimībām un samazina patogēnu vairošanos gremošanas
traktā. Papildus tam „Nutricion care” nodrošina veselu mutes dobumu un novērš zobu aplikuma rašanos. Tāpat arī tas veicina cukura samazināšanos asinīs,
novēršot insulīna veidošanos un diabēta attīstīšanos.
Bio-in
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PILNĪGA INDIVIDUĀLĀ PIELĀGOTĪBA
Sinbiotiku programma „Bio-In” ir izstrādāta, ņemot vērā katra patērētāja intereses, prasības un vajadzības.

14 dienu
Express
programma

28 dienu
programma
Fast Fix

Kompleksa

70 dienu

vērsta uz ātru mērķu sasniegšanu. Tā īsākajos termiņos atjauno bojāto mikrofloru,
novēršot gremošanas traucējumus.
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Activico

Digestico

Synbiotics

Cobiotico

sniedz daudz ilgstošāku rezultātu – atjauno mikrofloras līdzsvaru un normalizē gremošanas funkcijas. Tas ir arī lielisks veids, kā novērst gremošanas traucējumu problēmas un uzturēt gremošanas sistēmas veselību.
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veicina „labo” baktēriju koloniju veidošanos un organisma atjaunošanos ar ilgstoši
noturīgu efektu.
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programma

Izveidojiet
savu individuālo
programmu!

Jūs varat patstāvīgi izvēlēties individuālu probiotiku programmu, kas atbilst jūsu
personīgajām vajadzībām, piemeklējot sev jebkādu daudzumu dažādu „Bio-In” produktu, kā arī noteikt to darbības secību un ilgumu – divas nedēļas, mēnesis, simts
dienas vai vairāk. Visus „Bio-In” produktus var iegādāties atsevišķi.

Kādēļ programma „Bio-In” ir visgudrākā un efektīvākā?

„Bio-In” palīdz cīnīties
Katra
5. paaudzes probioar slimību cēloņiem, programma ir tikas ar garantētu 90
nevis vienkārši no- personalizēta. % izdzīvošanu kuņģa
māc to simptomus.
un zarnu traktā.
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„Bio-In” ir pašlaik vienīgā programma,
kura garantē, ka dzīvās probiotikas
katrā paciņā saglabā dzīvotspēju līdz
pat derīguma termiņa beigām.

„Bio-In” ietilpst
„Bio-In” iepakojums ir radīts,
14 patentēti
izmantojot jaunākās tehnoloprobiotiku
ģijas, un nodrošina probiotiku
celmi.
dzīvotspējas saglabāšanos istabas
temperatūrā.

“ Probiotiku programma „Bio-In” satur miljardiem koloniju veidojošu vienību un ir
ideāli piemērota, lai veicinātu „labo” baktēriju nostiprināšanos zarnu traktā.

“

Maikls Tvēde,
Kopenhāgenas universitātes „Rigshospitalet” Klīniskās mikrobioloģijas
nodaļas vadītājs

81

Smart Food
Visa VISION „Smart Food” produkcija tiek ražota ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību, izmantojot organiskas, ekoloģiski nekaitīgas sastāvdaļas.

VISION „gudrais ēdiens” jeb „Smart Food” ir
nepieciešams veselīga dzīvesveida un sabalansēta uztura nodrošināšanai.

Preparāts ir bagātīgs derīgo vielu avots
un nodrošina organismu ar visu, kas
nepieciešams veselības un vitālo spēku atbalstīšanai, tādējādi izraisot organismā krasas, pozitīvas pārmaiņas. Aktīvās
sastāvdaļas ikdienā nodrošina organisma
aizsardzību pret nelabvēlīgu ārējo faktoru
ietekmi, kā arī veicina šūnu atjaunošanos
un organisma stiprināšanu kopumā.
Līnijas „Smart Food” produkcija ir lielisks risinājums tiem, kuri cenšas uzlabot dzīves
kvalitāti, apgūt veselīgus ieradumus un
nodrošināt daudzveidīgu uzturu, ko veido
kvalitatīvi produkti.
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Augu izcelsmes sastāvdaļas –
augi, ziedi, augļi un ogas – tiek
žāvēti vakuumā, ļoti zemā
temperatūrā, nesagraujot
to fizisko struktūru. Tādējādi
sastāvdaļas nav nepieciešams
apstrādāt ar ķimikālijām, turklāt tās saglabā 97 % to sastāvā ietilpstošo derīgo vielu.
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Bio-drink PURE

Advanced technology
Detoxifying in the
morning

PURE ir ārkārtīgi efektīvs dzēriens, kas attīra organismu. Tas uzlabo aknu
darbību un žults sekrēciju, tādējādi veicinot organisma attīrīšanos. Šis
dzēriens „Bio-drink” ar nieru starpniecību izvada no asinīm toksīnus, atjauno normālu vielmaiņu un zarnu trakta funkcijas, kā arī veicina asins
šūnu attīrīšanos.

Bio-drink LIFE

VISION
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akai (eiterpes) ogu ekstrakts,
ābolu etiķis, rozmarīna lapas,
sparģeļu saknes, zemenes
lapas, koriandra augļi, bērza
lapas, nātres lapas, pienenes
saknes, žāvēti ābolu gabaliņi.

Sastāvdaļu un kaltēto
augu liofilizācija

NEAIZSTĀJAMS
DIĒTAS
PAPILDINĀTĀJS
Sastāvs:
šizandras augļi, žeņšeņa lapas,
lakricsakne, zaļā tēja, rozmarīna lapas, mate lapas, auzas,
guarānas sēklas, nātres lapas,
upeņu ogas

Sastāvdaļu
kriosmalcināšana un
virskritiskā ekstrakcija

Herbifikācija –
augu un ekstraktu
apvienošana

Galaprodukta
kvalitātes
kontrole

Calming before
sleep

MIND ir lielisks risinājums trauksmes sajūtas pārvarēšanai. Tas tiešā veidā palīdz cīnīties ar trauksmes simptomiem un ienes mieru stresa pilnajā ikdienā, kas ir īpaši nepieciešams vēlu vakarā. Turklāt šis dzēriens
palīdz cīnīties ar stresu un labvēlīgi iedarbojas uz nervu sistēmu.
84

Izejvielu un
ražošanā
izmantojamo
materiālu
kvalitāte

Sastāvs:

Energising in the
afternoon

LIFE – ir dzēriens, kas dod enerģijas lādiņu, veicinot dabīgo enerģijas veidošanos organismā, un uzlabo koncentrēšanās spēju. Tas palīdz
justies mundrāk, uzlabo uzmanības koncentrēšanu un palīdz ražīgāk
strādāt. Šis dzēriens uzlabo arī sirds un asinsvadu sistēmas darbību un
veicina skābekļa pieplūdi asinīm. Atšķirībā no citiem enerģijas dzērieniem tas neizraisa pieradumu, un to droši var lietot arī cilvēki ar paaugstinātu asinsspiedienu.

Bio-Drink MIND

2016

Sastāvs:
lavandas ekstrakts, amlas
ekstrakts, citronmelisas lapas,
roibuša tēja, kaltēti kumelītes
ziedi, liepziedi, piparmētras
lapas, kanēlis, lavandas ziedi.

Biodzēriena ražošanas tehnoloģijā tiek izmantota unikāla, Laboratorijas DEM4 izstrādāta un
ieviesta metodika. Herbifikācija ļauj pārklāt izžāvēto ārstniecības augu daļiņas ar augu ekstraktiem.
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Chocolight

Chocolight

Maksimāli noder ādas, kaulu, zobu, nagu un
matu veselībai. Vitamīni palēnina novecošanas procesu un darbojas kā antioksidanti,
barojošie mikroelementi nodrošina pienācīgu muskuļu darbību un piedalās šūnu dalīšanās procesā.

Ir noderīgs sirds-asinsvadu sistēmas un asinsvadu veselībai. Vitamīns B12 veicina šūnu
augšanu skābekļa apmaiņas laikā, dabiskie
augu ekstrakti mazina holesterīna nosēdumu
līmeni asinsvados, bet barojošie mikroelementi uztur normālu asinsspiedienu un darbojas kā antioksidanti.

Sastāvs:

Sastāvs:

melnā šokolāde, hidrolizētais jūras kolagēns, hialurona
skābe, vitamīni A, B1, C, E, nikotīnskābe, cinks, biotīns,
varš, selēns.

melnā šokolāde, L-arginīns, folijskābe, vitamīni B12, B6, E,
magnijs, likopīns, resveratrols, kvercetīns.

CHARM

2016

LOVE

Chocolight

THINK

Uzlabo smadzeņu un nervu sistēmas darbību. Vitamīni piegādā smadzenēm barības
vielas, veicina smadzeņu attīstību un nervu
sistēmas atjaunošanos, bet augu ekstrakti –
uzlabo atmiņu.
Sastāvs:

86

melnā šokolāde, vitamīni B1, B2, B6, B12, C, nikotīnskābe,
folijskābe, D-biotīns, pantotēna skābe, auga grifonijas
sēklu ekstrakts, L-leicīns, L-izoleicīns, L-valīns, L-glutamīns, L-arginīns, L-glicīns, L-tirozīns, alfa liposkābe, koenzīms Q10, selēns, magnijs, dzelzs, mangāns, varš, ginkgo
biloba lapu ekstrakts, cinks.
VISION
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Enerģētisks uzturs, ko
sniedz garda tumšā
šokolāde.

ŠOKOLĀDES LIETOŠANU IESAKA ARĪ
KARDIOLOGI. TĀ IR BARĪBAS VIELĀM
BAGĀTS UN GARŠĪGS UZTURA
BAGĀTINĀTĀJS.
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Destined 4
eXcellence!
KATRS PRODUKTS IR PAPILDINĀTS AR UNIKĀLIEM
KOMPONENTIEM („SUPERFOOD”) – SPIRULĪNU,
AKAI (EITERPES) OGĀM, MAČU (JAPĀNAS ZAĻO
TĒJU), MANUKAS 20+ MEDU UN AUGU EKSTRAKTIEM, KAS PALĪDZ TIKT GALĀ AR RUTĪNU UN
SAREŽĢĪTIEM DZĪVES UZDEVUMIEM, KAS PRASA
ĪPAŠAS PŪLES UN ENERĢIJU.
„Smart Food” bieži mēdz dēvēt par nākotnes ēdienu. Nanotehnoloģiju pielietošana ražošanas procesā ļauj izmantot
veselīgu pārtikas produktu vissīkākās daļiņas (mazākas par
100 nanometriem), kas nodrošina mūsu produktu matricās
iekļauto bioloģiski aktīvo vielu efektīvāku asimilēšanu. Līnijas
„D4X Smart Food” produkti tiek izgatavoti no vismūsdienīgākajām nanodaļiņām – liposomām, kas nosedz augu šūnas.
Liposomas palielina izturību pret gremošanas traktā esošajiem šķidrumiem un uzlabo aktīvo sastāvdaļu asimilējamību,
tādējādi palielinot to koncentrāciju asinīs un uzlabojot līnijas
„Smart Food” produktu efektivitāti.

Pievienojiet jogurtam,
sulai un citiem dzērieniem.
Aizstājiet kaitīgās uzkodas ar
VISION „Smart Food”!
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Iespēja apsteigt laiku

Fizioloģiskais līdzsvars

Enerģijas lādiņš

Aktīvāks prāts

D4X Get Young

D4X Get Detox

D4X Get Active

D4X Get Smart

Efektīvs un garšīgs līdzeklis cīņā
ar laiku. D4X Get Young sastāv no
barības vielām un augu ekstraktiem, kam piemīt dažādas stratēģijas cīņā ar novecošanu. Novērš vecuma izraisītās pārmaiņas,
pagarina dzīves ilgumu, stimulē
šūnu atjaunošanos un uzlabo vispārējo pašsajūtu.

Spēcīgs atbalsts fizioloģiskā līdzsvara atjaunošanai. D4X Get Detox
mobilizē organisma resursus un
ātri iedarbina tā attīrīšanās mehānismu, saglabājot visas funkcijas
veselā stāvoklī. Komplekss sakrāto
un aktivizē visu to orgānu darbību,
kas veic detoksikācijas funkciju, un
dāvā organismam dabisku enerģiju, dzīves spēku un veselību.

Uzlādējies ar enerģiju jebkurā laikā!
D4X Get Active izveido organismā
optimālu savienojumu no visiem
elementiem, kas vajadzīgi veselībai un enerģijas uzturēšanai augstā līmenī. Tas ir drošs, uzticams
un efektīvs veselīga dzīvesveida,
aktīvu mācību un augstas konkurētspējas pamats.

Lielisks veids, kā aktivizēt smadzeņu darbību! D4X Get Smart
paredzēts smadzeņu kognitīvajai
(izziņas) funkcijai, atmiņas nostiprināšanai un mācību spējas uzlabošanai. Šis komplekss novērš stresu
un nogurumu, uzlabo noskaņojumu, uzlādē ar enerģiju un paaugstina uzmanības koncentrāciju.

Superfood spirulīna – visspēcīgākais beta-karotīna un kalcija avots.
Šī ūdenszāle palīdz saglabāt enerģiju fizisko aktivitāšu laikā.

Superfood mača – svarīgs «gudrais» produkts, kas vajadzīgs smadzeņu darbības stiprināšanai.
Mača tēja – tas ir vesels vitamīnu,
minerālvielu, antioksidantu un
aminoskābju arsenāls.

Superfood akai ogas izveido izveido organismā „aizsardzības
cietoksni”, kas sastāv no praktiski
visiem zināmajiem vitamīniem,
minerālvielām un antioksidantiem.

Superfood manuka 20+ meža ziedu medus, kas ir D4X pamatā, atšķiras ar augstu koeficientu UMF
– 20+, kas padara to par „medus
karali”.

Sastāvs:

Sastāvs:

Sastāvs:

Sastāvs:

dažādu šķirņu medus izlase, akai (eiterpes)
ogu ekstrakts, amlas ekstrakts, plūškoka
ekstrakts, resveratrols, krustnagliņu ekstrakts, augu izcelsmes fosfolipīdi (no sojas
lecitīna), bišu māšu piens.

dažādu šķirņu medus kombinācija, hibiska ekstrakts, vilkābeles ekstrakts, pienenes
ekstrakts, kordicepa ekstrakts, Barbadosas
ķiršu ekstrakts, dzintarskābe, augu fosfolipīdi (no sava lecitīna).

dažādu medus šķirņu kombinācija, spirulīnas pulveris, kanēļa ekstrakts, bišu maize,
L-karnozīns, augu fosfolipīdi (no sava lecitīna), dzintarskābe, L-arginīns.

dažādu medus šķirņu kombinācija, mača
tēja, rozmarīna ekstrakts, kakao pupiņu
ekstrakts, augu fosfolipīdi (no sava lecitīna),
žeņšeņa ekstrakts, propolisa ekstrakts, valriekstu ekstrakts.

D4X ATBRĪVO ORGANISMA
NO TOKSĪNIEM UN
APGĀDĀ TO AR
NEAIZSTĀJAMĀM
VIELĀM.
Ekskluzīvs medus maisījums, kam pievienotas „superbarojošas” sastāvdaļas
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produkcija
“ VISION
apvieno sevī labākās
mūsdienu tehnoloģijas
kosmētikas jomā

Kosmētika

un dabas spēku.

VISION ādas kopšanas līdzekļi nesatur parabēnus
un fenoksietanolu. Īpašās
formulas nodrošina kompleksu iedarbību, kuras rezultātā katra komponenta
labākās īpašības tiek papildinātas un pastiprinātas.

Vision kosmētika iemieso
sevī visu kompānijas novatoriskās pieejas pārākumu.

Mēs esam radījuši
revolūciju ne tikai
aktīvo komponentu
apvienojuma, bet
arī to efektivitātes
un ietekmes uz ādas
novecošanas procesiem
ziņā.

Dabīgi ādas
kopšanas līdzekļi
ir labākais veids,
kā uzturēt
ādu veselu un
skaistu.

“
Daniels Žutārs,

Parīzes Dofina universitātes
profesors, pasaulslavens novators
kosmētiskās produkcijas jomā
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Mūžīga
jaunība
Tā ir izstrādāta, lai cīnītos ar vecuma izraisīto ādas izmaiņu cēloņiem un sekām. „Skincare” līnija ietver augstas kvalitātes kosmētikas
līdzekļus sejas kopšanai, kuri aizsargā pret apkārtējās vides kaitīgo ietekmi, bīstamiem UV stariem
un brīvajiem radikāļiem, samazina
grumbiņu daudzumu, stimulējot
pašu kolagēna un elastīna izstrādi,
palielina ādas elastību un izturību,
saglabā tās dabīgo spožumu, mitrina ādu un apgādā to ar visnepieciešamākajiem elementiem.
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VISION izveidotā un patentētā
inovatīvā Ultradense® tehnoloģija, kosmētikas produkcijas vajadzībām izmantojot ultraskaņu, ko
pielieto krēma emulsijas sadalīšanai vissīkākajās nanodaļiņās, kas
ātrāk iekļūst ādas dziļākajos slāņos
un ļauj radīt īpaši blīvu emulsiju.

Augu cilmes šūnas
PhytoCellTec™
nunatak®

Epidermālais augšanas
faktors (EAF)

Biopeptīdi

Ultradense®
high-tech

Produkcijas katalogs

Radīta, lai
cīnītos ar
vecuma
izraisīto ādas
izmaiņu
cēloņiem un
sekām
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Nakts krēms
Klīniskie pētījumi
liecina, ka ĀDAS

MITRINĀŠANAS
EFEKTS visiem pētījumu
dalībniekiem palielinājās
par 20 līdz 75 %.

NOVĒRŠ GRUMBIŅU VEIDOŠANOS
NODROŠINA ILGSTOŠU
MITRINĀŠANU UN ĀDAS MIRDZUMU
ATJAUNO ĀDAS ELASTĪBU UN
NOTURĪBU
MĪKSTINA UN BARO ĀDU

AIZSARGĀ ĀDAS ŠŪNAS NO SILTUMA
IZRAISĪTĀ STRESA
NOVĒRŠ PIRMSLAICĪGU
NOVECOŠANOS
RADĪTS UZ TĪRĀKĀ ALPU LEDUS
ŪDENS BĀZES

Šis krēms ar bagātīgu tekstūru pastiprina mitruma absorbēšanu, veicina toksīnu izvadīšanu, baro un
atjauno ādu, piedodot tai mirdzumu un samtainumu.
Naktī organisms zaudē daudz šķidruma, bet, pateicoties VISION Skincare nakts krēma lietošanai, āda
vienmēr būs mitrināta un atjaunota.
Nakts krēms tiek ražots uz Šveices Alpos izkusušu ledāju ūdens bāzes (ledājs atrodas 3658 m augstumā). Šis ūdens ir veicis dabīgās attīrīšanās procesu un satur daudz vērtīgu elementu. Ledāju ūdens
iekapsulējas liposomās, kuras veido tīra saspiesta ūdeņraža oksīda lodītes.
Ūdens saturs dažādos ādas slāņos no dziļākajiem slāņiem līdz virspusei samazinās no 80 % līdz 13
% ārējos slāņos. Tikai liposomas nodrošina ūdens iekļūšanu ādas dziļākajos slāņos, sniedz ilglaicīgu
mitrinošu efektu.
Lietošana:
Lietot katru vakaru, ar
pirkstu galiem uzmanīgi
uzklājot uz rūpīgi attīrītas
sejas ādas, kakla un
dekoltē.

Sargājiet
zonu ap
acīm.

Sastāvs:
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Ūdens, Glicerīns, Saponaria pumila callus culture ekstrakts (PhytoCellTec™ nunatak®), Lecitīns, Palmitoil tripeptīds-1
(Bio-peptīds), Palmitoil tetrapeptīds-7 (Bio-peptīds), Nikotiāna Bentamiāna heksapeptīds-40 sh-oligopeptīds-1 (EGF), Acetil
Heksapeptīds- 8 (Bio-peptīds), Fenoksietanols, Ksantāna sveķi Izomalts, Fosfāta bufersāls šķīdums, Hlorfenezīns, PEG-40
Hidrogenēta rīcineļļa, Chondrus crispus pulveris, Parfīms Butilēns glikols, Citronskābe, Karbomērs, Caprilil glikols, Nātrija
benzoāts, Polisorbāts 20, CI 42090.
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NOVĒRŠ GRUMBU
VEIDOŠANOS
UZLABO ĀDAS ELASTĪBU
UN NOTURĪBU
SAMAZINA IEKAISUMUS
UN KAIRINĀJUMUS
PALĪDZ NOVĒRST
DAŽĀDUS ĀDAS DEFEKTUS
VEICINA ĀDAS
ATJAUNOŠANOS
STIMULĒ KOLAGĒNA UN
ELASTĪNA IZSTRĀDĀŠANOS

PRODUKTU
IZSTRĀDES
MĒRĶIS IR CĪNĪTIES
AR VECUMA
IZRAISĪTAS ĀDAS
NOVECOŠANAS
CĒLOŅIEM UN
SEKĀM.
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Sejas serums
Efektīvi iedarbīgais VISION Skincare serums būtiski
samazina redzamās novecošanās pazīmes, nogurušajai ādai dāvina jaunu dzīvi.
Unikālā formula ar aktīvo augšanas faktoru IL 10
ir ar pretiekaisuma īpašībām, kā arī ir paredzēta
dažādu ādas defektu novēršanai. Tā būtiski samazina foto novecošanās pazīmes, tādas, kā grumbiņas
un krokas, paplašinātas poras, ļengana āda, ne
vienmērīga pigmentācija, bāla sejas krāsa.
Lietošana:
Lietot katru dienu, ar
pirkstu galiem uzmanīgi
uzklājot uz rūpīgi attīrītas
sejas ādas, kakla un
dekoltē.

Sargājiet
zonu ap
acīm.

Sastāvs:
ūdens, kaprila/kaprina triglecerīdi, kokosa, kaprilāts, glicerīns,
lauroillizīns, Saponaria pumila callus culture ekstrakts (PhytoCellTec™ nunatak®), lecitīns, palmitoiltetrapeptīds-1 (biopeptīds),
palmitoiltetrapeptīds-7 (biopeptīds), Nicothiana bentamiana
heksapeptīds-40 sh-polipeptīds-6 (IL10), acetilheksapeptīds-8
(biopeptīds), Nicothiana bentamiana heksapeptīds-40 sh-oligopeptīds-1 (EGF), ksantānsveķi, fenoksietanols, saharozes laureāts, izomalts, hlorfenezīns, aromātviela, fosfolipīdi, tokoferols,
saulespuķu sēklu eļļa, butilēnglikols, karbomērs, kaprililglikols,
polisorbāts 20, TRIS bufersāls, fosfāta bufersāls šķīdums, limonēns

Kosmētika – Vision Scincare
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Krēms acu zonai

Neatkarīgi pētījumi
apliecina, ka pēc VISION
PRODUKTU „SKINCARE”
ILGSTOŠAS LIETOŠANAS
ĀDAS ELASTĪGUMS
PALIELINĀS PAR VAIRĀK
NEKĀ 10 %, TURKLĀT
PAR VAIRĀK NEKĀ 10 %
SAMAZINĀS ARĪ GRUMBAS.
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VISA JAUNĀS
KOSMĒTIKAS
LĪNIJAS
PRODUKCIJA
SATUR AUGU
CILMES ŠŪNAS,
KAM IR IZŠĶIROŠA
LOMA VECUMA
IZRAISĪTO
ĀDAS IZMAIŅU
NOVĒRŠANĀ.

SAMAZINA GRUMBIŅU
VEIDOŠANOS AP ACĪM

NODROŠINA INTENSĪVU
MITRINĀŠANU

NOVĒRŠ TUMŠOS LOKUS UN
MAISIŅUS ZEM ACĪM

PASTIPRINA ĀDAS AIZSARGBARJERU
VEIC ILGSTOŠU LIFTINGA EFEKTU

VISION Skincare līnijas krēms plakstiņiem ir izveidots uz zīda akācijas ekstrakta bāzes kopā ar Darutoside kompleksu, kas piešķir tam pretiekaisuma un pretnovecošanas iedarbību, kā arī veicina poru
sašaurināšanos.
Zīda akācijas ekstrakts uzlabo ādas elpošanu, atbrīvo to no toksiskiem glikogēniem, uzlabo šūnu aktivitāti un palēnina pigmentu veidošanos, novērš grumbiņu rašanos, palielina ādas elastību un izturību,
mazina novecošanas pazīmes, veicina poru sašaurināšanos.
Veidojot barjeru, tas stimulē kolagēna un elastīna sintēzi. Novērš redzamās nogurušas ādas pazīmes
– maisiņus, tumšos lokus zem acīm un bālu ādas krāsu, veicina tās atsvaidzināšanu un atjaunināšanu.
Intensīvi mitrinošais pretnovecošanas krēms ne tikai palīdz noņemt tūsku un samazināt tumšos lokus
zem acīm, bet arī izmaina ādas ārējo izskatu, novēršot sīkās grumbiņas.
Lietošana:
Uzklājiet nelielu
daudzumu zem
acīm

Rūpīgi nolīdzinot ar
pirkstu galiņiem no
iekšēja kaktiņa uz ārējo
un no ārējā kaktiņa –
matu augšanas virzienā.

Sastāvs:
augu cilmes šūnas PhytoCellTec™ nunatak®, epidermālais augšanas faktors (EAF), lecitīns, biopeptīdi, zīdkoka mizas ekstrakts,
Darutoside®, E vitamīns, vasaras saulgriezes sēklu eļļa.
Kosmētika – Vision Scincare
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Dienas krēms SPF20

Dienas krēms SPF30

Ideāli piemērots gada
aukstajam laikam
NOVĒRŠ GRUMBIŅU VEIDOŠANOS
PAAUGSTINA ĀDAS NOTURĪBU UN
ELASTĪBU
NODROŠINA ILGSTOŠU MITRINĀŠANU
PAĀTRINA ĀDAS ŠŪNU ATJAUNOŠANOS
AIZSARGĀ NO BRĪVAJIEM RADIKĀĻIEM
STIMULĒ KOLAGĒNA UN ELASTĪNA
IZSTRĀDĀŠANOS

Ideāli piemērots gada
karstajam laikam
Iemesls priekšlaicīgai ādas novecošanai 90 % gadījumu ir
saules staru iedarbība. Pietiek pavadīt saulē tikai 20 minūtes,
lai nodarītu ādai kaitējumu. UV staru iedarbībā brīvo radikāļu skaits organismā ātri palielinās, kas noved pie ādas šūnu
bojājumiem, kā rezultātā paātrinās novecošanas process.
Izstrādāts visiem ādas tipiem, šis mitrinošais krēms uztur tās
aizsargfunkcijas un nodrošina mitrināšanu un barošanu visas dienas garumā, pastiprinot ādas mitruma noturības spēju un pasargājot ādu no UVA/UVB stariem vasarā un ziemā.
Lietošana:

UZLABO SEJAS KRĀSU

Pēc seruma lietošanas
vienmērīgām
kustībām ar pirkstu
galiem rūpīgi uzklājiet
uz attīrītas sejas, kakla
un dekoltē zonas ādas.

IZSTRĀDĀTS VISIEM ĀDAS
TIPIEM, ŠIS MITRINOŠAIS
KRĒMS UZTUR TĀS
AIZSARGFUNKCIJAS UN
NODROŠINA MITRINĀŠANU
UN BAROŠANU VISAS DIENAS
GARUMĀ
Sastāvs:
augu cilmes šūnas PhytoCellTec™ nunatak®, epidermālais
augšanas faktors (EAF), lecitīns, biopeptīdi, homosalāts, E
vitamīns, vasaras saulgriezes sēklu eļļa.
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Sargājiet
zonu ap
acīm.

Sastāvs:
Phyto-CellTec™ nunatak®, biopeptīdi, epidermālais augšanas faktors
(EAF), homosalāts, lecitīns.
Kosmētika – Vision Scincare
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Maska sejai
NOVĒRŠ GRUMBIŅU
VEIDOŠANOS

Maska ar iekapsulētu C vitamīnu saudzīgi attīra, baro un
atsvaidzina nogurušu ādu, rada antiseptisku efektu.

NODROŠINA DABĪGU
ĀDAS MIRDZUMU

VISION Skincare sejas maska satur iekapsulētu C vitamīnu.
Šis vitamīns ir spējīgs izšķīst ūdenī, kas uzlabo tā nokļūšanu ārējos ādas slāņos. Liposomās iekapsulētais C vitamīns
iekļūst pašos dziļākajos ādas slāņos un iedarbojas divreiz
efektīvāk, aizsargājot ādu no brīvo radikāļu iedarbības. Tas
masāžas laikā iesūcas ādā un pēc tam neizzūd.

STIMULĒ KOLAGĒNA
UN ELASTĪNA
IZSTRĀDĀŠANOS
PIEMĪT BALINOŠA
IEDARBĪBA
DARBOJAS KĀ
ANTIOKSIDANTS

JUMS VAIRS NEBŪS
NEPIECIEŠAMAS
NEKĀDAS INJEKCIJAS VAI
PROCEDŪRAS AR FIZISKU
IEDARBĪBU.

Lietošana:
Vienmērīgā
slānī uzklājiet
uz sejas, kakla
un dekoltē
zonas.

Masējiet, līdz
uzsūcas C vitamīna
kapsulas un
mainās maskas
krāsa.

Sargājiet
zonu ap
acīm.

Izmantojiet
divreiz nedeļā.

Sastāvs:
augu cilmes šūnas PhytoCellTec™
nunatak®, epidermālais augšanas
faktors (EAF), lecitīns, biopeptīdi,
iekapsulēts C vitamīns, karagināna
pulveris, E vitamīns, kaolīns.
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Millenium Neo Gel
Aizsargā ādas šūnas pret brīvajiem radikāļiem
Nodrošina intensīvu un dziļu ādas barošanu
Tonizē ādu un padara to elastīgāku
Aizkavē novecošanas procesus un izlīdzina grumbas
Mazina mikroiekaisumus un novērš ādas nepilnības
Neizraisa alerģiskas reakcijas un ir piemērots visiem ādas tipiem
Gēls „Millenium Neo” ir augstas efektivitātes pretnovecošanas līdzeklis. Tas padara ādu jaunāku, aizsargā
ādas šūnas pret brīvajiem radikāļiem, aktivizē mikrocirkulācijas procesus un stimulē šūnu reģenerāciju. Gēls
mitrina ādu, tā aktīvie komponenti iekļūst dziļi dermā,
nodrošinot šūnu barošanu un veicinot ātru un noturīgu atjaunošanas efektu. Bez tam gēls „Millenium Neo”
tonizē ādu un padara to elastīgāku, piešķir tai svaigāku
un starojošu izskatu un izlīdzina grumbas. Gēls mazina
ādas kairinājumu un iekaisumus, kā arī efektīvi cīnās ar
ādas nepilnībām.
Lietošana:
Pēc seruma lietošanas
vienmērīgām kustībām
ar pirkstu galiem rūpīgi
uzklājiet uz attīrītas
sejas, kakla un dekoltē
zonas ādas.

Sargājiet
zonu ap
acīm.

GĒLS MITRINA
ĀDU, UZLABO
ĀDAS KRĀSU UN
ELASTĪGUMU,
PALĪDZ
IZLĪDZINĀT
GRUMBAS UN
PIEŠĶIR ĀDAI
JAUNEKLĪGU
MIRDZUMU

Sastāvs:
alveja, žeņšeņa ekstrakts, tējas koka lapu ekstrakts, Āzijas centīlijas
ekstrakts, tīruma kosas ekstrakts, kviešu proteīna ekstrakts, divdaivu
ginka ekstrakts, nātrija hialuronāts, vitamīns Е.
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JAUN

VISION Skincare piedāvā konžaka saknes sūkļus. Šie mīkstie un
maigie sūkļi tiek izgatavoti no konžaka – Āzijas bumbuļauga,
kas bagātīgi satur derīgas vielas, jo īpaši tādus minerālus kā
kalcijs un krams. Sūklis iedarbojas kā maigs eksfoliators, delikāti
atbrīvojot ādu no atmirušajām šūnām.
Bagātināts ar dabas antioksidantiem
un mikroelementiem
Delikāti attīra un noņem atmirušo ādu
Palīdz uzturēt neitrālu ādas pH balansu
Stimulē šūnu augšanu, piemīt drenāžas
efekts

UMS

VISION Skincare sūkļi

2016

perfektai ādas attīrīšanai
Sūklis taukainai ādai

Sūklis sausai ādai

Sūklis jūtīgai ādai

Bambusa ogli bieži dēvē par Āzijas
„melno dimantu”. Būdama apveltīta
ar dabas dotu antibakteriālo un pretsēnīšu efektu, bambusa ogle satur
aktivizētu oglekli un minerālus, kas
gadsimtiem ilgi ir izmantoti, lai absorbētu toksīnus, novadītu liekos taukus
un cīnītos ar baktērijām.

VISION Skincare sūklis sausai ādai
uz batātes bāzes baro ādu un atjauno tās lipīdu barjeru, uzlabo
ādas spēju uzsūkt un noturēt mitrumu, paaugstina elastību un noturību, pastiprina aizsargfunkciju.

VISION Skincare sūklis jūtīgai ādai radīts uz alvejas ekstrakta bāzes, delikāti
attīra, mitrina un nomierina pārāk jūtīgu ādu. Piemīt sadzīšanas efekts, nodrošina ādas barošanu, aizsargājot to
no apkārtējās vides kaitīgās ietekmes.

Piemērots plānai ādai ap acīm
Piemērots jūtīgai ādai
Piemērots maigai zīdaiņu un bērnu
ādai

IETEIKUMI PAR LIETOŠANU

Samitriniet sūkli siltā ūdenī.
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Izspiediet lieko ūdeni.

Saudzīgi notīriet ādu. Līdzko sūklis
ir samircis un uzbriedis, veiciet ar tā
plakano pusi apļveida kustības pa
seju vai ķermeni, lai attīrītu ādu no
atmirušajām šūnām un netīrumiem.

Lai sagatavotu sūkli
nākamajai lietošanas reizei,
tas pēc lietošanas kārtīgi
jāizmazgā un jāizžāvē labi
vēdināmā vietā.
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EnjoyNT

Harpago Gel
Aizsargā locītavas un mugurkaulu lielas slodzes laikā
Aizkavē saistaudu noārdīšanos
Palīdz uzturēt locītavu kustīgumu un lokanību
Mazina locītavu un muskuļu
nogurumu un smaguma sajūtu
pēc sporta nodarbībām
Gēls „EnjoyNT Harpago” ir radīts, lai nodrošinātu pilnvērtīgas locītavu funkcijas
un sniegtu atbalstu muskuļaudu veselībai. Gēls satur asos sarkanos piparus, kas
sildoši iedarbojas uz muskuļu šķiedrām,
uzlabo asinsriti un paātrina bojāto audu
atjaunošanos. Gēla galvenais komponents velna nags veicina muskuļu un locītavu iekaisuma un sāpju mazināšanos,
palīdz atbrīvoties no tūskas izpausmēm
un atjauno locītavu kustīgumu. Zemesriekstu eļļa stimulē audu atjaunošanos
pēc traumām un smagas fiziskās slodzes.
Sastāvs:
velna nags (harpagophytum), zemesriekstu eļļa, aso
sarkano piparu ekstrakts.
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Roll-on gel

2016

Dabīgs svaigums un atjaunošanās
Body Revive Roll-on gel
Leg Refresh Roll-on gel
Sāpes jebkurās ķermeņa daļās vai citi iekaisuma
simptomi (pietūkums, apsārtums vai paaugstināta ķermeņa temperatūra) • Saišu vai cīpslu sastiepums • Osteoartrīts vai reimatoīdais artrīts •
Savainojums, mīksto audu iekaisums vai sāpju •
Pārslodzei pakļautu muskuļu atslābināšana • Pēc
lielām fiziskām slodzēm (veicina muskuļu sildīšanu) un pēc intensīvas fiziskas slodzes (saspringušu muskuļu atslābināšana)

Pietūkumi, smaguma sajūta, nogurums, sāpes kājās un
citi vēnu mazspējas simptomi • Varikozā vēnu paplašināšanās • Pietūkums un sāpes pēc traumām • Ādas barošana, mitrināšana un mīkstināšana • Saplaisājusi āda •
Pēc intensīvas fiziskās slodzes • Pēc ilgstošas stāvēšanas
vai sēdēšanas • Pēc staigāšanas augstpapēžu apavos •
Pēc ilgstošas atrašanās nekustīgā stāvoklī (tāliem braucieniem ar autobusu, lidmašīnu vai vilcienu)

Pateicoties augu ekstraktu augstajai efektivitātei,
produkts dabīgā veidā spēj novērst jebkādas ar sāpēm saistītās problēmas. Vienkārši uzklājiet to tieši
uz problemātiskās vietas. Augstā koncentrācija un
sinerģētiskais bioloģiski aktīvo dabas komponentu
apvienojums ļauj sasniegt nepieciešamo dzesējoši
sildošo efektu, noņemt sāpes un atslābināt muskuļus. Rodas tūlītēja komforta un viegluma sajūta.

Pēc garas darba dienas, pastaigas vai aktīvām sporta
nodarbībām mēs kājās jūtam nogurumu un smagumu. Galvenais šādu sajūtu iemesls ir palēninātā asinsrite, kas veicina dažādu slimību attīstību. Leg Refresh
Roll-on gēls sniedz tūlītēju komforta un dabiska svaiguma sajūtu. Katru dienu lietojot tikai dažas minūtes,
ievērojami palielinās jūsu komforta sajūtu un nodrošinās atslābināšanos.

Uzlabota jaunas paaudzes dabīgu produktu līnija, kas lieliski
remdē muskuļu un locītavu sāpes un mazina kairinājumu.

Sastāvs:
Leg Refresh: alveja, mentols, mellene, rozmarīns, kviešu asnu eļļa, augstākās kvalitātes olīveļļa, lavanda, piparmētra, zirgkastaņa, hialuronskābe, šī sviests
Body Revive: velna nags, īstā alveja, mentols,
kumelīte, rozmarīns, augstākās kvalitātes olīveļļa, kampars, salvija, kalnu arnika
Kosmētika
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Rokassprādzes
„PentActiv”

VISION AKSESUĀRI, KURI ARĪ
IR VESELĪGA DZĪVESVEIDA
NEATŅEMAMA SASTĀVDAĻA, IR
PAREDZĒTI MŪSDIENU CILVĒKIEM
AR ATBILDĪGU ATTIEKSMI PRET SAVU
IZSKATU UN PAŠSAJŪTU.

AeroTeq – biokeramikas ieliktņi, kas
izstaro negatīvi lādētus skābekļa jonus ar
koncentrāciju 800 1000 jonu uz 1 cm3

NanosilverTeq – pozitīvi
lādēti nanosudraba ieliktņi

Palielina organisma kopējās aizsardzības spējas
Uzlādē ar enerģiju

MagTeq – magnētiskie ieliktņi,

Uzlabo asinsriti

kas inducē elektromagnētisko lauku
750-800 Gs

Palēnina novecošanas procesus

Rokassprādzes „PentActiv” ir radītas ar nanotehnoloģiju palīdzību, atveseļojoši iedarbojas uz organismu kopumā, stiprina veselību un imunitāti,
kā arī palīdz mazināt dažādu nelabvēlīgu faktoru
negatīvo ietekmi.
Šīs unikālās rotaslietas apvieno sevī stilīgu dizainu
un jaunākās paaudzes tehnoloģijas. Rokassprādžu „PentActiv” pieci bioloģiski aktīvie elementi uzlādē ar enerģiju, uzlabo asinsriti, normalizē
vielmaiņu un palēnina novecošanas procesus.
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Rokassprādzes ir izgatavotas no augstas kvalitātes
materiāliem, galvenais no kuriem ir japāņu ķirurģiskais tērauds, savukārt to virsma pēc izvēles tiek
pārklāta ar 23 karātu zeltu. Mēs piedāvājam klasisku dizainu vīriešiem un izsmalcinātu – sievietēm.
Izmēru iespējams regulēt atbilstīgi plaukstas platumam, ja nepieciešams, izņemot posmus.

SolarTeq – biokeramikas ieliktņi,
kas izstaro infrasarkanos viļņus 4-14
mikronu diapazonā

GermaTeq – biokeramikas ieliktņi
ar germāniju 200 ppm
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VIP-ROFES
Testēšana ar VIP-ROFES balstās uz elektroakupunktūras metodes. Tās laikā tiek stimulēts bioloģiski aktīvais punkts P-7 kreisās plaukstas locītavas
iekšpusē, caur kuru uz visiem orgāniem tiek nosūtīti
elektriskās strāvas mikroimpulsi, tādējādi izraisot atbildes reakciju. No orgāniem saņemtos atbildes impulsus ierīce salīdzina ar vesela cilvēka rādītājiem.
VIP-ROFES vienkārši jāpievieno pie planšetdatora
vai parastā datora. Viss nepieciešamais programmnodrošinājums ir iekļauts ierīces komplektā. Pateicoties īsām un precīzām instrukcijām, ierīces lietošanu
var apgūt dažu minūšu laikā. Viena cilvēka testēšana
un rezultātu apstrāde aizņem tikai 3 minūtes. Veselī-

bas testēšana ar VIP-ROFES ļauj konstatēt iespējamo
problēmu, pirms tā rada bīstamību. VIP-ROFES parāda, kāda graujoša ietekme uz cilvēka veselību var
būt kaitīgiem ieradumiem, stresam, sliktiem darba
apstākļiem un citiem nelabvēlīgiem faktoriem.
Bez tam šī ierīce ir neaizstājama, lai kontrolētu bioloģiski aktīvo uztura bagātinātāju, medikamentu
un citu preparātu, ko lieto testējamā persona, efektivitāti. Kad veikta viena testēšana, jāiedzer uztura
vai preparāts un jāveic atkārtota testēšana pēc 30
minūtēm. Tādējādi jau pēc pusstundas tiks iegūts
zinātnisks apliecinājums lietoto preparātu efektivitātei.

Testē svarīgāko orgānu un sistēmu stāvokli

Ierīce VIP-ROFES ļauj novērtēt
organisma vispārējo stāvokli, kā arī tā
galveno orgānu un sistēmu stāvokli
un emocionālo stāvokli.
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SEKOJIET DZĪVESVEIDAM,
UZTURAM, FIZISKAJĀM
UN EMOCIONĀLAJĀM
SLODZĒM, KĀ ARĪ STRESA
UN NELABVĒLĪGU
FAKTORU IETEKMES
LĪMENIM!

Sniedz rezultātus 3 minūšu laikā
Ļauj novērtēt psihoemocionālo stāvokli
Parāda kaitīgo ieradumu ietekmi
Nosaka stresa un neatbilstīgu darba
apstākļu radīto kaitējumu
Konstatē iespējamās problēmas pirms to
izpausmju parādīšanās
Kontrolē diētisko, bioloģiski aktīvo un citu
uztura bagātinātāju lietošanas efektivitāti
VIP-Rofes

VISION
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Pastāvīgajiem klientiem
mēs iesakām kļūt par
VISION Premium kluba
biedriem.
Lai saņemtu sīkāku
informāciju, vērsieties pie
sava konsultanta.

Premium KARTE
NODROŠINA ŠĀDAS PRIEKŠROCĪBAS:

VISION klientu lojalitātes programmu, bonusus par
katru pasūtījumu un dāvanas no kompānijas VISION;
Iespēju saņemt bonusus par personīgajiem ieteikumiem
un izmantot tos turpmāko pasūtījumu apmaksai.
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LIETOJOT VISION PRODUKCIJU, JUMS BŪS:

SVAIGA UN
PIEVILCĪGA ĀRIENE

VESELA UN
LAIMĪGA
ĢIMENE

LIELISKA
PAŠSAJŪTA IK
DIENU
119

Jūsu neatkarīgais Vision konsultants:
Vārds/uzvārds

Tālrunis
E-pasts
Konsultanta kods

www.vipgroup.net
visionshop.me

