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Par Kompāniju
Kompānija Vision International People Group jau vairāk kā 15 gadus ir viena no pasaules vadošajām kompānijām, kas ražo
produktus veselībai, ilgam mūžam, jaunībai un skaistumam.
Vision produktu sortimentā ir pilnīgs fitoproduktu komplekss - bioloģiski aktīvi uztura bagātinātāji pieaugušajiem un bērniem, dziednieciski un atveseļojoši kosmētiskie līdzekļi, zāļu tējas, kā arī inovatīvi un veselīgi pārtikas produkti Smart Food un
atveseļojoši aksesuāri.
Kompānijas Vision lielākā daļa produktu tiek ražota vienā no Eiropas izcilajiem farmaceitiskajiem koncerniem Arkopharm
Francijā un Īrijas fabrikā Nutripharma atbilstoši Eiropas kvalitātes un drošības standartiem. Visi uzņēmumi, kuros tiek ražoti
Vision produkti, ir sertificēti pēc GMP standarta. GMP standarts garantē, ka Kompānija ražo produktus tikai no augstvērtīgām
izejvielām, izmantojot mūsdienīgas augsto tehnoloģiju iekārtas.
Kompānija Vision maksimāli rūpējas, lai tās produkcija būtu efektīva un droša. Visi bioloģiski aktīvie fitoprodukti tiek ražoti
tikai no dabīgām ekoloģiski tīrām augu izejvielām. Inovatīvu tehnoloģiju izmantošana ļauj saglabāt augu veselumu un vērtīgās īpašības un bagātināt ražotos produktus ar optimālu derīgo vielu daudzumu. Vision DEM4 (Direct Effect Management)
zinātniski - pētnieciskā laboratorija veic regulāru ekoloģiski labvēlīgo reģionu monitoringu. Tieši tas ļauj iegūt drošas un
derīgas augu izejvielas.
Laboratorijas stratēģisko partneru vidū var atzīmēt lietuviešu kompāniju Svencioniu Vaistazoles, kas ražo visas kompānijas
Vision zāļu tējas un dažus UB. Par augstu kvalitāti lietuviešu kompānijas produkcija ieguvusi prestižas Eiropas balvas un sertifikātus.
Kompānija Vision pievērš lielu uzmanību ražošanas procesam. Visi fitokompleksi tiek gatavoti, izmantojot kriosasmalcināšanas metodi, kas ļauj saglabāt augu šūnu veselumu, kas nodrošina maksimālo bioloģiski aktīvo vielu uzsūkšanos un to vispusīgu pozitīvu iedarbību uz organismu.
Visi Vision produkti, pirms nonāk pie patērētāja, iziet visus obligātos valsts reģistrācijas etapus visās valstis, kurās tie pieejami.
Turklāt kompānija Vision pēc savas iniciatīvas veic savu produktu klīniskos pētījumus. Vadošie nozares institūti, laboratorijas
un klīnikas jau ir apstiprinājušas Vision produktu augsto efektivitāti un pilnīgo drošību. To efektivitāti ir apstiprinājušas arī
neskaitāmas pozitīvas lietotāju un ekspertu atsauksmes.
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Antiox+
Aizsargā no brīvajiem radikāļiem, palēnina
novecošanās procesus.

ĪPAŠĪBAS

Grieķu valodā „anti" - nozīmē „pret", „oxys" - nozīmē „skābs", tātad nosaukumu antioksidants burtiski var tulkot kā tādu, kas darbojas pret skābi jeb oksidēšanos. Kāds sakars oksidēšanās procesam ar veselību?

Piemīt antioksidanta efekts.
Palēnina novecošanās procesus.
Labvēlīgi iedarbojas uz sirds-asinsvadu sistēmu.
Piemīt imūnmodelējošas īpašības.
Ir dabisks onkoprotektors.

PRIEKŠROCĪBAS
Antiox+ aktīvās vielas netiek neitralizētas saskarsmē ar
brīvajiem radikāļiem, pateicoties antioksidantu kompleksa sinerģiskajai darbībai.
Antiox+ sastāvā ir vitamīni, minerāli un augu komponenti, kas veicina vairāku organisma sistēmu atbalstu
vienlaikus.
Antiox+ - tas ir zināmu un izpētītu antioksidantu
komplekss, kas pārbaudīts ilgstošos klīniskos pētijumos, kas apliecinājuši tā efektivitāti un drošību.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Pieaugušajiem rekomendē lietot 1 kapsulu dienā, ēšanas laikā, uzdzerot ūdeni.
o

Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25 C) sausā, bērniem nepieejamā vietā.
Derīguma termiņš: 3 gadi.

Ir iekārtots tā, ka uz Zemes jebkuras vielas dabiskā sabrukšana notiek, piesaistot skābekli jeb oksidējoties. Precīzāk, tiek piesaistītas skābekļa aktīvās formas
jeb brīvie radikāļi. Tieši tādēļ cilvēka slimības un novecošanās - tas ir oksidēšanās process viņa organismā.
Tātad antioksidanti - tā ir ķīmisko vielu specifiska grupa, kam piemīt brīnišķīga īpašība: tās piesaista minētos brīvos radikāļus, tā palēninot oksidēšanās
procesus. Rezultātā cilvēks retāk slimo un lēnāk noveco, īpaši aktuāli tas ir
pašlaik, kad oksidēšanās procesi ļoti paātrinās mūsu trakā dzīves tempa, pastāvīgo stresu, sociālo problēmu, nekvalitatīvas pārtikas un ūdens, sliktās ekoloģijas un smēķēšanas dēļ.
Šobrīd ir zināmas vairāk nekā 1100 dažādas brīvo radikāļu grupas. Viens antioksidants nav spējīgs cīnīties ar tādu „armiju". Tādēļ katram kaitīgajam brīvajam radikālim, bet reizēm pat atsevišķiem to specifiskajiem veidiem, ir savs
„slazds". Tas savukārt nozīmē, ka vislabāko efektu antioksidanti sasniedz, darbojoties pāros vai grupās.
Aizsargājot katru organisma šūnu no brīvajiem radikāļiem, Antiox+ iekustina kaskādes veida antioksidantu reakciju, kurai pateicoties izdodas neitralizēt
ne tikai vienu brīvo radikāļu grupu, bet daudzus nestabilus atomus un savienojumus, kas apdraud visu organismu. Tas ir īsts spēcīgu, ilgākā laika posmā
pārbaudītu svarīgāko antioksidantu komplekss, kas efektīvi darbojas pret novecošanās procesiem, aizsargā organismu no nelabvēlīgas vides iedarbības,
regulē sirds un asinsvadu darbību, kā arī tam piemīt izteikta atjaunošanas
īpašība.

ANTIOX+ VAJADZĪGS
Visiem, kas rūpējas par savu veselību, it īpaši mūsdienu apstākļos.
Tiem, kas dzīvo vietās ar augstu vides piesārņojumu vai strādā kaitīgo; darba apstākļos.
Tiem, kuriem ir novājināta imūnā un sirds-asinsvadu sistēma.
Tiem, kas neievēro racionālu ēšanas režīmu, jo ir pieraduši lietot ātrās uzkodas.
Tiem, kas lieto alkoholu un smēķē.

6

CLASIC HIT

Sastāvs un ingredientu apraksts
Antiox+ bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Vīnogu kauliņu izspiedu ekstrakts
Vitamīns C
Ginko biloba
Cinks
Vitamīns E
Beta karotīns
Selēns

1 kapsula (390 mg) satur
150 mg
65 mg
26,5 mg
15 mg
10 mg
5 mg
50 mkg

Antiox+ augu valsts komponenti, vitamīni un minerāli darbojas
pēc kaskādes darbības principa, t.i., visos organisma aizsardzības antioksidantu līmeņos. Līdzīgi filtram, sākumā tie kompleksi
attīra organismu no uzbrūkošajiem brīvajiem radikāļiem un toksīniem, tā aktivizējot tā reģenerēšanās spējas, bet pēc tam katrs
no tiem sāk darboties savā organisma daļā.
Vīnogu kauliņu izspiedu ekstrakts, kas pamatoti skaitās viens
no spēcīgākajiem antioksidantiem, piesaista un sasaista brīvos
radikāļus, kas grauj šūnu ģenētisko sistēmu un to membrānu
struktūru un samazina oksidēšanās procesu intensitāti organismā. Viens no pamata darbīgajiem vīnogu komponentiem ir
resveratols, kas novērš asinsvadu sklerotiskos bojājumus, nostiprina to sieniņas, pazemina „kaitīgā" holesterīna līmeni, noņem tūsku, uzlabo asinsriti.
Kamēr vīnogu kauliņu izspiedu ekstrakts darbojas šūnas citoplazmā un asins plazmā, cits, ne mazāk svarīgs antioksidants ginko biloba, strādā šūnu membrānās, novēršot to bojājumus.
Ginko biloba satur aktīvus komponentus - spēcīgus antioksidantus, kas spēj neitralizēt brīvo radikāļu kaitīgo iedarbību. Pateicoties augstajam vitamīnu saturam un ginko bilobas spējai
iedarboties uz mikrocirkulāciju asinsvados, augu valsts komplekss Antiox+ veicina atvieglotu mitruma nokļūšanu audos,
darbojoties pret novecošanos, tonizējot ādu.

Oksidēšanās un atjaunošanās procesus regulēt spēj ne tikai vīnogas un ginko biloba, bet arī vitamīnu C, E un beta karotīna
komplekss, kam piemīt spēcīga antioksidantu aktivitāte un plašs
darbības spektrs. Vitamīns C regulē ogļhidrātu vielmaiņu; labvēlīgi ietekmē aknu antitoksiskās funkcijas; veicina kolagēna sintēzi; cīnās ar vīrusiem, atbrīvojot no saaukstēšanās. Vitamīns E
pazemina holesterīna līmeni uz asinsvadu sieniņām; attīra artērijas no holesterīna plātnītēm; aizsargā sirds-asinsvadu sistēmu no
hipoksijas (skābekļa bada); uzlabo asinsriti un nostiprina asinsvadu sieniņas. Beta karotīnam piemīt imunostimulējošs un adaptogēns efekts. Šo vitamīnu sinerģijas unikālais efekts slēpjas tajā,
ka tie spēj reģenerēt – t.i. viens spēj papildināt otra nepietiekošo
antioksidanta aktivitāti un otrādi.
Antioksidantu cīņu ar brīvajiem radikāļiem noslēdz atjaunošanās process. Kompleksā Antiox+ šo lomu pilda cinks un selēns,
kas ir vairāk nekā 200 fermentu svarīgas sastāvdaļa. Tie piedalās
audu atjaunošanās procesā, tie darbojas kā antioksidanti, piedalās olbaltumvielu sintēzē un kolagēna veidošanā. Cinks ir nepieciešams imūnsistēmas adekvātai funkcionēšanai un normālam
asinsrecēsanas procesam. Vitamīna C un cinka savienojums
ir brīnišķīgs līdzeklis pret daudzām vīrusu slimībām. Selēnam
savukārt piemīt izteikta membrānas stabilizējoša iedarbība un
aizsargā šūnu ģenētisko sistēmu no mutācijām, kas rada onkoloģisko saslimšanu draudus. Mijiedarbojoties ar vitamīnu E,
selēns veicina tā antioksidanta aktivitāti.

Tāpat arī ginko biloba stimulē asinsriti, aizkavē trombu veidošanos, pazemina arteriālo asinsspiedienu, paaugstina imunitāti
un tiek izmantota infarkta un insulta profilaksei.

Nosaukums
Antiox+

***Punktu
skaits
15,75

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
21,15 EUR

Cena
pircējiem
33,75 EUR
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Detox+
Organisma attīrīšana šūnu līmeni,
imunitātes nostiprināšana.

ĪPAŠĪBAS

Mūsdienu cilvēks ir pakļauts daudziem toksiska veida draudiem: industriālais smogs, kas pārklāj pilsētu; nepilnīgas benzīna sadegšanas produkti,
putekļi, infekcijas slimības, indes un alergēni, ūdens un pusfabrikāti, zāļu
lietošanas sekas. Šo faktoru iedarbības rezultātā notiek pakāpeniskā organisma šūnu sabrukšana, kas rada jūtīgāko orgānu bojājumus, slimības un
priekšlaicīgu novecošanos.

Attīra organismu šūnu līmenī,
Piemīt imunostimulējošs efekts.
Sakārto detoksikācijas procesu.
Stimulē attīrīšanās procesu organismā.
Piemīt augsta aktivitāte pret audzējiem, novērš
šūnu deģenerēšanos.
Ir dabisks antibiotiķis.

PRIEKŠROCĪBAS
Detox+ ļauj maigi attīrīt organismu bez īpašiem satricinājumiem: neizraisa caureju, nerada kuņģa darbības
traucējumus, neprasa badošanos vai īpašas diētas, izvada tikai kaitīgās vielas, neizskalojot derīgās.

No šīm postošajām sekām var izvairīties. Lai tas izdotos, jānovērš pamatcēlonis - organisma piesārņošanās. Tas ir sarežģīts process - attīrīšanās sistēma, kas iesaista iekšējos orgānus un miljardiem šūnu, tādēļ to sauc par
attīrīšanos šūnu līmenī.
Ja šūna attīstās pareizi, ja tās dalīšanās notiek normālā režīmā, ja tā atbilst
audu veidam un vecumam, cilvēks jūtas komfortabli un minimāli ir pakļauts
dažādu slimību riskam. Detox+ komplekss speciāli ir izstrādāts, lai uzturētu
veselu šūnu dalīšanos un pastiprinātu šūnu imunitāti, ļaujot dabiskajām organisma attīrīšanās sistēmām viegli tikt galā ar jebkuriem toksiskiem draudiem.

Atšķirībā no daudziem attīrošiem preparātiem, Detox+
nodrošina aizsardzību un pilnīgu attīrīšanos ne tikai
starpšūnu, bet arī šūnu iekšējā līmenī.
Ir dabisks antibiotiķis, kam piemīt pretiekaisuma un
antivīrusu iedarbība.
Detox+ iedarbojas uz katru organisma šūnu..

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI

DETOX+ VAJADZĪGS

Pieaugušajiem rekomendē lietot 1 kapsulu dienā, ēšanas laikā, uzdzerot ūdeni.
o

Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25 C) sausā, bērniem nepieejamā vietā.
Derīguma termiņš: 3 gadi.

Tiem, kas dzīvo ekoloģiski nelabvēlīgos rajonos.
Tiem, kas cieš no hroniskām saslimšanām, kuras attīstās organisma intoksikācijas
rezultātā vai pašas rada piesārņojumu.
Tiem, kas neievēro racionālu ēšanas režīmu, jo ir pieraduši lietot ātrās uzkodas.
Tiem, kam ir novājināta imūnā, elpošanas un sirds-asinsvadu sistēma.
Tiem, kas predisponēti alerģiskām ādas slimībām.
Tiem, kas lieto sintētiskās zāles vai saņēmuši staru un ķīmijterapiju.
Tiem, kas lieto alkoholu un smēķē..
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Detox+ bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredients

1 kapsula (387,5 mg) satur

Kaķa nags jeb Uncariya tomentosa

380 mg

Kā viens vienīgs augu valsts komponents vienlaicīgi var būt
līdzeklis šūnu mijiedarbībai, kalpot kā šūnu imunoloģiskā „sazināšanās valoda" un novērst visas iespējamās šūnu dalīšanās
un attīstības anomālijas? Tāds fenomens eksistēja, ja runa ir par
unikālu fitokomponentu - Uncariya tomentosa.
Esot augstas aktivitātes un noderīguma komponentu krātuve, Uncariya tomentosa ir atzīta pa vienu no spēcīgākajiem
imūnmodulatoriem pasaulē. Tā satur virkni alkaloīdu, kam
piemīt augsta bioloģiskā aktivitāte, un četri no tiem ir teicami imunitātes stimulatori, pirmām kārtām jau fagocitāro šūnu
imunitātes stimulatori. Viens no šī auga iespējamiem imūnpotencējošajiem mehānismiem ir imunitātes fagocitārā posma
pastiprināšana, otrs - imunitātes mediatoru sekrēcijas līmeņa
normalizēšana, kas praktiski ietekmē visas organisma šūnas,
nodrošinot starpšūnu kooperāciju un iekšējās vides kontroli.
Tieši Uncariya tomentosa palīdz šūnām „saprast" vienai otru,
lai varētu nodrošināt saskaņotu imunitātes sistēmas atsevišķu
posmu un organisma darbību kopumā. Citiem vārdiem sakot,
šim augam piemīt spēja normalizēt imunitāti dažādu noviržu
gadījumos un to var izmantot gan imūndepresijas, gan imūnagresijas gadījumos.

Nosaukums
Detox+

***Punktu
skaits
15,75

Līdz ar alkaloīdiem Uncariya tomentosa sastāvā ir arī bioflavonoīdi, glikozīdi, miecvielas, organiskās skābes, kas nodrošina šī auga plašu bioloģisko efektu klāstu gan starpšūnu, gan
šūnu iekšējā līmenī.
Starpšūnu Šķidrums, kas iekļauj katru šūnu, pastāvīgi atjaunojas, bet izmantotais starpšūnu šķidrums, ar tajā esošo piesārņojumu, tiek aizvadīts ar speciālu atteces tīkla palīdzību. Šīs
starpšūnu telpas attīrīšanai Uncariya veicina toksīnu izdalīšanos un zarnu trakta piesārņojuma veidošanos; stimulē urīnceļu, asinsrites un limfātiskās sistēmas attīrīšanas funkciju
Šūnu iekšējās vides attīrīšanai Uncariya tomentosa stimulē to
fermentu darbību, kas neitralizē kaitīgās vielas, kuras nokļuvušas šūnās. Šis augs veicina ātru kaitīgo toksīnu neitralizāciju un
stimulē piesārņojuma izvadīšanu no organisma.
Daudzu eksperimentālu pētījumu rezultāti apliecina arī Uncariya spēju nomākt leikožu šūnu dalīšanos.

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
21,15 EUR

Cena
pircējiem
33,75 EUR
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Pax+ forte*
Ikdienas aizsardzība no stresa.

ĪPAŠĪBAS
Paaugstina organisma pretestības spējas stresam.
Neitralizē stresa situāciju sekas.
Piemīt maiga nomierinoša iedarbība uz centrālo
nervu sistēmu.
Labvēlīga regulējošā iedarbība uz sirdi, normalizē
sirds ritmu.

Stress — ir gan fiziska, gan psihiska organisma intensīva reakcija uz dažādiem apstākļiem, kas cilvēku izsit no līdzsvara un miera. Stresa rašanās situācijā organisms tā pārvarēšanai mobilizē savus resursus, kuru ne vienmēr
pietiek, lai ar to tiktu galā. Tieši tādēļ, lai saglabātu veselību un atjaunotu
fiziskās un psihiskās darbaspējas, pareizam vitamīnu un minerālvielu daudzumam stresa situācijā cilvēka organismā ir ļoti liela nozīme, īpaša uzmanība racionā jāpievērš augu valsts komponentiem ar izteikti sedatīvu iedarbību uz centrālo nervu sistēmu (CNS).

Noņem trauksmes un nemiera sajūtu, pazemina
paaugstinātu nervozitāti un uzbudināmību.

PRIEKŠROCĪBAS
Pax+ forte neļauj stresiem sagraut šūnas.
Atšķirībā no vairuma nomierinošo līdzekļu, Pax+ nenotrulina reakciju un tam nav nomācoša; iedarbības, bet
tieši otrādi - tas paaugstina uzmanības koncentrāciju.
Papildina vitamīnu un minerālvielu rezerves, kas stresa
laikā ātri tiek iztērētas.

Komplekss Pax+ forte sevī ietver ne tikai visus vajadzīgos fitokomponentus, bet arī vitamīnus un minerālvielas, kas ļauj paaugstināt organisma pretestības spējas stresam, noņemt trauksmes sajūtu un normalizēt sirds-asinsvadu un nervu sistēmas darbību. Pax+ forte aizsargā katru organisma šūnu
nograujošās stresa iedarbības!

Visu nepieciešamo B grupas vitamīnu apvienojums nodrošina pilnīgu augu valsts un makroelementu uzsūkšanos organismā un efektīvi iedarbojas uz sirds-asinsvadu un nervu sistēmu.

PAX+ FORTE VAJADZĪGS

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Pieaugušajiem rekomendē lietot 1 kapsulu dienā, ēšanas laikā, uzdzerot ūdeni.

Tiem, kas pakļauti stresa situācijas riskam.
Tiem, kam ir lietas emocionālās slodzes.

o

Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25 C) sausā, bērniem nepieejamā vietā.
Derīguma termiņš: 3 gadi.

Tiem, kam novājināta nervu un sirds-asinsvadu sistēma.
Tiem, kas bieži izjūt trauksmi un nemieru.
Tiem, kas rūpējas par savu veselību, bet stipra emocionālā sasprindzinājuma, nemiera, sezonās depresiju dēļ kaut divas reizes gadā - rudenī un pavasarī - viņiem
vajadzīgs komplekss, kas paaugstina organisma pretestības spējas stresiem.

* Atkarībā no valsts var tikt piedāvāti produkti Pax+ vai Pax+ forte. Minēto produktu iedarbība ir līdzīga un atšķiras ar vienu ingredientu
(magone Pax+ un ārstnieciskais balderiāns Pax+ forte)
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Pax+ forte bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Melisa ārstnieciskā
Lavanda ārstnieciskā
Balderiāns ārtsnieciskais
Magnijs
Kalcijs
Vitamīns PP
Vitamīns B5
Vitamīns B6
Vitamīns B2
Vitamīns B1
vitamīns B9
Vitamīns H
Vitamīns B12

1 kapsula (405 mg) satur
50 mg
50 mg
50 mg
26,02 mg
24,75 mg
17,82 mg
6,02 mg
1,63 mg
1,62 mg
1,12 mg
0,2 mg
0,12 mg
1,01 mkg

Samazināt centrālās nervu sistēmas uzbudināmību pirmām
kārtām palīdzēs ārstnieciskais balderiāns. Pateicoties savai atslābinošajai iedarbībai, balderiāns ir ideāls līdzeklis, lai sagatavotos saspringtām situācijām, Apvienojumā ar ārstniecisko
melisu tas noņem stresa fiziskās izpausmes: sāpes sirds apvidū, mugurā, paaugstinātu asinsspiedienu. Pateicoties melisas
antioksidanta iedarbībai un balderiāna maigajām sedatīva
īpašībām, būtiski palielinās galvas smadzeņu aizsardzība no
bojājumiem, ko izraisa brīvie radikāļi, paaugstinās organisma
noturība pret stresu, pazeminās sirds-asinsvadu sistēmas saslimšanas risks.
Stresa ietekmē strādājot uz izturības robežas, mūsu organisms
izjūt milzīgu tā saucamo antistresa vitamīnu un minerālvielu
trūkumu, no kuriem svarīgākais ir magnijs.
Magnijs - tas ir „miera elements" un pati nepieciešamākā
minerālviela nervu sistēmai. Tieši ar magnija palīdzību nervu šūnas var saņemt un nodot nervu impulsus, tā nodrošinot
visas nervu sistēmas stabilu darbību. Apvienojumā ar kalciju,
kurš arī nodrošina nervu sistēmai paaugstināta uzbudinājuma
bremzēšanas procesus, magnijs piedalās asinsvadu tonusa
uzturēšanā. Turklāt magnijs lielos daudzumos atrodas muskuļos, tai skaitā asinsvadu un sirds muskuļu šūnās, kur tā galvenā
funkcija ir atslābināšanās procesu īstenošana. Atslābinot muskuļus, magnijs nodrošina organisma vispārējo atslābināšanos,
ļaujot mums palikt mierīgiem un savaldīgiem pat stresa situācijās.

Nosaukums
Pax + Forte

***Punktu
skaits
15,75

Savukārt vitamīns B6 uzlabo magnija uzsūkšanos un tā metabolismu šūnās, un tas ir loti svarīgi, jo šis makroelements tiek
ātri izvadīts no organisma.
Magnija un vitamīna B6 apvienošana, kas lieliski papildina
viens otru, uztur nervu sistēmas veselību un palīdz saglabāt
harmoniju ar sevi un apkārtējiem.
Dažādiem cilvēkiem stress var radīt pilnīgi atšķirīgas sekas: sāpes vai diskomforta sajūta krūšu kurvī, paātrināta sirdsdarbība,
apgrūtināta, virspusēja elpošana, sajūta, ka trūkst gaisa, elpas
trūkums, nelaba dūša, sāpes vēderā, notirpuma vai durstīšanas
sajūta rokās un kājās. Viens gan ir skaidrs: stress rada cilvēka
veselībai manāmu kaitējumu.
Ne tikai paaugstināt organisma pretestības spējas stresiem,
bet arī neitralizēt stresa situācijas sekas, spēj B grupas vitamīni
kompleksā ar fitokomponentiem. Ārstnieciskā lavanda mīkstina un noņem visus nervu sasprindzinājuma veidus, veicina
vispārēju organisma atslābināšanos un pazemina muskuļu tonusu. Melisa un balderiāns normalizē sirds ritmu un noņem
spazmas, ko izraisījis stress. B grupas vitamīni paātrina bojāto
nervu šķiedru reģenerāciju, stimulē nervu audu funkciju dabīgās atjaunošanās procesus, uztur gremošanas sistēmas funkcijas.

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
21,15 EUR

Cena
pircējiem
33,75 EUR
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Nutrimax+
Noņem iekaisumu, normalizē uroģenitālās
sistēmas darbību

ĪPAŠĪBAS
Piemīt pretiekaisuma un antibakteriāls efekts.
Pazemina infekcijas slimību risku, tajā skaitā uroģenitālajā sistēmā.
Normalizē uroģenitālās sistēmas darbību.
Efektīvs uroģenitālās sistēmas saslimšanu profilaksē.
Piemīt urīndzenošas īpašības.
Veicina vieglu smilšu un mazu akmentiņu izvadīšanu no nierēm un urīnvada, kā ari aizkavē to veidošanos.
Palīdz uretrīta un pielonefrīta gadījumos.

PRIEKŠROCĪBAS
Nutrimax+ satur ne tikai augu izcelsmes komponentus ar Izteiktu urīndzenošu un pretiekaisuma
aktivitāti, bet arī vitamīnus un minerālvielas, kas nostiprina asinsvadu sieniņas, pazemina to caurlaidību
un kam piemīt antioksidantu īpašības
Atšķirībā no sintētiskajiem diurētiskajiem līdzekļiem
augu izcelsmes Nutrimax+ komponenti darbojas
maigāk un negatīvi neiedarbojas uz dzīvībai būtisko
elektrolītu līdzsvaru organismā un tiem piemīt kālija
saglabāšanas efekts.

Baktērijas, vīrusi, sēnītes, parazīti - visi šie mikroorganismi ir cēlonis mums
jau no bērnības zināmajām infekcijas slimībām. Pirmā mūsu organisma pamatreakcija uz šo kaitīgo aģentu iedarbību ir iekaisums, kas vispirms parādās kā kompleksas asinsvadu audu izmaiņas,
Iekaisuma procesa raksturojums: ar patogēnajām baktērijām bojātā vieta provocē asinsvadu paplašināšanos, rezultātā pastiprinās asinsapgāde,
palielinās asinsvadu un kapilāru caurlaidība, kā rezultātā leikocīti no asins
plazmas nokļūst bojātajā vietā. Tādā veidā tiek traucētas organisma funkcijas, un šī iemesla dēļ veidojas brīvie radikāļi, kas grauj mūsu organisma
šūnas, tā veicinot nopietnas saslimšanas, tajā skaitā arī uroģenitālās sistēmas slimības.
Galvenais uroģenitālās sistēmas saslimšanas faktors ir patogēnā infekcija,
kas nokļūst nierēs hematogēnā ceļā jeb ar asins plūsmu no kāda infekcijas
avota organismā vai vispārēju infekciozu saslimšanu gadījumā. Tomēr lielāko tiesu baktērijas, kuras uz nierēm atnes asins plūsma, tur nepaliek, ja vien
nierēs nav venozo asiņu sastrēguma jeb venozās atteces traucējumu.
Tieši venozo asiņu sastrēgums noved pie urīna atteces traucējumiem no
nierēm, kas savukārt veicina slimību izraisošo baktēriju aizkavēšanos tajās
un rezultātā rodas un attīstās uroģenitālās saslimšanas: pielonefrīts, uretrīts,
cistīts un daudzas citas.

NUTRIMAX+ VAJADZĪGS
Tiem, kas vāja imunitāte un biežas pārāk lielas organisma atdzišanas dēļ slimo ar
uroģenitālās sistēmas iekaisumu.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI

Tiem, kas ietur olbaltumvielu diētu.

Pieaugušajiem rekomendē lietot 1 kapsulu dienā, ēšanas laikā, uzdzerot ūdeni.

Tiem, kas iziet komplekso terapiju uroģenitālās sistēmas hronisku iekaisumu ārstēšanai.

o

Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25 C) sausā, bērniem nepieejamā vietā.

Uroģenitālās sistēmas infekciju, kā arī tūskas profilaksei.
Tiem, kam nepieciešams atjaunot un saglabāt uroģenitālās sistēmas imunitāti.

Derīguma termiņš: 3 gadi.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Nutrimax+ bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Angelica sinensis (Ķīnas angelika)
Burvju lazda
Miltene parastā
Kalcijs
Magnijs
Vitamīns PP
Dzelzs
Vitamīns B5
Vitamīns B6
Vitamīns B2
Vitamīns B1
Vitamīns B9
Vitamīns H
Vitamīns D3
Vitamīns B12

1 kapsula (400 mg) satur
31 mg
31 mg
31 mg
26 mg
26 mg
18 mg
7 mg
6 mg
1,65 mg
1,6 mg
1,15 mg
0,2 mg
0,15 mg
5 mkg
1 mkg

Samazināt infekcijas slimību risku pirmām kārtām uroģenitālajai sistēmai, panākt diurētisko iedarbību, attīrīt nieres un
urīnvadu palīdzēs komplekss Nutrimax+. Šis ideāli sabalansētais komplekss satur ne tikai augu izcelsmes komponentus ar
izteiktu urīndzenošu un pretiekaisuma aktivitāti, bet ari vitamīnus un minerālvielas, kas nostiprina asinsvadu sieniņas, pazemina to caurlaidību un kam piemīt antioksidantu īpašības.

Urīnceļu gludās muskulatūras atslābināšanos veicina arī
B grupas vitamīni un minerālvielas, tāpat arī dzelzs, kalcijs un
magnijs. Magnijam piemīt asinsvadus paplašinošas īpašības,
bet kopā ar kalciju tas nostiprina asinsvadu sieniņas un samazina iekaisumu risku. Magnijs noņem arī urīnceļu un urīnpūšļa
spazmas, atvieglojot sāpju sindromu un sekmējot urīnpūšļa
iztukšošanos.

Ķīnas angelikai piemīt vispārnostiprinošs efekts, tās ēteriskajām eļļām ir spazmolītiska un pretmikrobu iedarbība, kas
samazina infekcijas slimību risku. Ēteriskās eļļas ir arī burvju
lazdas sastāvā, kurai piemīt izteiktas pretiekaisuma īpašības.
Pateicoties apvienojumam ar vitamīnu PP, burvju lazda veicina asins piejaukumu izvadīšanu no urīnceļiem. Turklāt burvju
lazda kopā ar milteni parasto veicina asiņu filtrēšanu, izvadot
no asinīm vielmaiņas gala produktus, lieko nātriju un ūdeni.
Miltenes lapām piemīt arī pretmikrobu un izteiktas pretiekaisuma īpašības. Miltene it kā „izmazgā" no urīnceļiem iekaisuma
procesā radušās vielas, tādā veidā tos attīrot. Visi kopā šie komponenti palielina sāļu un ūdens izvadīšanu no organisma, tā
novēršot izplatītākās šķidruma uzkrāšanās sekas - tūsku, sejas
pietūkumu, ļenganu augumu un pat celulītu.

Dzelzs, vitamīni B1 un B2, kā arī vitamīns H nepieciešams normālai uroģenitālās sistēmas darbībai: dzelzs un vitamīns B2
neitralizē toksisko vielu iedarbību un uzlabo nieru un urīnceļu
funkcijas; vitamīns B1 darbojas kā antioksidants, aizsargājot
nieres un visu organismu kopumā no brīvo radikāļu graujošās
iedarbības.

Nosaukums
Nutrimax+

***Punktu
skaits
15,75

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
21,15 EUR

Cena
pircējiem
33,75 EUR
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Sveltform+
Normalizē vielmaiņu, samazina svaru

ĪPAŠĪBAS
Veicina svara samazināšanos.
Normalizē vielmaiņu.
Pastiprina diētu iedarbību.
Samazina ēstgribu, arī tieksmi pēc miltu ēdieniem un
saldumiem.
Pazemina cukura un holesterīna līmeni asinīs.

PRIEKŠROCĪBAS
Augu izcelsmes komplekss Sveltform+ unikāls, jo iedarbojas nepastarpināti uz visiem liekā svara cēloņiem.
Komplekss Sveltform+ ne tikai paātrina tauku sadegšanas procesu, bet pārvērš liekos taukus enerģijā.
Iedarbojās uz galveno liekā svara cēloni - normalizē
vielmaiņu šūnu līmenī.
Sveltform+ - tas ir dabīgs un drošs komplekss, kam ir
augsta un pierādīta efektivitāte.

SVELTFORM+ VAJADZĪGS
Tiem, kuriem ir liekais svars vielmaiņas traucējumu
dēļ.

Glancētie žurnāli un daudzie televīzijas šovi, kas propagandē gandrīz ēteriski slaidu augumu, pārvērtuši mūsu dzīvi par bezgalīgu skrējienu, tiecoties
iegūt ideālu augumu. Tieksmē pēc pilnības, mēs neizvēloties pērkam jebkurus preparātus, kas sola mums kāroto ideālo augumu. Kad kārtējais burvju
līdzeklis vairs nenes vajadzīgo efektu, mēs izmēģinām nākamo, tad nākamo,
tad vēl nākamo...
Dzenoties pēc tā sauktā estētiskā skaistuma, mēs aizmirstam par galveno no medicīnas viedokļa vienīgais objektīvais kritērijs ir veselība. Tikai vesels
cilvēks var būt patiesi skaists, jo tā to vienmēr noteikusi Daba.
Kā īstenot sapni par skaistu un slaidu augumu, nekaitējot savai veselībai? Atbilde uz šo nepavisam ne vienkāršo jautājumu slēpjas kompleksa Sveltform+
augu izcelsmes sastāvā spējai iedarboties šūnu līmenī.
Sveltform+ iedarbības mehānisma efektivitāte ļauj cilvēkam izveidot saprātīgu attieksmi pret uzturu, aktivizēt vielmaiņu un koriģēt, kā uzturs tiek
izmantots vielmaiņā. Uztura bagātinātājs, gluži kā personīgais dietologs,
palīdz kontrolēt ēstgribu, pazemināt tieksmi pēc miltu ēdieniem un saldumiem, vienlaikus neļaujot ieslīgt pārmērībās, kuras var novest līdz pilnīgam
izsīkumam.
Kopumā kompleksa Sveltform+ iedarbību var raksturot kā prātīgu un gudru, jo katrs process ir pakļauts noteiktai loģikai. Maksimāli sabalansētā formula ļauj mērķtiecīgi aktivizēt vielmaiņu līdz līmenim, kas nodrošina intensīvu tauku sadedzināšanu un pārstrādi enerģijā.

Tiem, kas lieto neracionālu uzturu vai kuriem ir
mazkustīgs dzīvesveids.
Tiem, kas ievēro diētas, lai ātrāk novājētu,

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Rekomendē pieaugušiem lietot 2 kapsulas dienā ēšanas laikā, uzdzerot ūdeni. Glabāt istabas temperatūrā
(ne augstākā par 25°Q sausā, bērniem nepieejamā
vietā.
Derīguma termiņš: 3 gadi.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Sveltform+ bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Kambodžas garcīnija
Ķīnas kamēlija
Pūšļaļģe
Vitamīns C
Hroms
Jods

1 kapsula (400 mg) satur
200 mg
70 mg
70 mg
32 mg
50 mg
46 mg

Liekais svars nav dabas radīts, tomēr tā ir paredzējusi tādas
problēmas rašanos, tādēļ sagatavojusi cilvēkam augu izcelsmes komponentus, kas lieliski palīdz svara samazināšanai.
Viens no tādiem augiem ir Kambodžas garcīnija, kas aktīvi regulē ķermeņa svaru un ēstgribu.
Garcīnijas sastāvā esošais aktīvais ingredients hidroksicitronskābe (HCA), nodrošina cilvēka organismā fizioloģisko svara samazināšanu trīs veidos: samazina taukskābju un holesterīna veidošanos, pastiprina tauku oksidāciju un regulē ēstgribu.
Hidroksicitronskābe piedalās cukuru un tauku metabolismā,
kavējot cukuru un tauku transformāciju un pazeminot organisma spēju producēt taukus. Šīs „lipīdu bremzes" neļauj ogļhidrātiem pārtapt taukos.
Normalizējot glikozes līmeni asinīs, kas smadzenēm ir signāls
par piesātinājumu, Kambodžas garcīnija nomāc izsalkuma
sajūtu. Apvienojumā ar hromu tā dod vēl lielāku efektu, jo
hroms novērš insulīna rezistenci, nomāc tieksmi pēc miltu
ēdieniem un saldumiem. Tieši savstarpējā iedarbība ar insulīnu ogļhidrātu vielmaiņas procesā ir galvenā hroma funkcija.
Tas spēj pastiprināt insulīna iedarbību vielmaiņas procesos, ko
regulē šis hormons. Insulīna klātbūtnē hroms paātrina glikozes
oksidāciju taukaudos un paātrina glikozes nokļūšanu šūnās.
Tādā veidā garcīnijas un hroma apvienojums samazina to fermentu sistēmu aktivitāti, kas pārvērš liekos ogļhidrātus par viscerāliem taukiem un regulē ēstgribu, iedarbojoties uz galvas
smadzeņu centra receptoriem.

Šis ūdensaugs satur ne tikai jodu, bet arī īstu vitamīnu, mikro
un makroelementu kokteili. Pūšļaļģe normalizē metabolismu,
barības vielu asimilāciju, tajā skaitā arī cukura, stimulē šūnu
vielmaiņu un attīra organismu no piesārņojuma. Pateicoties
aļģes skābei, kas veicina želejas veidošanos, uzsūcot ūdeni, tā
piebriest un palielina apjomu aptuveni 25 - 35 reizes, aizpildot
kuņģi; aļģe arī veicina pakāpenisku ogļhidrātu un tauku uzsūkšanos asinīs, tā regulējot ēstgribu.
Tomēr svara samazināšanās neizbēgami noved pie enerģijas
samazināšanās cilvēka organismā. Parādās nogurums, gurdenums, pazeminās darbaspējas. Ķīnas kamēlija tonizē un uzmundrina, stimulē organisma dzīvesprieku, noņem nogurumu
un palielina dzīves spēku. Tādu spēju šim augu valsts izcelsmes
komponentam dod tajā esošais kofeīns. Savukārt Ķīnas kamēlijas, vitamīna B un vitamīna C apvienojums ir spēcīgs
antioksidants, kas veicina pareizu vielmaiņu un organismā regulē oksidēšanas un atjaunošanās procesus.
Kamēlija arī palīdzēs ātrāk atbrīvoties no celulīta, veicinot
tauku izvadīšanu no organisma un pastiprinot vielmaiņas procesus, kas aktivizē asins un limfas cirkulāciju un grauj celulīta
„spilventiņus".

Tomēr cilvēka ķermeņa svars nav atkarīgs tikai no tā, cik daudz
mēs ēdam vai neēdam. Viens no galvenajiem mūsu svara regulētājiem ir vairogdziedzeris, kas ietekmē visu veidu vielmaiņu, t.sk. arī lipīdu. Tā darbības nodrošināšanai ir nepieciešams
jods, kura nozīmīgs avots ir pūšļaļģe. Stimulējot vairogdziedzeri, pūšļaļģe, pateicoties jodam, paātrina metabolismu, kas
ļauj ātri sadedzināt kalorijas.

Nosaukums
Sveltform+

***Punktu
skaits
15,75

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
21,15 EUR

Cena
pircējiem
33,75 EUR
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Chromevital+
Uzlādē ar enerģiju katru šūnu

ĪPAŠĪBAS
Uzlādē ar enerģiju katru šūnu.
Veicina garīgo un fizisko darbaspēju paaugstināšanos.
Piemīt stimulējoša un tonizējoša iedarbība.
Veicina noguruma samazināšanos.
Piemīt adaptogēna iedarbība.
Piemīt antioksidanta īpašībās.
Veicina cukura līmeņa normalizāciju asinis.

PRIEKŠROCĪBAS
Atšķirībā no vairuma energotoniku, Chromevital+ ir
multikomponentu komplekss, kas paaugstina garīgās
un fiziskās darbaspējas, dzīves tonusu un bagātina cilvēka organismu ar visām nepieciešamajām vielām.
Chromevital+ nerada nervu sistēmas rezervju izsīkumu, bet, tieši otrādi, paaugstina tās rezerves.
Chromevital+ nerada pieradumu, paaugstinātu uzbudināmību vai depresiju.

Vesels, enerģisks un darbaspējīgs cilvēks - šīs trīs īpašības papildina viena
otru. Tikai vesels cilvēks var būt enerģisks, bet augsta organisma enerģētika
ļauj sasniegt labus rezultātus un augstu darba produktivitāti.
Tomēr šodien sasniegt tādu harmoniju ir grūti, jo mūsdienu dzīves ritms
atņem spēkus. Pat ilgi gaidītā atpūta nenes atvieglojumu, un no rīta jūs atkal pamostaties noguruši. Jums ir raksturīga paaugstināta nogurdināmība,
hronisks nogurums, vājuma sajūta, aizkaitināmība un galvassāpes, bieža
slimošana, pazemināts tonuss. Kad organisma aizsargspējas ir novājinātas,
pietiek tikai ar nelielu grūdienu, lai svārsts sāktu kustēties slimības virzienā. Multikomponentu energotoniks Chromevital+, kurš satur arī īpašu
augu grupu, kurus sauc par adaptogēniem, palīdzes būt enerģiskam un
možam no agra rīta līdz vēlam vakaram, paaugstinās organisma aizsargspējas pret nelabvēlīgiem faktoriem un radīs spēcīgu, vispārēju nostiprinošu efektu. Adaptogēni ļauj organismam piemēroties tādiem nelabvēlīgiem vides faktoriem, kā aukstums, karstums, jonizējoša radiācija, skābekļa
trūkums (hipoksija), liela fiziska slodze. Tādā veidā augu valsts komplekss
Chromevital+ spēj ne tikai ievērojami nostiprināt organismu, paaugstināt
tā tonusu, darbaspējas, imunitāti un noturību pret nelabvēlīgiem faktoriem
un slimības izsaucošiem faktoriem, bet arī palīdz dzīvot pilnvērtīgu dzīvi,
nejūtot ne fizisko, ne morālo spēku izsīkumu, īpaši izvēlētie komponenti,
kas ietilpst šajā fitokompleksā, nodrošina šūnu elpošanu un uzlādē ar enerģiju katru organisma šūnu.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Rekomendē pieaugušiem lietot 2 kapsulas dienā ēšanas laikā, uzdzerot ūdeni. Glabāt istabas temperatūrā
(ne augstākā par 25°Q sausā, bērniem nepieejamā
vietā.
Derīguma termiņš: 3 gadi

CHROMEVITAL+ VAJADZĪGS
Tiem, kas pakļauj savu organismu paaugstinātām fiziskām vai garīgām slodzēm (it īpaši studentiem sesiju laikā).
Tiem, kuriem ir novājināta imūnsistēma, kas fiziski ir vāji vai bieži slimo.
Tiem, kas slimo ar cukura diabētu.
Tiem, kas rūpējas par savu veselību, cenšas saglabāt dzīves tonusu, tāpēc ir vajadzīgs komplekss, kas paaugstina darbaspējas un nostiprina organismu
kopumā, vismaz divas reizes gadā avitaminozes laikā rudenī
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Chromevital+ bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Asais eleuterokoks
Spirulīna
Guarāna
Vitamīns C
Kola
Hroms
Kofeīns
Eleuterozīdi

1 kapsula (400 mg) satur
175 mg
75 mg
72 mg
33 mg
20 mg
50 mkg
2 mg
0,8 mg

Organisma enerģētika, - tātad tas, cik jūs esat aktīvi un darbīgi, ir atkarīga no daudziem faktoriem, kas prasa ilgstošu un
regulāru darbu: pirmām kārtām runa ir par sabalansētu uzturu
un raciona bagātināšanu ar adaptogēniem (augiem, kas atvieglo organisma adaptāciju jeb piemērošanos nelabvēlīgiem
apstākļiem). Kompleksā Chromevital+ katram adaptogēnam
ir savas, tikai tam piemītošās īpašības. Viens no galvenajiem ir
asais eleuterokoks. Tam piemīt vispārtonizējoša un adaptogēna iedarbība, tas novērš pārgurumu, atjauno un paaugstina
fiziskās un garīgās darbaspējas. Eleuterokoka adaptogēnās
īpašības aktīvi tiek izmantotas, lai ātrāk adaptētos dažādos vides apstākļos. Eieuterokoku lieto arī, lai atjaunotu imunitāti
izveseļošanās periodā pēc smagām, novārdzinošām slimībām.
Lietojot eleuterokoku kompleksā ar guarānu, kurā kofeīna
saturs ir lielākais no visiem zināmajiem augiem, pēc zināma
laika parādīsies tās tonizējošā iedarbība. Guarānu lieto, lai paaugstinātu organisma izturību un darbaspējas paaugstinātas
fiziskās slodzes apstākļos. Guarāna esošo vielu uzsūkšanās organismā notiek pakāpeniski, un tas ļauj ilgi nejust nogurumu.

Pēdējā īpašība ir svarīga, ievērojot to, ka jebkuru patoloģisku procesu (tsk. infekciju) pavada brīvo radikāļu agresija, kas
samazina organisma adaptācijas rezerves. Tādēļ svarīgs komplekso pasākumu virziens, lai saglabātu organisma noturību
pret infekcijām, ir uztura bagātināšana ar vitamīniem - antioksidantiem, piemēram, vitamīnu C.
Vitamīnam C piemīt lielas atjaunojošas spējas, tas nodrošina
organisma stabilitāti pret infekcijām un piedalās iekaisuma
procesa intensitātes pazemināšanā.
Reizē ar jau pieminētajiem komponentiem svarīga enerģētiskā
nozīme kompleksa Chromevital+ sastāvā ir kolai. Katrs cilvēks
kaut reizi dzīvē ir sajutis negaidītu enerģijas un spēku pieplūdumu, bet reizēm arī bezspēcības un iztukšotības sajūtu. Tieši
tādu astēnisku stāvokļu, kā arī novārdzinošu hronisku slimību,
garīgas un fiziskas pārpūles gadījumos tiek izmantots spēcīgs
tonizējošs augs - kola. Līdzīgu lomu, starp citu, pilda mikroelements hroms, kas arī veicina fiziskās aktivitātes paaugstināšanos hroniska noguruma gadījumos, kad nekam vairs nav
spēka.

Liela nozīme ir spirulīnai, kas visā pasaulē atzīta kā viens no
visvairāk olbaltumvielu saturošiem augiem, bet pilns aminoskābju komplekts vajadzīgajās proporcijās, ieskaitot astoņas
neaizvietojamās, padara to unikālu. Spirulīna ir kā dažādu
makro un mikroelementu (kalcijs, magnijs, dzelzs, fosfors, kālijs, nātrijs, mangāns, varš, cinks, molibdēns), kā arī vitamīnu, to
skaitā beta karotīna, B1, B2, B6, B12, B5, B9, E, biotīna, krātuve.
Lipīdu un sulfolipīdu klātbūtne spirulīnā pastiprina tās imunitāti nostiprinošās īpašības. Cukura diabēta slimniekiem, lietojot spirulīnu un eleuterokoku, stabilizējas cukura līmenis asinīs,
un pat novērojama tā līmeņa pazemināšanās 10-14 dienu laikā. Pateicoties augstajam vērtīgo vielu saturam, spirulīnai ir
tonizējošs efekts un antioksidanta īpašības, un tam ir svarīga
nozīme dzīves tonusa saglabāšanai un organisma aizsargspēju
paaugstināšanai.

Nosaukums
Chromevital +

***Punktu
skaits
15,75

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
21,15 EUR

Cena
pircējiem
33,75 EUR
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Lifepac Senior
Vitamīnu-minerālvielu komplekss ar
probiotiķiem

ĪPAŠĪBAS
Veicina pilnīgu visu vitamīnu un minerālvielu uzsūkšanos.
Saglabā zarnu mikrofloras līdzsvaru.
Nostiprina imunitāti.
Veicina avitaminozes profilaksi.
Regulē vielmaiņu.
Dod enerģiju, mundrumu un labu pašsajūtu.
Pazemina „sliktā" holesterīna līmeni.

Dzīve - tā ir vitamīnu un minerālvielu sadarbība, un to adekvāta nonākšana mūsu organismā palīdz saglabāt vielmaiņas procesu, nostiprina imunitāti un aizsargā mūsu organismu no negatīvās ārējās vides iedarbības.
Tomēr vitamīnu un minerālvielu uzsūkšanās organismā nav iespējama ja
ir traucēta mūsu zarnu trakta mikroflora
Lifepac Senior nogādā barības vielas katrā mūsu organisma šūnā, tā pagarinot to spēju funkcionēt. Kompleksa Lifepac Senior sastāvā ir pilnīgs
vitamīnu un minerālvielu sastāvs, kā arī noderīgās bifidobaktērijas, kas
paaugstina imunitāti un fizisko aktivitāti, veicina organisma aizsardzību
pret novecošanos un saglabā visu sistēmu veselīgu.

Piedalās osteoporozes profilaksē.

PRIEKŠROCĪBAS
Atšķirībā no citiem vitamīnu - minerālvielu kompleksiem, Lifepac Senior sastāvā ir bifidobaktērijas, kas veicina pilnīgu kompleksa derīgo vielu uzsūkšanos.
Optimālais vitamīnu un minerālvielu komplekts labvēlīgi iedarbojas uz visām organisma sistēmām, tā
paaugstinot dzīves tonusu un nodrošina organismu ar
enerģiju, bet cilvēku ar lielisku pašsajūtu.
Atšķirībā no dažiem vitamīnu - minerālvielu kompleksiem, kuros ir atsevišķu vitamīnu un minerālvielu megadevas, komplekss Lifepac Senior sabalansēts tā, lai
to varētu lietot ilgstoši.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI

LIFEPAC SENIOR VAJADZĪGS
Visiem cilvēkiem, kas rūpējas par savu veselību un kuriem vajadzīga organisma bagātināšana ar derīgām vielām.
Tiem, kas ievēro dažādas diētas un rezultātā jāpapildina vitamīnu un minerālvielu trūkums savā uzturā.
Tiem, kuriem ir reabilitācijas periods pēc ilgstošas un/vai smagas slimības, t.sk. infekcijas, un kuriem īpaši nepieciešams papildināt organismā vitamīnu un minerālvielu
trūkumu.

Rekomendē pieaugušiem lietot 2 kapsulas dienā ēšanas laikā, uzdzerot ūdeni. Glabāt istabas temperatūrā
(ne augstākā par 25°C sausā, bērniem nepieejamā
vietā.

Veģetāriešiem.

Derīguma termiņš: 3 gadi

Tiem, kas izjūt stresa situācijās, paaugstinātu fizisko un garīgo slodzi

Gados vecākiem cilvēkiem.
Tiem, kas dzīvo ekoloģiski nelabvēlīgā vidē.

Tiem, kuru uzturs nav racionāls un kuri ieraduma dēļ lieto ātrās uzkodas.
Tiem, kam novājināta imūnsistēma.
Tiem, kam nozīmēta antibiotiku terapija vai tiem, kas pastāvīgi lieto sintētiski ražotas
zāles.
Tiem, kuriem traucēta mikrofloras darbība.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Lifepac Senior bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Vitamīns C
Magnijs
Kalcijs
Vitamīns E
Beta karotīns
Vitamīns PP
Cinks
Vitamīns B5
Mangāns
Varš
Vitamīns B2
Vitamīns B6
Vitamīns B1
Vitamīns B9
Vitamīns H
Selēns
Hroms
Vitamīns B12
Bifidobaktērijas 108 KOE/g, ne mazāk

1 kapsula (500mg) satur
60 mg
19 mg
10,5 mg
10 mg
9 mg
9 mg
5 mg
2,3 mg
1,7 mg
1 mg
0,8 mg
0,8 mg
0,6 mg
0,2 mg
0,05 mg
0,05 mg
0,025 mg
1,5 mkg
10 mg

Vitamīni un minerālvielas ir nepieciešamās uztura sastāvdaļas, kas organismā veic svarīgas fizioloģiskās funkcijas:
nodrošina vielmaiņas regulēšanu, organisma augšanas un
attīstības procesu, fizioloģiskā bioķīmijas līdzsvara saglabāšanu.

ju, kurš arī nodrošina nervu sistēmai paaugstināta uzbudinājuma bremzēšanas procesus, magnijs piedalās asinsvadu
tonusa uzturēšanā. Savukārt vitamīns B6 uzlabo magnija
uzsūkšanos un tā metabolismu šūnās, un tas ir ļoti svarīgi, jo
šis makroelements tiek ātri izvadīts no organisma.

Vielmaiņas laikā vitamīni dažādos veidos mijiedarbojas, savstarpēji saistoties. Šī savstarpējā sasaiste var būt ļoti īsa vai
nosacīti stabilāka. Visbiežāk vitamīni „palīdz" viens otram, ja
organismam dotajā brīdī kāda no tiem pietrūkst. Piemēram,
vitamīns E un vitamīns B6 potencē vitamīnu C un B1 aktivitāti, kuru rezerves ļoti ātri izsīkst auksta klimata apstākļos. Savukārt vitamīnu E, C, un beta karotīna apvienojums
rada spēcīgu antioksidanta kompleksu. Beta karotīnam
turklāt ir imunostimulējošs un adaptogēns (kopīgo organisma noturību pret ekstremālu faktoru iedarbību paaugstinošs) efekts.

Ja šai mijiedarbībai pievieno vitamīnus PP, B12, C, E un
cinku, kurā vitamīns PP un cinks normalizē organisma
imunoloģisko reakciju; vitamīnam C un B12 piemīt antihistamīna iedarbība, bet vitamīns E paaugstina šūnu spēju
pretoties svešu vielu iekļūšanai tajās - tad izveidojas spēcīga aizsardzība alerģiju gadījumos.

Vitamīni ne tikai teicami mijiedarbojas savā starpā, bet tie
arī labi sader ar minerālvielām. Viena no vislabāk zināmajām
mijiedarbībām ir magnija un vitamīna B6 apvienojumam,
kurā tie lieliski viens otru papildina un uztur veselu nervu
sistēmu.
Magnijs — tas ir ,,miera elements" un pati nepieciešamākā
minerālviela nervu sistēmai. Tieši ar magnija palīdzību nervu šūnas var saņemt un nodot nervu impulsus, tā nodrošinot
visas nervu sistēmas stabilu darbību. Apvienojumā ar kalci-

Neraugoties uz to, ka vitamīni un minerālvielas pašas par
sevi nav celtniecības materiāls mūsu organisma šūnām, to
adekvāta iesaistīšanās var būtiski ietekmēt šos procesus,
kā arī atvieglot norisi virknē slimību. Piemēram, artrīta un
poliartrīta gadījumos vajadzīgs beta karotīns, B, C un E
grupas vitamīni, kā arī selēns. Mijiedarbojoties ar beta
karotīnu, vitamīnu C un E, selēns veicina to antioksidanta
aktivitāti, tā novēršot brīvo radikāļu kaitīgo iedarbību, samazinot iekaisumu, veicinot sāpju samazināšanos un locītavu
kustīgumu. B vitamīnu komplekss samazina audu tūsku un
uzlabo mikrocirkulāciju.
Aterosklerozes gadījumos viena no galvenajām lomām ir
hromam, kas piedalās holesterīna metabolisma regulēšanā
un veicina tā līmeņa samazināšanos asinīs. Savukārt ievaino-
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jumu sadzīšanas paātrināšanai vajadzīgs varš un mangāns,
kas piedalās saistaudu kolagēna un elastīna veidošanā. Varam piemīt arī pretiekaisuma un antiseptiskas īpašības.
Par tādu skeleta sistēmisku saslimšanu, kā osteoporoze, kam
raksturīga kopējās kaulu masas samazināšanās, pat nevar
aizmirst. Šādā gadījumā ir vajadzīgs pilnīgs vitamīnu un minerālvielu komplekss, īpaši kalcijs, magnijs, mangāns, cinks
un B grupas vitamīni.
Mangāns nepieciešams to fermentu funkcionēšanai, kas
piedalās kaulaudu veidošanā, bet cinkam ir svarīga nozīme
vielmaiņas procesos.
Visbeidzot, vitamīnu un minerālvielu kompleksi īpaši ir nepieciešami stresa, pārpūles apstākļos un depresijas gadījumos. Tieši B grupas, tā saucamie antistresa vitamīni, tiek
rekomendēti augstu psihoemocionālo slodžu gadījumos.
Kombinēta šo vitamīnu lietošana kopā ar magniju, kalciju
un cinku paātrina bojāto nervu šķiedru reģenerāciju un virzīta uz to, lai, no vienas puses, kompensētu esošo trūkumu
(iespējams, organisma palielināto vajadzību dēļ, ko rada slimība), un, no otras puses, lai stimulētu nervu audu atjaunošanās dabiskos mehānismus.

Nosaukums
LP Senior

***Punktu
skaits
15,75

Nav noslēpums, ka vitamīni un minerāli, kas ietilpst bioloģisko kompleksu sastāvā, ,,strādā" ātrāk un efektīvāk, nekā
vitamīni un minerālvielas, ko lietojam ar uzturu. Bet vai tie
100% uzsūcas mūsu organismā? Kompleksa Lifepac Senior
sastāvā ir derīgas bifidobaktērijas, kas ne tikai nodrošina
stingri kontrolētu vitamīnu un minerālvielu saglabāšanos,
bet arī to pilnīgu uzsūkšanos organismā. Turklāt bifidobaktērijas piedalās gremošanas un metaboliskajos procesos, ir
daudzu vitamīnu, it īpaši B grupas vitamīnu, producentes,
regulē zarnu trakta darbību, uztur tā bakteriālās floras līdzsvaru un paaugstina imunitāti
Neapšaubāmi, ka vitamīnu un minerālvielu lietošanas un to
savstarpējās mijiedarbības piemēru ir ļoti daudz. Tomēr kļūdaini būtu domāt, ka dažādu slimību gadījumos jālieto tikai
noteikti vitamīni un minerālvielas, jo pat tad, ja ir tikai viena
vitamīna vai minerālvielas deficīts, jālieto pilns vitamīnu-minerālvielu komplekss, piemēram, Lifepac Senior, lai pastiprinātu profilakses efektu.

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
21,15 EUR

Cena
pircējiem
33,75 EUR
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Mega
OMEGA-3 AVOTS
Katras šūnas veselība un jaunība

ĪPAŠĪBAS
Uzlabo šūnu struktūru un rada aizsargājošu apvalku,
saglabājot to veselumu.
Novērš smadzeņu neironu sabrukumu, uzlabo nervu
impulsu pārraidi no smadzenēm uz visām ķermeņa
sistēmām.
Palēnina novecošanās procesu, ļauj pagarināt jaunību.
Novērš sirds un asinsvadu slimību attīstību, uzlabo
asins Sastāvu, pazemina holesterīna līmeni.
Regulē sirds ritmu, normalizē asinsspiedienu, samazina insulta un infarkta risku.
Novērš iekaisuma un alerģiskos procesus.
Stiprina muskuļu un skeleta sistēmu.
Aizsargā un uzlabo redzi.
Novērš ādas novecošanos un izlīdzina grumbas.

PRIEKŠROCĪBAS
Unikāla augu un jūras lipīdu frakcija, kas nodrošina polinepiesātināto taukskābju pareizo līdzsvaru, organismā.

Kurš no mums nevēlas saglabāt jaunību daudzus gadus? Protams, ne tikai izskatu- ādu bez grumbām un vecuma plankumiem, bet arī vispārējo veselības
stāvokli. Galu galā vecuma izmaiņas - tās ir arī sirds slimības, augsts asinsspiediens, artrīts, atminas traucējumi. Mūsdienu cilvēka ķermenis nolietojas ļoti
ātri, un priekšlaicīga novecošanās vairs nav retums.
Par laimi, zinātnieki ir atklājuši, efektīvu un pieejamu pretnovecošanās līdzekli. Tās polinepiesātinātās taukskābes, kas ir celtniecības materiāli visām
ķermeņa šūnām, un tām piemīt īpaša aktivitāte. Tās spēj rekonstruēt ādas
struktūru, samazināt iekaisumu, uzlabo asins lipīdu sastāvu, tā aizsargājot
asinsvadus un sirdi no bojājumiem, un pat atjauno smadzeņu šūnas,
Katram cilvēkam ir jāatceras, ka polinepiesātinātās taukskābes neizstrādājas organismā. Mūsdienu uzturs, diemžēl, ne vienmēr var nodrošināt cilvēka
vajadzību pēc šīm taukskābēm. Tādēļ ir nepieciešamas speciālas biopiedevas
kas satur omega-3 un omega-6. Papildināt barības vielu krājumu organismā, stiprināt tā aizsargspējas, samazināt sirds un asinsvadu slimību risku un
normalizēt visu fizioloģisko sistēmu darbību palīdzēs unikāla augu un jūras
polinepiesātināto taukskābju frakcija, kas atrodas Mega.
Mega ir unikāla iespēja uzlabot šūnu struktūru un radītu to aizsardzības apvalku, vienlaikus saglabājot to integritāti. Tā šūnas dzīves laiks pagarinās, un
novecošanās process palēninās.

Augsts omega-3 saturs, kas iegūts no laša taukiem,
nozvejoti vistīrākajos ūdeņos Norvēģijā.
Perfekta omega-6-9 kombinācija naktssveces sēklu eļļā,
ko iegūst ar aukstās presēšanas metodi.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Rekomendē pieaugušajiem lietot 1 kapsulu 2 reizes
dienā, ēšanas laikā uzdzerot ūdeni.
Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C) sausā, bērniem nepieejamā vietā.
Derīguma termiņš: 3 gadi.

MEGA VAJADZĪGS
Visiem infarkta un sirds išēmisko slimību profilaksei.
Visiem cilvēkiem, lai uzlabotu smadzeņu darbību.
Tiem, kas vēlas saglabāt jaunību.
Tiem, kuri ir predisponēti sirds un asinsvadu slimībām.
Tiem, kas vēlas samazināt holesterīna līmeni un stabilizēt asinsspiedienu,
Tiem, kas vēlas stiprināt imūnsistēmu.
Tiem, kurus moka sāpes locītavās.
Tiem, kas bieži ievēro diētu vai izmanto ātro ēdināšanu.
Tiem, kas vēlas padarīt ādu jaunāku, aizsargāt to no nelabvēlīgiem vides faktoriem.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Mega bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Zivju eļļa (omega-3 taukskābes, EPA/DHA 20/50)
Naktssveces eļļa
Vitamīns E

Mega- unikāls polinepiesātināto taukskābju avots. Tām ir spēja
uzlabot šūnu struktūru, radot aizsargājošu apvalku, kuram pateicoties saglabājas šūnu veselums un pagarinās to dzīve.
Mega sastāvā ir naktssveces eļļa, kas bagāta ar omega-3 un
ar maksimālo omega-6 saturu. Mega pretnovecošanās formulai
pievienots vitamīns E. Tas novērš polinepiesātināto taukskābju
oksidēšanos organismā, saglabājot to derīgās īpašības. Mega
pasargā asinsvadu sieniņas no bojājumiem, kontrolē asins sastāvu, normalizē asinsspiedienu, sirds ritmu un atjauno sirds
muskuļu šūnas, padarot tās izturīgākas pret negatīviem faktoriem. Tas samazina risku saslimt ar daudzām sirds un asinsvadu
slimībām, tostarp aterosklerozi, insultu, infarktu. Mega aizsargā
nervu šūnas no bojājumiem, uzlabo nervu impulsu pārraidi, tā
saglabājot atmiņu un smadzeņu funkcijas un novērš Alcheimera
slimības attīstību.
Mega veicina aizsargājošas tauku kārtiņas veidošanos uz ādas
un aizsargā to no izžūšanas. Nav brīnums, ka pieredzējuši kosmētiķi bieži ieteic regulāri lietot polinepiesātinātās taukskābes.
Mega palīdz mazināt iekaisumu locītavās, sāpes no artrīta un
artrozes, uzlabo imunitāti. Zivju eļļas sastāvā esošie vitamīni A
un D paplašina omega-3 darbības jomu, nodrošinot pretiekaisuma un antialerģisku iedarbību, palielina organisma izturību
pret infekcijām, samazina iekaisuma, kuņģa-zarnu trakta slimību un un diabēta risku. Tādēļ omega-3 tiek plaši izmantota ļoti
specializētos orgānos un audos: redzes aparāta šūnu mebrānās,
kur galvenā loma ir A vitamīnam, kas nepieciešams, lai saglabātu labu redzi. Vitamīns A tieši ietekmē krāsu uztveri un redzes
kvalitāti vājā apgaismojumā, un paātrina redzes pēc atjaunošanos pēc gaismas uzliesmojumiem tumsā. Tas veicina radzenes
un konjunktivīta izžūšanas profilaksi. Par kaulu un zobu veselību
atbild vitamīns D, kas veicina kalcija un fosfora iekļūšanu šūnās
un novērš krampjus ikros.
Turklāt, omega-3 ir svarīga loma nervu impulsu pārraidē, kas
nepieciešami atmiņas un psihoemocionālā stāvokļa normalizēšanai, uzlabo smadzeņu darbību. Tas ir saistīts ne tikai ar to,
ka omega-3 stimulē garīgo aktivitāti, palielinot asins plūsmu
uz smadzenēm. Tā palīdz tikt galā ar depresijas un psihozes stāvokļiem, emocionāliem un uzvedības traucējumiem, uzmanības
deficīta, hiperaktivitātes un hroniska noguruma sindromu.

Nosaukums
Mega

***Punktu
skaits
15,75

1 kapsula (500 mg) satur
250 mg
244,75 mg
5 mg

Tomēr, piemītot vērtīgām bioloģiskām īpašībām, polinepiesātinātās taukskābes ir oksidēšanās procesiem viegli pieejams
substrāts. Izvairīties iesaistīšanās oksidēšanās procesiem palīdz
organismā pietiekamā daudzumā esoši antioksidanti, īpaši vitamīns E. Šis vitamīns ir Mega kompleksā, stabilizē mebrānās
struktūru un nomāc lipīdu oksidēšanos, vienlaikus saglabājot
šūnu membrānas veselumu un nodrošinot optimālus apstākļus
tās darbībai, E vitamīns palīdz īstenot svarīgākos vielmaiņas
procesus, kas kavē novecošanās procesu.
Naktssveces eļļas taukskābes omega-6 un 9, ir tikpat svarīgas,
lai stiprinātu organisma aizsardzību. Tās palīdz organismam cīnīties ar iekaisumu, palielinātu tās izturību pret dažādām vīrusu un
baktēriju infekcijām, stiprinot imūno sistēmu kopumā.
Tām arī ir svarīga nozīme, lai samazinātu „sliktā" holesterīna līmeni, kas nejauj holesterīna plāksnītēm nogulsnēties uz asinsvadu
sieniņām. Omega-6 un 9 arī ir būtiskas, tai novērstu diabētu:
omega-9 palīdz cīnīties ar insulīna rezistenci, kuras sekas ir palielināts glikozes koncentrācijas līmenis asinīs, kas palielina risku
saslimt ar diabētu. Omega-6 aptur progresējošo nervu šķiedru
sabrukumu šīs slimības gadījumā.
Apvienotais omega-3-6-9 un E vitamīna efekts labvēlīgi ietekmē arī muskuļu audu barošanas procesu un palielina mikro un
makro traumu sadziedēšanu. Omega tauki un vitamīns E ir
noderīgi kaulaudu augšanas un attīstības traucējumu profilaksē,
arī pēc operācijas. Tie novērš kaulu un muskuļu audu distrofiju
un palielina locītavu kustīgumu.
Zivju eļļa ne tikai rūpējas par mūsu veselību, bet arī par mūsu
izskatu. Unikālā omega-3-6-9 frakcija palīdz izvairīties no sausas ādas un matiem. Omega-3 un 6 ievērojami uzlabo ādas un
matu struktūru, atjaunojot veselīgu mirdzumu matiem, novēršot to izkrišanu, palielina ādas elastību un tvirtumu. Omega-9
ne tikai nostiprina, bet arī paātrina matu augšanu. Turklāt taukskābes palielina serotonīna daudzumu organismā bet tas ir
hormons, kas atbild par labu garastāvokli. Kā jūs zināt, lielisks
noskaņojums - atslēga plaukstošam izskatam.

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
21,15 EUR

Cena
pircējiem
33,75 EUR
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LOCĪTAVĀM

EnjoyNT un EnjoyNT
Harpago gēls
Locītavu kompleksa aizsardzība

ĪPAŠĪBAS
Uztur veselīgas locītavas un mugurkaulu, aizsargājot
to aktīvas slodzes laikā.
Aizsargā saistaudus no nolietošanās.
Piemīt pretiekaisuma un atsāpinoša iedarbība.
Nodrošina kaulaudu aktīvu remineralizāciju, novērš
to izsīkumu.
Veicina bojāto skrimšļaudu atjaunošanos locītavās
un mugurkaulā.
Novērš skrimšļaudu sabrukšanu un stimulē to dabisko atjaunošanos.
Atdod locītavām kustīgumu un lokanību, atbrīvo no
stīvuma rītos.
Stimulē locītavu šķidruma un kolagēna izstrādāšanos.
Noņem noguruma un smaguma sajūtu locītavās pēc
sporta nodarbībām.
Sagatavo locītavas un muskuļus fiziskām slodzēm un
veicina sporta traumu novēršanu.
Ļauj ievērot aktīvu dzīvesveidu jebkurā vecumā.

Kad jūs vērojat izcilu sportistu, kas izpilda sarežģītus vingrojumus uz sporta
rīkiem, vai sprintera vieglo, nepiespiesto skrējienu, jūs diez vai domājat par
to, ka visa pamātā ir vienas un tās pašas racionālas, ekonomiskas un mērķtiecīgas kustību likumsakarības.
Cilvēka kustību iedaba - tā ir viena no sarežģītākajām, interesantākajām un
līdz galam neizprastajām parādībām. Atliek piebilst, ka neviena no cilvēka
radītajām mašīnām pagaidām vēl nav pat tuvojusies cilvēka kustību aparāta
efektivitātes koeficientam.
Šis kustību aparāts ir vadāma daudzpakāpju sviru un kustinātāju sistēma. Iedomājieties vien - cilvēka skeletā ir aptuveni 200 kaulu, kas ir skeleta posmi.
Šīs kaulu sviras ir kustīgi savienotas ar locītavu palīdzību, kuru izturību un
stabilitāti nodrošina ne tikai locītavas sieniņa, bet arī muskuļi un saites, kas
nostiprina locītavu no visām pusēm. Tas viss ļauj cilvēkam, no vienas puses,
izpildīt visdažādākās - saliecošas, atliecošas, uz augšu, uz leju, pagriešanās
kustības, bet, no otras puses, nodrošināt atsevišķu sviru vajadzīgo stingrumu.

ENJOYNT UN ENJOYNT HARPAGO GĒLS VAJADZĪGS
Tiem, kas cieš no locītavu slimībām, tajā skaitā arī vecuma radītu izmainu un profesionālā sporta dēļ.

PRIEKŠROCĪBAS

Tiem, kuriem ir aktīvs dzīvesveids vai kuri nodarbojas ar profesionālo sportu.

Inovatīvā kompleksa EnjoyNT komponentiem ir divkārša iedarbība: veicina locītavu atgriešanos fizioloģiskās normas stāvoklī un nostiprina kaulaudus.

Tiem, kas rūpējas par savu veselību, kas vēlas sagatavot savas locītavas un muskuļus
treniņiem un atvieglot slodzi pēc tiem.

Atšķirībā no citiem kompleksiem, kas domāti locītavām un kuriem nav nekādas unikalitātes, jo tie ir tradicionālo ingredientu - glikozamīna un hondroitīna apvienojums dažādās proporcijās, EnjoyNT, papildus
hondroitīna + glikozamīna kombinācijai, satur MSM,
kas pastiprina to darbību un bambusa ekstraktu, kas
nodrošina kaulaudu aktīvu remineralizāciju un novērš
to izsīkumu.
EnjoyNT Harpago gēls — ideāls velna naga saknes
ekstrakta un Kajennas pipara apvienojums kompleksai iedarbībai uz locītavām.
Regulāra kapsulu un gēla kompleksa lietošana veicina
locītavu un muskuļu kopējā stāvokļa atvieglošanu.

Tiem, kas noskaņoti attālināt organisma novecošanos kopumā.

ENJOYNT LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Rekomendē pieaugušajiem lietot 1 kapsulu dienā ēšanas laikā, uzdzerot ūdeni.
Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C) sausā, bērniem nepieejamā vietā.
Derīguma termiņš: 3 gadi.

ENJOYNT HARPAGO GĒLS LIETOŠANA
EnjoyNT harpago gēlu rekomendē uzklāt uz ķermeņa ādas plānā kārtā ( pirmām kārtām uz tām vietām, kas pakļautas fiziskai slodzei) un ar vieglām kustībām masēt, līdz
tas pilnīgi iesūcas. Rekomendē lietot pirms un pēc fiziskas slodzes.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
EnjoyNT bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Glikozamīns
Hondroitīns
MSM
Bambusa ekstrakts

1 kapsula (636mg) satur
500 mg
10 mg
10 mg
10 mg

EnjoyNT Harpago
Ingredienti

1 tūbiņa (80) ml

Velna nags
Zemesriekstu eļļa
Sarkanā pipara ekstrakts

Ja kaut vienā no šiem kustībā iesaistītajiem posmiem rodas
bojājumi, mēs sākam just kustību traucējumus un nepatīkamus simptomus. Iemeslu, lai mūsu locītavas sāktu ,,buksēt",
ir daudz: tas ir gan pārāk aktīvs, vai tieši otrādi, mazkustīgs
dzīvesveids; nodarbošanās ar profesionālo sportu un traumu
risks; paaugstinātas fiziskās slodzes. Nav svarīgi, vai jūs sēžat,
skrienat vai guļat - jūsu locītavas nolietojas!
Nenovediet visu tik tālu, kad jums jau būs nepieciešams balsta - kustību mehānisma remonts. Sāciet rūpēties par kaulu muskuļu sistēmu šodien un tad rīt jums nenāksies ieguldīt milzu pūles, lai atjaunotu laimīgas dzīves komfortablās kustības.
Ilgi saglabāt kustību vieglumu, būt lokaniem, stipriem un izturīgiem jebkurā vecumā jums palīdzēs divi pēc savas dabas unikāli produkti: augu izcelsmes komplekss EnjoyNT un līdzeklis
locītavām EnjoyNT Harpago gēls.
Sildot locītavas ar EnjoyNT harpago gēlu no ārpuses un nostiprinot tās ar kompleksu EnjoyNT no iekšpuses, jūs aizmirsīsiet par to, ka locītavas var sāpēt un varēsiet skriet pretī aktīvai
un veselīgai dzīvei!
Divu produktu — EnjoyNT harpago gēla un EnjoyNT kompleksā iedarbība skaidrojama tā, ka pirmais sasilda un sagatavo locītavas pirms un pēc fiziskām slodzēm, bet otrais - saglabā locītavu veselību no iekšienes un cīnās pret kaulaudu
sabrukšanu. Kā tas notiek?
Parasti periodiskas slodzes, piemēram, pastaigas laikā, mūsu
skrimslis deformējas un atgriežas sākotnējā formā, kalpojot kā
sava veida sūknis, kas nodrošina sadalīšanās produktu izvadīšanu un barības vielu un celtniecības materiālu absorbciju.

Kompresijā un formas atjaunošana slodzes laikā ir galvenais
nosacījums bojātā skrimšļa reģenerācijai. Taču pārmērīgs vai
ilgstošs spiediens uz locītavu negatīvi ietekmē locītavu skrimšļa funkciju. Turklāt tiek izjaukts līdzsvars starp jauna celtniecības materiāla veidošanos skrimšļa atjaunošanai un skrimšļa
nolietošanos. Skrimslis no izturīgas, elastīgas struktūras kļūst
sauss, plāns, ar raupju virsmu. Kauls sabiezē un aug uz visām
pusēm no skrimšļa, kas ierobežo kustību un izraisa locītavu
deformāciju. Locītavas kapsula, savukārt, sabiezē, un rezultātā
iekaist. Locītava piepildās ar šķidrumu, kas izstiepj kapsulu un
locītavas saites.
Tas viss rada sāpju sajūtu un stīvumu. Tomēr ir risinājums! Divi,
savstarpēji viens otra darbību papildinoši un pastiprinoši hondroprotektori - glikozamīns un hondroitīns - novērš locītavu
skrimšļa sabrukumu un veicina skrimšļa atjaunošanos.
Bojātā skrimšļa spēcīgs atjaunošanās stimulators glikozamīns, kas ir daļa no augu izcelsmes kompleksa EnjoyNT, uzlabo vielmaiņu skrimšļa audos un novērš tā sadalīšanos, tam
piemīt arī pretiekaisuma iedarbība. Tā glikozamīns palīdz novērst sāpes, pietūkumu un uzlabo asins cirkulāciju, atjaunojot
bojātās locītavas mobilitāti.
Hondroitīna īpašība ir tā spēja saglabāt ūdeni skrimslī ūdens
slāņkopās (mikrotelpa - ūdens spilveni), kas rada labu amortizāciju un uztver triecienu, kas savukārt palielina saistaudu
izturību. Nozīmīga hondroitīna spēja ir apturēt specifisko fermentu, kas bojā saistaudus, darbību. Hondroitīnam ir pretiekaisuma un pretsāpju iedarbība, tas mazina sāpes locītavās.
Tas aizsargā vecos skrimšļus no priekšlaicīgas sabrukšanas un
darbojas kā celtniecības materiāls jaunu, veselīgu skrimšļu veidošanā.
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Veiksmīgi ar glikozamīnu un hondroitīnu ir apvienots metilsulfonilmetāns (MSM), kas arī lieliski stiprina locītavas
un saites. MSM - dabisks organisks savienojums, kuram ir ļoti
augsta bioloģiska aktivitāte. Tam piemīt plaša pretiekaisuma
iedarbība, tādēļ tas spēj mazināt locītavu sāpes un muskuļu krampju risku. Turklāt, MSM samazina jebkuru iekaisumu,
palielina izturību, mazina muskuļu sāpīgumu pēc treniņa.
Galvenās MSM īpašības: uzlabo locītavu elastību un asinsriti,
samazina pietūkumu un stīvumu, likvidē kalcija nogulas. Metilsulfonilmetāns piedalās arī saistaudu veidošanā un kolagēna biosintēzē. Turklāt UB EnjoyNT formulā tas pastiprina glikozamīna un hondroitīna iedarbību un palielina to efektivitāti.
Tomēr galvenā nozīme, lai atjaunotu kolagēna šķiedru elastību,
ir unikālajam bambusa ekstrakta koncentrātam, kas nekad
agrāk nav izmantots formulās locītavu veselībai. Tas ir patiesi
revolucionārs komponents, kas ir daļa no EnjoyNT kompleksa,
kas nodrošina dubultu iedarbību: bambuss ir iesaistīts ne tikai
skrimšļa audu reģenerācijā, bet arī veicina kolagēna veidošanos kaulaudos, nodrošinot aktīvu remineralizāciju un novēršot
izsīkumu.
Tātad pasākumi, lai atjaunotu skrimšļu, locītavu un kaulu audus, ir reāli un rezultāti nav jāgaida ilgi! Tomēr ir arī nepieciešams mazināt ikdienas traumu risku locītavām un muskuļiem.
Profesionāli par jūsu locītavām parūpēsies EnjoyNT Harpago
gēls.
Diviem unikāliem augiem - velna nagam un kajēnas pipariem, kas veido šo gēlu, ir nomierinoša, pretiekaisuma un
pretsāpju iedarbība. Tie stimulē asinsriti, uzlabo vielmaiņu un
limfas cirkulāciju.

Nosaukums
UB EnjoyNT
Gēls EnjoyNT

***Punktu
skaits
15,75
16,5 CV

Kajēnas pipariem ir maigi sildoša iedarbība un piemīt reģenerācijas spējas. Velna nags mazina tūsku, novērš iekaisumu,
mazina sāpes locītavās un palielina to mobilitāti.
Kajēnas pipari un velna nags palīdz mazināt smaguma sajūtu locītavās pēc fiziskas slodzes un novērš nepatīkamas sajūtas, bet zemesriekstu eļļa, kas ir EnjoyNT Harpago gēlā, vajadzīga locītavu atjaunošanai un normālai funkcionēšanai.
Katru dienu, dienu lietojot EnjoyNT Harpago gēlu, aizmirsīsiet
sākt dienu ar sāpēm un stīvumu, kā arī par locītavu pietūkumu.
Kopā ar biokompleksu EnjoyNT locītavu stīvums, neelastīgi
skrimšļi un kaulu izsīkums jums kļūs jēdzieni, kas nav savienojami ar ierasto dzīves veidu. Izvēlieties veselīgu, aktīvu un ilgu
dzīvi kopā EnjoyNT!

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
21,15 EUR
22,50 EUR

Cena
pircējiem
33,75 EUR
35,60 EUR
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REDZEI

Safe-to-see
Noņem acīm nogurumu, saglabā redzes
asumu

ĪPAŠĪBAS
Uzlabo redzes asumu.
Novērš acu muskuļu novājināšanos un atrofiju, tuvredzības un tālredzības attīstību.
Samazina risku saslimt ar kataraktu, glaukomu un
citām acu slimībām.
Piedalās redzes aparāta aizsardzībā no brīvajiem radikāļiem.
Veicina acu noguruma samazināšanu pēc vizuālās
slodzes: noņem apsārtumu, sajūtu "smiltis acīs" sausuma sajūtu.
Padara skatienu skaidrāku, veicina tā atjaunošanos.

PRIEKŠROCĪBAS
Unikālā formula Safe-to-see ir bagātīgākais un līdzsvarotākais produkts redzei tirgū, kurā pirmo reizi izmantota kombinācija no visiem redzei noderīgajiem
komponentiem.
Komplekss Safe-to-see ir pilnībā dabisks produkts, pat
kapsulas apvalks ir veselīgs, jo tas sastāv no zivju eļļas.

Aristotelim bija taisnība, kad viņš teica, ka „acs - tas ir maņu orgāns, kas
dod mums vislielāko gandarījumu, jo ļauj saprast dabas būtību". Patiešām,
redze - tā ir nenovērtējama dāvana, kas dāvina mums draugu un mīļoto cilvēku smaidu, dabas skaistumu, jaunu pieredzi un spilgtas krāsas, gleznas,
grāmatas, filmas...
Bet tajā pašā laikā mēs nevaram noliegt tautas gudrību, kas saka, ka „tik ilgi,
kamēr acis redz, jums nesaprast, kas ir redze". Mēģiniet vismaz dažas minūtes, aizvērt acis un uzvārīt sev tasi tējas... uzkopt istabu... atrast vajadzīgo
lietu... Bet tagad padomājiet, vai jūs rūpējaties par savu redzi, un vai varēsiet
dzīvot bez tās?
Diemžēl acu slimības ne tikai ar katru gadu kvantitatīvi palielinās, bet arī
izvēlas sev aizvien jaunākus upurus. Vēl ne tik sen brilles raga ietvarā bija veciem cilvēkiem, bet tagad dioptrijas, pat modernā un skaistā ietvarā, spiesti
valkāt jaunieši, pusaudži un pat bērni.
TV, dators un mobilais telefons; nogurums, miega trūkums un nervu pārslodze; nikotīns, nepilnvērtīgs uzturs un vitamīnu trūkums - šie un daudzi citi
faktori rada milzīgu triecienu „dvēseles spogulim", acīm. Rezultātā, mums ir
skumjš saraksts ar acu slimībām, piemēram, tālredzība, tuvredzība, astigmātisms, retinopātija, glaukoma, katarakta u.c.

Komplekss ir paredzēts plašam auditorijas lokam - to
var lietot visi, sākot no skolēniem līdz pensionāriem.

Perfekti līdzsvarotais komplekss Safe-to-see ir zinātniskās izpētes koncentrēts rezultāts redzes nostiprināšanas jomā. Kompleksa aktīvās sastāvdaļas
noņems slodzi acīm, efektīvi aizsargājot redzes orgānus no brīvo radikāļu
kaitīgās ietekmes un novērsīs redzes aparāta slimības.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI

SAFE TO SEE VAJADZĪGS

Rekomendē pieaugušajiem lietot 1 kapsulu 1-2 reizes
dienā, ēšanas laikā uzdzerot ūdeni.

Visiem cilvēkiem, kuri saudzīgi izturas pret savu redzi un cenšas novērst redzes aparāta slimību attīstību.

Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C) sausā, bērniem nepieejamā vietā.

Tiem, kuri lielu daļu laika pavada pie datora.

Derīguma termiņš: 3 gadi.

jauniešiem / studentiem, kas pavada garas stundas pie monitoru ekrāniem un grāmatām.
Cilvēkiem, kuriem ir pavājināta redze saistībā ar vecuma pārmaiņām.
Tiem, kuriem ir neveselīgs dzīvesveids un kuriem ir neracionāls uzturs.
Tiem, kas cieš no redzes aparātā slimībām.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Safe-to-see bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Omega-3 (zivju eļļa)
Mellenes
Luteīns
Beta karotīns
Vitamīns E
Vitamīns B2
Cinks
Selēns

1 kapsula (836mg) satur
150 mg
7,5 mg
3 mg
2,4 mg
5 mg
0,8 mg
7,5 mg
25 mkg

Cēloņu redzes traucējumiem daudz. Tomēr pirmā vieta mūsu
veselību apdraudošajā sarakstā, ir t.s. datora acs sindromam.
Šis jaunais sindroms, kas ir saistīts ar ilgstošu darbu pie datora
(vai drīzāk, informāciju uz ekrāna), tik ātri ielauzās mūsu dzīvē,
ka uzreiz ieņēma vadošo pozīciju starp lielākajiem draudiem
acu veselībai.

Aizsargāt ne tikai tīkleni, bet arī makulu, kas atrodas tās centrā,
palīdzēs luteīns. Tas palīdz uzlabot makulas funkcionālo stāvokli, kas ir atbildīga par skaidru redzi un tās kvalitāti. Luteīns
pretojas kaitīgo izmaiņu uzkrāšanai acs audos un neatgriezeniskam redzes zudumam, aizsargā acs tīkleni, selektīvi absorbējot zilās gaismas emisiju redzamajā gaismas spektrā.

No dabas redzes aparāts tādam režīmam nav piemērots, tāpēc
strādā ar lielu sasprindzinājumu. Ar šādu slodzi „ekrāna cilvēkam" rodas acs lēcas muskuļu spazmas. Spazmas veidojas
kopā ar sasprindzinājumu, un pakāpeniski noved pie redzes
traucējumiem, it īpaši kataraktas. Turklāt, strādājot pie datora,
mūsu acis mirkšķinās 6 reizes retāk, nekā tas būtu vajadzīgs.
Rezultātā, radzene netiek mitrināta, kas var novest pie tuvredzības.

Lai palielinātu redzes asumu un nodrošinātu nepieciešamo
barošanu tīklenes šūnām, palīdzēs mellenes. To nozīmi redzei
saista ar antociāniem. Šiem bioloģiski aktīvajiem savienojumiem ir pretiekaisuma iedarbība, tie stiprina asinsvadu sieniņas, pozitīvi ietekmē reparatīvos procesus, regulē kolagēna
biosintēzi, veicina oksidētā rodopsīna atjaunošanu un uzlabo
tīklenes barošanu, koriģējot audu mikrocirkulācijas un reģenerācijas aizsardzības mehānismu. Mellenes bieži izmanto, lai
ārstētu, piemēram, kataraktu, redzes nerva atrofiju.

Spēcīgie antioksidanti vitamīns E un beta-karotīns, kas ir
daļa no kompleksa Safe-to-see, aizsargā acs lēcu no skābekļa,
kas nepieciešams audu reģenerācijai, no iznīcināšanas, ko veic
brīvie radikāļi. Turklāt beta-karotīns piedalās tīklenes redzes
pigmenta rodopsīna sintēzē. Gaismas iedarbībā rodopsīns sadalās, un redzes nervs sūta uz galvas smadzeņu redzes centru
impulsu. B2 vitamīns piedalās krāsu un gaismas redzes nodrošināšanā un šajās reakcijās ir cieši saistīts ar A vitamīnu.
Tam piemīt acs vairoga īpašības, aizsargā acs gļotādu no īsviļņu starojuma kairinošās ietekmes.

Melleņu derīgās īpašības vairākkārt pastiprina ,,oftalmologu
- bagātinātāju konsīlijs": selēns, polinepiesātinātās taukskābes omega-3, luteīns, beta-karotīns, vitamīns B2 un E, cinks.
Turklāt, omega-3, kas atrodas visu šūnu membrānās
un kavē iekaisuma reakciju attīstību, palīdz uzturēt tīklenes veselīgu stāvokli, kā arī koriģē redzes aparāta šūnu membrānu
struktūru.

Cinks palīdz acīm pielāgoties spilgtai gaismai. Tas ir arī nepieciešams, lai pārveidotu beta-karotīnu par A vitamīnu, kas
vajadzīgs, lai tīklenē veidotos redzes pigments. Turklāt, cinks,
selēns aizsargā acs audus kā antioksidanti.

Nosaukums
Safe-to-see

***Punktu
skaits
35 CV

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
47,70 EUR

Cena
pircējiem
75,60 EUR
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REDZEI

Safe-to-see forte
Acu aizsardzība pret nogurumu

ĪPAŠĪBAS
Veicina redzes asuma uzlabošanos.
Samazina redzes traucējumu risku.
Palīdz mazināt acu nogurumu pēc redzes pakļaušanas
ilgstošai slodzei.
Pasargā redzes orgānus no brīvo radikāļu nelabvēlīgās
iedarbības.
Aizkavē visas vecuma izmaiņu izpausmes: acs muskuļu atslābumu un atrofiju, kā arī tuvredzības vai tālredzības veidošanos.

PRIEKŠROCĪBAS
Sarežģītajos mūsdienu dzīves apstākļos nodrošināt acu
aizsardzību un saglabāt redzes veselību palīdzēs dabīgā
kompleksa Safe-to-see forte pilnveidotā formula, kas ir
izstrādāta speciāli Vision un satur labāko vitamīnu
kompleksu acīm.
Safe-to-see forte ir komplekss un optimāli sabalansēts
līdzeklis, kas apvieno sevī komponentus ar vislabvēlīgāko iedarbību uz acīm.
Safe-to-see forte sastāvā ietilpst spēcīgi antioksidanti,
piemēram, cinks, mangāns, selēns, kā arī B grupas, E,
un C vitamīni, kas ir nepieciešami normālu redzes orgānu funkciju nodrošināšanai. Melleņu ekstrakts paātrina atjaunošanās procesus acs tīklenē un veicina apasiņošanu, tādējādi nodrošinot acu aizsardzību, ja
redze ilgstoši tiek pakļauta slodzei. Samteņu ekstrakts
satur karotinoīdus - luteīnu un zeaksantīnu, kas aizsargā redzes orgānus, neitralizējot brīvo radikāļu kaitīgo
iedarbību. L glutations kā antioksidants nodrošina acs
lēcas olbaltumvielu aizsardzību un ir efektīvs līdzeklis
vecuma izraisītu redzes izmaiņu
profilaksei.
Varš, cinks un mangāns ir spēcīgi antioksidanti, kas
pasargā acu gļotādu no datora radītā starojuma un
intensīvas redzes slodzes izraisītas pārpūles un palīdz
novērst redzes orgānu saslimšanas.

90 % informācijas par apkārtējo pasauli mūsu smadzenes saņem ar redzes palīdzību. Un tas nozīmē, ka jebkuri redzes funkciju traucējumi būtiski pasliktina
cilvēka dzīves kvalitāti.
Redze ir viena no organisma sarežģītākajām sistēmām, un tās darbības kvalitāti
ietekmē liels skaits dažādu faktoru. Nav nekāds noslēpums, ka viens no galvenajiem redzes pasliktināšanās cēloņiem ir datora lietošana. Acu apsārtums,
pastāvīga graušanas sajūta acīs un acu sausums palēninātas mirkšķināšanas
rezultātā, kā arī pastiprināta asarošana - tās visas ir sekas, ko izraisa astenopija redzes traucējumi jeb bezspēks, kas ir viens no veidiem, kādā izpaužas tā dēvētais „datora lietotāju redzes sindroms”. Ilgstoša redzes piepūle, ko rada raudzīšanās monitorā, var novest arī pie galvassāpēm, paātrinātas acu noguršanas,
savukārt nepietiekama radzenes mitrināšana izraisa acīs nepatīkamu graušanu,
niezi un dedzinošas sajūtas.
Vēl viens redzes pasliktināšanās iemesls ir izmaiņas, kas veidojas, palielinoties
cilvēka vecumam. Patiesībā pie visa ir vainīga „vecuma tālredzība” jeb presbiopija, kas neļauj saskatīt sīkus burtiņus vai priekšmetus nelielā attālumā no
acīm.
Bez tam vēl viens svarīgs faktors, kas, kā zināms, izraisa acu muskuļu atslābumu, ir kaitīgie ieradumi, proti, smēķēšana un alkohola lietošana. Tabakas dūmi
kairina acu gļotādu, izraisot redzes nerva un tīklenes bojājumus, kā rezultātā
daudzu smēķētāju acis pastāvīgi izskatās apsārtušas. Savukārt alkoholam piemīt
spēcīga neirotoksiska iedarbība, kas negatīvi ietekmē galvas smadzeņu garozas
zonas, kas ir atbildīgas pārcilvēka redzes uztveri.
Slikti ieradumi, datoru lietotāja sindroms, vecuma izmaiņas - visi šie faktori provocē redzes funkciju pasliktināšanos.

SAFE TO SEE VAJADZĪGS

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI

Tiem, kas vēlas pasargāt savu redzi un mazināt acu nogurumu.

Rekomendē pieaugušajiem lietot 1 kapsulu dienā,
ēšanas laikā uzdzerot ūdeni. Ilgums – 1mēnesis.

Tiem, kas grib aizkavēt vecuma izraisītās redzes izmaiņas.

Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C) sausā, bērniem nepieejamā vietā.

Tiem, kas cieš no redzes sistēmas saslimšanām.

Derīguma termiņš: 3 gadi.

Tiem, kas daudz laika pavada pie datora vai televizora.

Gados jauniem cilvēkiem (studentiem), kam nākas daudz lasīt.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Safe-to-see forte bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Vitamīns C
Vitamīns E
Vitamīns B1
Vitamīns B2
Vitamīns B3 (PP)
Vitamīns B6
Folijskābe (B9)
Vitamīns B12
Cinks
Varš
Mangāns
Selēns
Samteņu ekstrakts
Luteīns
Zeaksantīns
L-glutations
Melleņu ekstrakts

1 kapsula (506mg) satur
60 mg
5 mg
1,4 mg
1,6 mg
18 mg
2 mg
200 mkg
1 mkg
7,5 mg
1 mg
1 mg
25 mkg
24,6 mkg
5 mg
320 mkg
1 mg
50 mg

Melleņu ekstrakts uzlabo redzes asumu, tādējādi nodrošinot
acu aizsardzību. Melleņu ekstrakta sastāvā ietilpstošas aktīvas vielas paātrina tīklenes audu atjaunošanos, uzlabo asinsriti, mazina acu nogurumu.

B grupas vitamīni, kā arī varš, cinks un mangāns ir spēcīgi
antioksidanti, uzlabo redzes asumu, aizsargā acs gļotādu pret
datora radīto starojumu un aizkavē iekaisuma (konjunktivīta)
rašanos.

Luteīns un zeaksantīns, ko satur samteņu ziedlapiņu ekstrakts, ir spēcīgi karotinoīdi un veido tā saukto „makulāro
pigmentu”, aizsargā acs tīkleni pret ultravioleta starojuma
iedarbību un tādejādi nodrošina veselu redzi visa mūža garumā

Vitamīns PP samazina risku saslimt ar redzes orgānu slimībām un atbrīvo acis no noguruma

L-glutations, ko satur vitamīns B2, ir svarīgs priekšnoteikums
redzes orgānu normālai uzbūvei un funkcionēšanai. Tas ir
efektīvs līdzeklis kataraktas profilaksei.
C un E vitamīns un selēns papildina cits citu un veicina šūnu
struktūras veselumu, pilda bioloģiskā antioksidanta funkcijas,
aizsargā acs lēcu.

Nosaukums
Safe-to-see forte

***Punktu
skaits
37 CV

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
50,40 EUR

Cena
pircējiem
79,20 EUR
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SMADZENĒM

Brain-o-flex
Paplašina smadzeņu iespējas

ĪPAŠĪBAS
Stimulē prāta darbību.
Uzlabo atmiņu un paaugstina atmiņas koncentrāciju,
intelektuālās spējas.
Labvēlīgi ietekmē centrālās nervu sistēmas darbību.
Veicina smadzeņu šūnu atjaunošanos.
Aktivizē asinsriti, palēnina smadzeņu novecošanās
procesus, aizkavē atmiņas pasliktināšanos novecošanās dēļ un veicina skaidras domāšanas saglabāšanos.
Normalizē asinsspiedienu, novērš galvassāpes un
galvās reiboņus, trokšņus ausīs.
Piemīt antisklerotiskas īpašības.
Palielina efektīvi strādājošu smadzeņu šūnu skaitu,
iesaistot pat „guļošās" šūnas.

PRIEKŠROCĪBAS
Brain-o-flex komponenti piedalās smadzeņu šūnu un
nervu audu remonta un atjaunošanā, paātrina nervu
impulsu tālāko nodošanu.
Pilnīga un sabalansēta ,,gudra" formula smadzeņu darbībai, pastiprināta ar omega-3 polinepiesātinātajām
taukskābēm, kuru efektivitāte garīgā darba uzturēšanai ir zinātniski pierādīta.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Rekomendē pieaugušajiem lietot 1 kapsulu dienā, dienas pirmajā pusē ēšanas laikā, uzdzerot ūdeni.
Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C sausā, bērniem nepieejamā vietā.
Derīguma termiņš: 3 gadi.

Paradokss: spēcīgais izrāviens, ko pēdējos gados veica informācijās tehnoloģijas, skaidri parādīja mūsu intelektuālo spēju robežas. Turklāt robežas rada
nevis mašīnas, bet mūsu pašu smadzenes. Pat intelektuālā akcelerācija, kas
notika ar cilvēkiem vēl XX gadsimtā, neļauj mums tikt galā ar dzīves straujo
tempu. Kā rezultātā, mums ir arvien grūtāk tikt galā ar funkcijām, kas uzticētas mums.
Šāds jauno informācijas tehnoloģiju laikmetā dzīvojošu cilvēku garīgais stāvoklis, kuri ir spiesti pielāgoties straujajiem dzīves un mainīgajiem darba
apstākļiem, ir ienācis mūsu dzīvē, un pat ieguvis savu nosaukumu: „uzmanības deficīta sindroms". Šo sindromu papildina vairāki simptomi: cilvēkam ir
grūti saglabāt koncentrēšanās spējas, grūti organizēt darbu, viņš kļūst aizmāršīgs un izklaidīgs.
Tomēr mūsu smadzenēm piemīt īpašs plastiskums, tās spēj paplašināt un
uzlabot savas funkcijas. Palīdzēt smadzenēm uzlabot koncentrēšanās spējas, normalizēt smadzeņu asinsriti, uzlabot atmiņu procesus un palielināt
garīgās spējas, kā arī paplašināt informācijas uzglabāšanas un apstrādes spējas palīdzēs biokomplekss Brain-o-flex.
BRAIN O FLEX VAJADZĪGS
Visiem, kas rūpējas par savu veselību un informācijas tehnoloģiju un pastāvīgo stresu
gadsimtā cenšas saglabāt smadzeņu un nervu sistēmas darbību.
Tiem, kuru darbs saistīts ar lielu atbildību, sasprindzinātu domāšanas procesu, pārlieku
lielām slodzēm, radošo darbību vai ar augstu psihoemocionālo slodzi.
Tiem, kuri grib paaugstināt savas intelektuālās spējas.
Tiem, kuri grib uzlabot smadzeņu funkcijas un aizsargāt smadzeņu šūnas no izsīkuma.
Tiem, kurus nomāc galvassāpes, galvas reiboni, paaugstināts asinsspiediens, trokšņi
ausis.
Tiem, kas izjūt stresu, nogurumu, nepietiekami izguļas.
Studentiem un tiem, kas mācās, sesiju laikā, atmiņas uzlabošanai un tās koncentrācijas
paaugstināšanai.
Tiem, kas smēķē un lieto kafiju un alkoholu.
Tiem, kas pakļauti arterosklerozei un grib aizsargāt savus asinsvadus no paaugstināta
holesterīna līmeņa.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Brain-o-flex bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Sojas lecitīns
Zivju eļļa (omega-3 taukskābes, EPA/DHA 20/50)
Ginko biloba
Stores pieniņi
Vitamīns E
Beta karotīns

Nekas tik spilgti un saprotami neraksturo situāciju, kā skaitļi.
Palūkosimies tikai uz dažiem no tiem. Ceturto daļu visas cilvēka enerģijas patērē galvas smadzeņu pelēkās vielas šūnas;
vairāk nekā 50% no visas enerģijas mūsu smadzenes paņem
stresa situācijās; 60% smadzeņu sastāv no taukiem, no kuriem
ne mazāk kā 30% ir omega-3 taukskābes. Nav nepieciešams
iekļūt smadzenēs, lai saprastu, cik tām ir nepieciešama pastāvīga
barošana ar vienu no visvairāk noderīgajiem produktiem smadzenēm - ar omega-3 polinepiesātinātajām taukskābēm.
Tieši omega-3 spēlē galveno lomu smadzeņu šūnu mebrānu
struktūrā un funkcionēšanā, nervu impulsu pārraidē. Tā ne tikai
novērš šūnu apvalka sacietēšanu un izstumj holesterīnu, bet
arī veicina normālu signālu pārraidi smadzeņu šūnās un starp
tām.
Un, ja taukskābju piekļuve smadzenēm ir ierobežota, omega3 spēj iekļūt smadzeņu audos, nodrošinot ātru enerģijas pieplūdi un palīdzot pārraidīt impulsus, kas nes signālus no vienas
šūnas uz otru. Šis process palielina modrību un uzlabo atmiņu.
Turklāt omega-3 ir svarīga loma, kontrolējot mainīgo emocionālo noskaņojumu. Omega-3 arī palīdz samazināt trombocītu
agregāciju, normalizē metabolismu smadzenēs un atjauno
smadzeņu asins plūsmas regulāciju.
Savukārt ginko biloba uzlabo smadzeņu asinsvadu elastību, stimulē kapilāru mikrocirkulāciju un paplašina asinsvadus.
Omega-3, E vitamīns, ginko biloba spēj palielināt asins
plūsmu un skābekļa piegādi smadzeņu šūnām, stimulē receptoru skaita palielināšanos, kas galu galā uzlabo smadzeņu darbību un palīdz samazināt smagas galvassāpes asinsvadu dēļ.

Nosaukums
Brain-o-flex

***Punktu
skaits
15,70 CV

1 kapsula (390 mg) satur
195,16 mg
133,78 mg
15 mg
1,97 mg
5 mg
2 mg

Spēcīgie antioksidanti ginko biloba, beta-karotīns un E
vitamīns novērš smadzeņu novecošanos, uzlabo atminu un
spriešanas spējas, samazina reakcijas laiku un intelektuālo
nogurumu un uzlabo runasspējas. Turklāt beta-karotīns un
vitamīns E novērš brīvo radikāļu veidošanos, un neironu bojājumus, īpaši stresa apstākļos vai garīgā sasprindzinājuma laikā.
Tikpat svarīgi garīgajai aktivitātei ir stores pieņi, kas uzlabo
vielmaiņas procesus smadzeņu šūnās. Viena no galvenajām
aminoskābēm smadzenēm, kas atrodas pieņos ir glicīns, kas
stimulē smadzeņu šūnu aktivitāti un uzlabo garīgās darbaspējas.
Ja pelēkā viela, kurai it sevišķi nepieciešama omega-3 un
ginko biloba, pārsvarā sastāv no šūnām, tad baltā smadzeņu viela sastāv no nervu šķiedrām, kuru bojājums var izraisīt
nopietnus traucējumus. Uzlabot neironu funkciju un nervu
šķiedru stāvokli palīdzēs viens no svarīgākajiem visu organisma šūnu mebrānu lipīdu komponentiem - sojas lecitīns.
Tam ir membrānu stabilizējoša darbība, un tas piedalās smadzeņu šūnu un nervu audu „remontā" un atjaunošanā kopumā.
Tādējādi sojas lecitīns ir atbildīgs par, piemēram, domāšanas,
plānošanas, koncentrācijas, mācīšanās, atmiņas, atpazīšanas,
u.c. funkcijām. Tas arī veicina holesterīna līmeņa asinīs un
asinsspiediena pazemināšanu.

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
23,85 EUR

Cena
pircējiem
37,44 EUR
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AKNĀM

Cupers Neo
Aknu šūnu aizsardzība, attīrīšana un
atjaunošana
ĪPAŠĪBAS
Atjauno aknu funkciju.
Palīdz aizsargāt, attīrīt un atjaunot aknu šūnas.
Veicina aknu šūnu detoksikācijas un antioksidantu
aktivitātes ievērojamu palielināšanos.
Samazina aknu un žultsceļu slimību risku.

Tiek uzskatīts - ja cilvēka aknas ir veselas, vesels ir arī viss organisms. Bioloģiski aktīvais uztura bagātinātājs Cupers Neo ļauj saglabāt aknas labā stāvoklī un
palīdz normalizēt gremošanas sistēmu.
Silimarīns, aktīvā piena dadža sastāvdaļa, veicina aizsardzību un aknu šūnu
atjaunošanos, neitralizē toksīnus. Artišoks –īsts „aknu ārsts", kurš ir pazīstams
no XVI gs. Fenhelis - seno diētu produkts, kas uzlabo gremošanu un tiek izmantots kā līdzeklis, lai efektīvi un maigi attīrītu aknas.

Stimulē žults ražošanu un plūsmu, samazina tās viskozitāti, novērs akmeņu veidošanos.
Normalizē gremošanas sistēmas darbību.

PRIEKŠROCĪBAS

CUPERS NEO VAJADZĪGS

Cupers Neo sastāvs veidots tā, ka tas sniedz pilnīgu
atbalstu aknām: atvieglo žults sintēzi, atdalīšanu un
izvadi, uzlabo žults īpašības, samazina tās viskozitāti,
samazina žults skābju koncentrāciju, palīdz uzlabot
aknu darbību.

Tiem, kas cieš no aknu slimībām.

Atšķirībā no citiem kompleksiem, kas domāti tikai aknām, Cupers Neo normalizē gremošanas procesus, tā
samazinot funkcionālo slodzi svarīgākajam organisma
gremošanas sistēmas orgānam - aknām.

Tiem, kuri ir slimojuši un lietojuši sintētiskos medikamentus. Viņiem īpaši nepieciešams komplekss Cupers Neo aknu šūnu atjaunošanai.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI

Tiem, kas dzer alkoholu un smēķē.
Tiem kas ievēro dažādas diētas un rezultātā ir nepieciešams aizpildīt uzturvielu trūkumu, lai saglabātu aknu funkcionālo aktivitāti.

Tiem, kuri lieto medikamentus regulāri.
Tiem, kuri rūpējas par savu veselību un aknu slimību profilakse vajadzīga vismaz
divas reizes gadā, pavasarī un rudenī.
Tiem, kas vēlas padarīt ādu jaunāku, aizsargāt to no nelabvēlīgiem vides faktoriem.

Rekomendē pieaugušajiem lietot 1 kapsulu 2 reizes
dienā, ēšanas laikā uzdzerot ūdeni.
Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C) sausā, bērniem nepieejamā vietā.
Derīguma termiņš: 3 gadi.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Cupers Neo bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Piena dadzis
Fenhelis
Artišoks

1 kapsula (451 mg) satur
200 mg
100 mg
50 mg

Mūsdienu dzīves apstākļos slodze aknām ir milzīga. Stress, slikta
vide, nesabalansēts uzturs, sintētisko narkotiku lietošana, smēķēšana un alkohola lietošana noved pie aknu darbības traucējumiem. Pat tad, ja cilvēki seko savai diētai un dzīvesveidam,
nevar izvairīties no toksīnu un stresa slodzes. Tādēļ mūsu aknas
ir apdraudētas.

Apvienojums: dadzis, fenhelis un artišoks ir visefektīvākais pārēšanās, kā arī toksisko aknu bojājumu gadījumos, piemēram
saindēšanās rezultātā ar dažādām ķīmiskām vielām, tostarp alkoholu un narkotikām.

Lai mazinātu draudus aknu slimībām, ir jāievēro sabalansēts uzturs, kas bagāts ar vielām, kas vajadzīgas, lai aizsargātu aknas;
ieteicams lietot dabiskus līdzekļus, kas veidoti uz fito pamatiem.
Viens no svarīgākajiem un efektīvākajiem komponentiem ir
piena dadzis, kas ir ļoti spēcīgs hepatoprotektors. Tā darbība ir
saistīta ar unikālu, tikai piena dadzī esošu flavonoīdu silimarīnu.
Silimarīns - viena no visvairāk šodien labi zināmajām dabas vielām, kas aizsargā aknu šūnas, atjauno aknu funkciju, palīdz saglabāt to darbību. Pastiprinot žults veidošanos un paātrinot tās
izvadīšanu, piena dadzis tā samazina slodzi aknām, kā arī normalizē gremošanu un vielmaiņu. Padarot žulti viskozāku, tā liekot
aknām vairāk darboties un izvadīt žulti kopā ar atkritumvielām,
palīdzēs fenhelis. Šis augs uzlabo kuņģa-zarnu trakta motoriku
un sekrēciju un veicina maigu aknu attīrīšanu no toksīniem, novēršot sāpīgas spazmas un regulējot zarnu peristaltiku.
Īpaša uzmanība aknu funkcijas uzturēšanā ir to šūnu atjaunošanai. Ar antioksidanta un hepatoprotektora īpašībām artišoks
nostiprina aknu šūnu membrānas un novērš brīvo radikāļu
kaitējumu. Apvienojumā ar piena dadzi šis augs pastiprina antitoksisko aknu funkciju un stimulē atkritumvielu izvadīšanu no
organisma.

Nosaukums
Cupers Neo

***Punktu
skaits
21,00 CV

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
28,80 EUR

Cena
pircējiem
45,00 EUR
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SIRDIJ UN ASINSVADIEM

Vinex
Uztur sirds un asinsvadu darbību

ĪPAŠĪBAS
Palīdz novērst sirds un asinsvadu slimības.
Uzlabo sirds un asinsvadu sistēmu.
Uzlabo mikrocirkulāciju.
Piemīt spēcīgas antioksidanta īpašības.
Baro sirds muskuli ar skābekli, nostiprina asinsvadu
sieniņas un kapilārus un padara tos elastīgus, novērš
skābekļa trūkumu.
Palielina aktivitāti nobriedušā vecumā un pagarina
aktīvo dzīves posmu.

PRIEKŠROCĪBAS

Kopš XIX gs, vidus vīnogu terapijai ir stingri zinātniski pamati. Kādas noderīgas īpašības ir vīnogām? Sāksim ar pamatiem, proti, faktu, ka vīnogas - tas
ir spēcīgākais antioksidants.
Pastāvīgs stress, iekaisumu procesi, hormonālās un imūnsistēmas nelīdzsvarotība, toksīnu iedarbība, mikrobi, vīrusi, nepilnvērtīgs uzturs, smēķēšana, skābekļa paaugstināts daudzums vai tā trūkums - visi šie un daudzi citi
mūsdienu cilvēka dzīves procesi veicina brīvo radikāļu veidošanos. Tie bojā
šūnas ģenētisko aparātu, izjauc olbaltumvielu, fermentu, lipīdu struktūru un
funkcijas, radot milzīgu kaitējumu mūsu aizsardzībai pret nopietnām slimībām.
Brīvo radikāļu postošā iedarbība noved pie slimībām, piemēram, aterosklerozes, išēmijas, sirds mazspējas u.c. Brīvo radikāļu pārprodukcija ir saistīta
arī ar novecošanās procesu .
Pretoties tādai bīstamai ietekmei palīdz spēcīgu antioksidantu komplekss
Vinex.

Vīnogu ekstrakts ir efektīvs antioksidants, kas pārspēj
arī tādus spēcīgus antioksidantus, kā, piemēram, E vitamīnu un askorbīnskābi. Tas normalizē sirds un asinsvadu sistēmas darbību un palīdz novērst ar vecumu
saistītās izmaiņas.
Resveratrola - aktīvās vīnogu sastāvdaļas - unikalitāti
varētu nosaukt par ,,franču paradoksu": Francijā patērē
lielu daudzumu tauku, bet saskaņā ar statistiku franči
ir mazāk uzņēmīgi pret infarktiem. Iemesls - vīns, ko
regulāri patērē Francijā.
Vinex komplekss - unikāla sarkano vīnogu frakcija,
kuru derīgās īpašības ir pārākas pat par labāko sarkanvīnu. Pateicoties resveratrolam, komplekss Vinex ir
spēcīgs atbalsts sirds un asinsvadu sistēmai bez reibuma.

VINEX VAJADZĪGS
Tiem, kuri cenšas saglabāt sirds-asinsvadu sistēmas veselību un pagarināt aktīvo
dzīves posmu.
Tiem, kas cieš no sirds- asinsvadu sistēmas slimībām saistībā ar vecuma pārmaiņām, stresu un augstu emocionālo slodzi.
Tiem, kas dzer alkoholu un smēķē.
Tiem, kuri neatbalsta sabalansētu uzturu vai cieš no liekā svara.
Tiem, kuriem ir mazkustīgs dzīvesveids.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Rekomendē pieaugušajiem lietot 1 kapsulu dienā, dienas pirmajā pusē ēšanas laikā, uzdzerot ūdeni.
Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C) sausā, bērniem nepieejamā vietā.
Derīguma termiņš: 3 gadi.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Vinex bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Mazo kauliņu vīnogu pulveris
Vīnogu kauliņu izspiedu ekstrakts

Aktīvā sastāvdaļa kompleksā Vinex - vīnogas. Pateicoties
augstam flavonoīdu saturam, tā noderīguma potenciāls ir neizsmeļams.
Pirmkārt, vīnogām ir unikālais apzīmējums „franču paradokss".
Neskatoties uz to, ka Francijas gardēži patērēt dienā divreiz
vairāk taukus, sieru un cūkgaļu, nekā amerikāņi, viņi retāk cieš
no sirds-asinsvadu slimībām, salīdzinot ar citām tautām. Šis
paradokss ir izskaidrojams arto, ka Francijā ir pasaulē lielākais
sarkanvīna patēriņš. Kāds ir šo optimistisko skaitļu noslēpums?
Šīs „gastronomiskās" īpašības nozīme ir tā, ka vīnogu sēklās un
miziņās ir daudz flavonīdu, kas nostiprina asinsvadu sieniņas
un samazina to trauslumu, samazina kapilāru caurlaidību, un
ātri mazina nogurumu un sāpes kājās. Galveno lomu šajā paradoksu spēlē ir vienam no vīnogu svarīgākajiem aktīvajiem
komponentiem - resveratrolam. Šī unikālā dabiskā antioksidanta spēja ir nostiprināt kapilārus: normalizē un uztur asinsvadu struktūru un caurlaidību, nodrošina brīvu asins plūsmu
asinsvados, novērš to sklerotiskos bojājumus, veicina asinsvadu paplašināšanos un normāla asinsspiediena uzturēšanu,
samazina tūsku un uzlabo asinsriti. Turklāt resveratrols paaugstina „labā" holesterīna - augsta blīvuma lipoproteīnu - daudzumu asinīs un par 50% samazina „sliktā" holesterīna līmeni.
Tas nozīmē, ka vīnogu cienītājiem ir visas iespējas, lai novērstu
aterosklerozi un saglabātu lielisku atmiņā uz ilgu laiku.

Nosaukums
Vinex

***Punktu
skaits
17,50 CV

1 kapsula (250 mg) satur
162,5 mg
87,5 mg

Otrkārt, vīnogas ievērojami samazina trombu veidošanos. Šūnas, kas saņem papildu pārtiku, pateicoties vīnogu ekstraktam, ražo trīs reizes vairāk slāpekļa oksīda, kas paplašina asinsvadus un tādējādi novērš asins trombu veidošanos.
Bet tas vēl nav viss. Kvercetīnam un citiem flavonoīdiem, kas
ir vīnogās, ir endotēlija asinsvadu aizsargājoša iedarbība, tie
palielina asinsvadu elastību, novērš sklerotiskos bojājumus,
samazina asinsvadu sieniņas caurlaidību, palēnina tūskas veidošanos un samazina jau esošo.
Bagātas ar kāliju un magniju, vīnogas ir ļoti labas gan hipertensijas, gan hipotensijas slimnieku sirdij, normalizē sirds ritmu un asinsspiedienu.
Turklāt organiskās skābes, kas ir vīnogās, stimulē šūnu atjaunošanos un atjaunināšanu, nostiprina saistaudus un palīdz paildzināt mūža aktīvu periodu.
Vīnogu terapijas piekritēji var būt pārliecināti, ka ar Vinex sirds
būs stipra un veselīga.

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
23,85 EUR

Cena
pircējiem
37,44 EUR
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SIRDIJ UN ASINSVADIEM

LCBalance
Normalizē holesterīna līmeni asinis

ĪPAŠĪBAS
Bloķē ,,sliktā" holesterīna izstrādi aknās (iekšējais
faktors).
Novērš ,,sliktā" holesterīna " nokļūšanu no gremošanas traktā (ārējais faktors).
Novērš sirds -asinsvadu slimības: aterosklerozi, hipertensiju, trombozi, infarktu, insultu.
Uzlabo mikrocirkulāciju asinsvados.
Uzlabo asins kvalitāti, veicina skābekļa piegādi.
Novērš trombozi.
Efektīvs centrālajai un perifērajai asinsritei.

PRIEKŠROCĪBAS
Atšķirība no lielākajiem sintētisko vielu līdzekļiem,
kas samazina tikai "sliktā" holesterīna ārējo faktoru
līmeni, kompleksa LCBalance iedarbības mehānismā
unikalitāte ir tajā, ka tas darbojas kompleksi. Niedru
polikozanoli bloķē "sliktā" holesterīna ražošanu aknās, bet fitosterīni novērš tā iekļūšanu no gremošanas trakta.
LCBalance efektīvi uztur pareizo līdzsvaru holesterīna
līmenim asinīs, un atrisina mazkaloriju diētas problēmu, kas var būt bīstama cilvēks veselībai.
Atšķirībā no sintētiskiem hipolipidēmiskiem līdzekļiem niedru polikozanoliem nav nelabvēlīgas ietekmes uz aknām un ir pozitīva ietekme uz asinsvadiem.
Fitosterīnu unikālais efekts ir tas, ka tie ne tikai pazemina "sliktā" holesterīna līmeni, bet arī izšķīdina jau
izveidojušās plātnītes.

Bez holesterīna jūsu ķermenis vienkārši nevar pastāvēt. Tieši holesterīns ir
celtniecības materiāls visām ķermeņa šūnām, no tā tiek ražota gremošanai nepieciešamā žults. Tāpēc mūsu dzīves ilgums un kvalitāte ir atkarīga no tā,
cik aktīvi notiek holesterīna uzkrāšanos organismā.
Lielākā daļa holesterīna tiek transportēta asinīs nevis tīrā veidā, bet kā kompleksos savienojumos, kuru par nepareiza attiecība var novest pie nopietnām sirds un asinsvadu slimībām. Tieši tad ir lietderīgi runāt par pārmērībām
un „sliktā" holesterīna bīstamību cilvēka veselībai. Ateroskleroze, sirds
infarkts un insults – tās ir visbiežākās „sliktā" holesterīna uzkrāšanās organismā
sekas.
Šo problēmu atrisināt palīdzēs unikāls komplekss LCBalance. Tā aktīvās sastāvdaļas darbojas vienlaicīgi divos virzienos: veic ārējo holesterīna avotu kontroli, novēršot tā nokļūšanu no gremošanas trakta un bloķējot ,,sliktā" holesterīna ražošanu aknās, nesamazinot pie tam „labā" līmeni zem vajadzīgās normas
(iekšējais faktors).
LCBalance attīra ķermeni no ,,sliktā" holesterīna un toksīniem, kontrolē holesterīna līmeņa līdzsvaru asinīs un normalizē sirds un asinsvadu sistēmas darbu.

LCBALANCE VAJADZĪGS
Tiem, kuri rūpējas par savu veselību un profilaktiski cenšas saglabāt normālu holesterīna līmeni.
Tiem, kas cieš no sirds-asinsvadu sistēmas slimībām un diabēta.
Tiem, kuri neievēro racionāla uztura principus, ir liekais svars.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Rekomendē pieaugušajiem l tableti dienā ēšanas laikā,
uzdzerot ūdeni.
Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°Q sausā, bērniem nepieejamā vietā.

Tiem, kuriem ir mazkustīgs dzīvesveids.
Tiem, kuri smēķē un dzer alkoholu.
Tiem, kas rūpējas par priekšlaicīgas novecošanās profilaksi, īpaši sievietēm menopauzes laikā.

Derīguma termiņš: 3 gadi.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
LCBalance bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Fitosterīni
Niedru polikozanoli

1 kapsula (1300 mg) satur
400 mg
10 mg

Aktīvās sastāvdaļas kompleksā LCBalance darbojas divos
virzienos: niedru polikozanols piedalās vietējā faktorā, bloķējot „sliktā" holesterīna veidošanos aknās, fitosterīni - ārējā
faktorā, novēršot tā nonākšanu gremošanas traktā. Aplūkosim ietekmi attiecībā uz katru no šīm sastāvdaļām.
Dabiskais ekstrakts no cukurniedrēm - polikozanols darbojas visaptveroši. Tas ne tikai novērš holesterīna ražošanu
aknās, pirms sācis darbību ferments, kas iesaistīts tā sintēzē,
bet arī aktivizē šūnu receptorus, paātrina „sliktā" holesterīna
aizvadīšanu no asinīm un iznīcina tā molekulas. Turklāt cukurniedru polikozanols palielina „labā" holesterīna veidošanos un pazemina tā oksidāciju brīvo radikāļu dēļ. Šis polikozanola iedarbības iekšējais faktors uzlabo mikrocirkulāciju
un nostiprina asinsvadu sieniņas, novērš trombu veidošanos
un regulē asinsspiedienu un sirdsdarbības ātrumu. Niedru
polikozanolam nav negatīvas ietekme uz aknām, un ir pozitīva ietekme uz asinsvadiem.

Fitosterīnu antisklerotiskās darbības mehānismi saistīti ar tā
spēju kavēt „sliktā" holesterīna uzsūkšanos zarnās un samazināt tā līmeni asinīs. Tas ir saistīts ar fitosterīnu spēju saistīt
žultsskābes, nevis holesterīnu un tā novēršot to iekļūšanu organismā. Bet fitosterīni ne tikai samazina sliktā holesterīna
līmeni asinīs, tie arī šķīdina jau izveidojušās plāksnītes, paplašinot asinsvadus, samazinot asins viskozitāti un novēršot
trombozi.
Tā kompleksa sastāvā LCBalance esošie fitosterīni un niedru polikozanoli palīdz saglabāt pareizo holesterīna līdzsvaru
organismā, regulējot mazāko pārsvaru un saglabājot mūsu
sirds veselību un dzīvību.

Fitosterīnu iedarbības mehānisms ir balstīts uz ārējiem faktoriem. Fitosterīniem ir unikāla bioloģiskā aktivitāte, kas
selektīvi darbojas uz organisma šūnām un audiem, un tiem
piemīt atjaunojoša un ir regulējoša iedarbība.

Nosaukums
LCBalance

***Punktu
skaits
15,225 CV

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
21,06 EUR

Cena
pircējiem
32,63 EUR
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KOENZĪMA Q10 AVOTS

Granatin Q10
Paildzina jaunību

ĪPAŠĪBAS
Palīdz saglabāt starojošu izskatu, novērš grumbu rašanos.
Palēnina novecošanās procesu un var aizkavēt ar vecumu saistītās izmaiņas.
Veicina šūnu atjaunošanos un reģenerāciju.
Dezaktivē brīvo radikāļu darbību.
Uzlabo vielmaiņu un aizkavē slimības, kas ar to saistītas.
Veicina sirds-asinsvadu slimību profilaksi.
Stimulē asinsvadu paplašināšanos, tā uzlabojot asins
piegādi audiem.
Piedalās išēmiskās sirds slimības profilaksē, samazina
miokarda infarkta risku.

Jaunībā šķiet, ka tā būs mūžīgi. Bet, gadiem ejot un skatoties spoguli, mēs aizvien biežāk domājam par to, kā padarīt mūsu izskatu, cik vien iespējams mazāk
atbilstošu savam faktiskajam vecumam.
Patiešām, visi cilvēki agrāk vai vēlāk sāk domāt par to, kā lai viņi saņem ilgas jaunības un skaistuma garantiju. Par jaunības āboliem un jaunības eliksīru rakstīts
daudz un runāts vēl vairāk. Tomēr tieši līdzsvarotā Granatin Q10 formula apvieno svarīgus un unikālus komponentu, kuri visefektīvāk cīnās pret novecošanos,
pagarina jaunību un skaistumu, kā arī veicina veselību. Reālo bioloģisko cilvēka
vecumu nosaka koenzīma Q10 saturs organismā. Jo vairāk tā ir organismā, jo
mazāks vecums. Ar vecumu koenzīma Q10 sintēze samazinās, rezultātā kļūst
vājāka sirds, āda zaudē savu svaigumu un elastību, parādās grumbas.
Spēcīgie antioksidanti, kas ir daļa no kompleksa Granatin Q10, ne tikai veicina
šūnu atjaunošanos, bet arī piepilda ar enerģiju sirds muskuli un visu organismu.
Jūties jauns, skaists, veselīgs un enerģijas pilns ar Granatin Q10.

PRIEKŠROCĪBAS
Kompleksā Granatin Q10 pirmo reizi ir savienots koenzīma Q10 spēks un enerģija ar spēcīgu antioksidantu - granātābolu.
Kompleksa Granatin Q10 sastāvā ir antioksidantu
jaunā paaudze: unikālā granātābolu un koenzīma
Q10 frakcija, kur granātābols ir spēcīgs atbalsts sirdsasinsvadu sistēmai, un koenzīms Q10 - spēcīgs antioksidants jaunības pagarināšanai.
Granatin Q10 aktīvās sastāvdaļas ir unikālas ar to, ka
ne tikai nostiprina asinsrades un sirds-asinsvadu sistēmas, tās palīdz palēnināt novecošanās procesu.

GRANATIN Q10 VAJADZĪGS
Tiem, kas vēlas palēnināt novecošanās procesu.
Tiem, kas vēlas paildzināt jaunību un aktīvu dzīvi, cik ilgi vien iespējams.
Tiem, kuriem ir vielmaiņas traucējumi.
Tiem, kas cieš no sirds-asinsvadu sistēmas slimībām.
Tiem, kas lieto alkoholu un smēķē.
Tiem, kas ēd neracionāli vai ir liekais svars.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Rekomendē pieaugušajiem 1 kapsulu divas reizes dienā ēšanas laikā, uzdzerot ūdeni.
Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C) saušā, bērniem nepieejamā vietā.

Derīguma termiņš: 3 gadi.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Granatin Q10 bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Vīnogu kauliņu izspiedu ekstrakts
Granātaugļu pulveris
Vitamīns C
Vitamīns E
Koenzīms Q10
Kalcijs
Proantocianīdīni

Apvienojot šīs aktīvās sastāvdaļas granātā bolu pulveri un koenzīmu Q10, Granatin Q10 komplekss ir unikāls produkts ar
spēcīgām antioksidanta īpašībām. Granāts - īsts vitamīnu sprādziens, kā arī viens no ar antioksidantiem bagātākajiem augļiem. Nav brīnums, ka tas tiek saukts par jaunības eliksīru. Tā
sastāvā ir: beta-karotīns, vitamīni C, E, B1, B2, B6, un minerālvielas, piemēram, kalcijs, dzelzs, kālijs un jods. Granāts
ir arī folijskābes avots, kuras trūkums veicina priekšlaicīgu novecošanos. Kā granātāboli ietekmē organisma novecošanos?
To aktīvās sastāvdaļas būtiski samazina marķiera daudzumu,
kas saistīts ar bojātām šūnām, kas rada orgānu un sistēmu
funkciju pasliktināšanos. Granāta antioksidanti palēnina DNS
oksidēšanās un bojājumu rašanās procesus, kas rodas no organisma „nonēsāšanās". Turklāt, pateicoties tā dziednieciskajām īpašībām, granāts aizsargā ādas šūnas no vides agresijas,
palīdzot novērst vecuma pigmenta plankumus, atbrīvoties no
pinnēm un vasaras raibumiem.
Tomēr kompleksa Granatin Q10 unikalitāte slēpjas divu aktīvo
vielu: koenzīma Q10 un granātābola sinerģijā. Tā ir patiesi
revolucionāra kombinācija, kuru var pamatoti saukt par jaunās
paaudzes antioksidantu, kas visefektīvāk nodrošina spēcīgu
šūnu aizsardzību, veicinot to atjaunošanos. Ar Granatin Q10
saglabāsiet jaunību un skaistumu ilgus gadus.
Koenzīms Q10, atšķirībā no citiem antioksidantiem, tiek ražots
organismā, un atjauno E vitamīna antioksidanta aizsardzību.
Koenzīms Q10 ir atbildīgs par molekulu veidošanos, kuras ir
svarīgas enerģijas pārnesējas organismā. Šo molekulu krājumi,
kas visvairāk nepieciešami mūsu sirdij ir pastāvīgi jāpapildina.
Tieši Koenzīms Q10 uztur šīs molekulas vēlamajā līmenī, regulē holesterīna līmeni asinīs, ir visefektīvākā profilakse dažādām
sirds un asinsvadu slimībām. Turklāt, Koenzīms Q10 kopā ar
granātābolu aktīvi cīnās pret brīvajiem radikāļiem, kuri ir galvenais iemesls organisma novecošanās neizbēgamībai un kuri
kopā ar kalciju samazina asinsvadu caurlaidību.
Par revolucionāru kompleksu Granatin Q10 var saukt arī tādēļ,
ka tas satur ūdenī šķīstošus antioksidantus. Kāpēc tas ir nepieciešams? Asinis ir veidotas uz ūdens bāzes, un to aizsardzībai ir
nepieciešami ūdenī šķīstoši antioksidanti.

Nosaukums
Granatin Q10

***Punktu
skaits
23,33 CV

1 kapsula (536 mg) satur
50 mg
37,5 mg
35 mg
6 mg
5 mg
61,5 mg
7,2 mg

Tāds antioksidants ir vitamīns C, kas ir daļa no kompleksa
Granatin Q10 un kuram ir labvēlīga ietekme uz mūsu asinsrades sistēmu.
Turklāt asinis ir piesātinātas ar skābekli, un pārnes lielu tauku
daudzumu, kam ir tendence viegli oksidēties. Tādēļ asinīs var
rasties liels skaits dažādās pakāpēs oksidētu polinepiesātināto taukskābju radikāļi. Tie rada smagus asinsvadu bojājumus,
infarktu, insultu un citas nopietnas slimības. Turklāt visās organisma šūnās šūnu membrānās ir fosfolipīdi, holesterīns un citi
nepiesātināti tauki, kas aktīvi oksidējas.
Lai aizsargātu derīgos taukus no oksidēšanās, vajadzīgi
taukos šķīstošie antioksidanti, kas arī ir iekļauti kompleksā
Granatin Q10. Tie ir E vitamīns un koenzīms Q10. Tie, tāpat kā ūdenī šķīstošie antioksidanti, atdod elektronu brīvajam
taukskābju radikālim, pārveidojot to par mazāk kaitīgu organismam. Organisms sintezē taukos šķīstošos antioksidantus
daudzumā, kas nepieciešams vielmaiņai, un aktivizēto darbību. Tā E vitamīns un koenzīms Q10 tiek sintezēti un strādā
kopā. Koenzīms Q10 atjauno oksidētās E vitamīna molekulas, bet pats atjaunojas ar īpašas fermentu sistēmas palīdzību.
Uzlabot asins kvalitāti palīdzēs arī granāts, pateicoties savai
spējai veicināt vielmaiņu.
Bez unikālajām Koenzīma Q10 un granāta Granatin Q10 frakcijām kompleksā ietilpst vēl viens spēcīgs antioksidants vīnogu izspaidu ekstrakts. Pateicoties augstajam flavonoīdu
saturam, vīnogu derīgās iedarbības potenciāls ir neizsmeļams.
Vīnogas arī ievērojami samazina trombu veidošanās iespēju.
Kvercetīns un citi flavonoīdi, kas ir vīnogās, palielina asinsvadu elastību, novērš to sklerotiskos bojājumus, samazina asinsvadu sieniņu caurlaidību.
Bagātas ar kāliju un magniju, vīnogas ir arī ļoti labas sirdij: normalizē tās ritmu un asinsspiedienu. Turklāt organiskās skābes,
kas ir vīnogās, stimulē šūnu atjaunošanos un atjaunināšanu,
nostiprina saistaudus, padara vēnas izturīgākas un elastīgākas
un samazina tūskas.

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
31,50 EUR

Cena
pircējiem
49,75 EUR
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SKAISTUMAM

Nature Tan
Ideāls iedegums, ādas aizsardzība pret
fotonovecošanos

ĪPAŠĪBAS
Aizsarga ādu no agresīvā UV starojuma.
Nodrošina veselīgu, vienmērīgu, skaistu, ilgstošu iedegumu.
Uztur optimālu ādas mitrināšanu, novērš tās sausumu
un izžūšanu.
Novērš grumbas no saules, novērš fotonovecošanos
un ādas šūnu deģenerāciju.
Spēcīga antioksidantu iedarbība.
Uzlabo ādas tonusu.

PRIEKŠROCĪBAS
Aizsargā ādu no saules ārpusē un stiprina tās aizsardzības funkciju no iekšpuses.
Dabiskās sastāvdaļas, kas veido UB Nature Tan, palīdz
panākt vienmērīgu, stabilu iedegumu un maksimāli
aizsargā ādu no kaitīgiem saules stariem.
Unikālā formula efektīvi un visaptveroši aizsargā pret
fotonovecošanos.

Ir divu veidu ādas novecošanās. Tā ir novecošanās ar laiku, notiekot pārmaiņām, kas notiek cilvēka organismā ģenētiskā līmenī. Tāda dabiska novecošanās notiek tā, ka šūnas atjaunojas lēnāk, un āda zaudē elastību un tvirtumu.
Tomēr ādas novecošanās process ir problēma ne tikai elegantā vecumā. Arvien vairāk jauniešu saskaras ar priekšlaicīgu ādas novecošanos: fotonovecošanos.
Atšķirībā no novecošanās ar gadiem, ādas foto novecošanās procesam ir īpašs
raksturs. Tas nav ģenētiski ieprogrammēts, priekšlaicīgas novecošanās un bojātas ādas cēlonis ir ultravioletais starojums. Lai sasniegtu perfektu iedegumu,
mēs daudzas stundas pavadām dedzinošos saules staros vasarā un cenšamies
saglabāt iegūto iedegumu solārijā ziemā. Tā rezultātā notiek ādas fotobojājums: parādās apsārtums, kas vēlāk var pārvērsties pigmenta plankumos, iedegums kļūst nevienmērīgāks, bet āda - sausa un blāva, defekti parādās uz
ādas kā pirmās grumbas.
Taču saule ir nepieciešama visiem. Tieši tā stimulē cilvēka organismā D vitamīna sintēzi un palielina izturību pret slimībām, fiziskās un garīgās spējas. Un
runāt par vienmērīga, stabila iedeguma priekšrocībām, kas padara cilvēka augumu vizuāli iznesīgu un skaistu, var stundām! Bet neaizmirstiet, ka iedegums
ir stiprs stress ādai.
Kā sagatavot savu ādu ātram, vienmērīgam un noturīgam iedegumam, saglabāt tās mitrumu, un tajā pašā laikā izvairītos no fotonovecošanās procesa?
Atbilde uz šo jautājumu slēpjas pilnībā līdzsvarotā kompleksa Nature Tan formulā, kas darbojas divos virzienos.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Rekomendē pieaugušajiem lietot 2 kapsulas vienu reizi
dienā ēšanas laikā, uzdzerot ūdeni.
Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C) sausā, bērniem nepieejamā vietā.
Derīguma termiņš: 3 gadi.

NATURE TAN VAJADZĪGS
Tiem, kuri sauļojas, ari solārijā.
Tiem, kas cenšas aizkavēt fotonovecošanos un ādas sausumu.
Tiem, kas vēlas aizsargāt savu ķermeni no UV staru iedarbības.
Tiem, kuri gatavojas atvaļinājumam (jo īpaši karstā s zemēs), un vēlas iegūt skaistu un
vienmērīgu iedegumu.
Tiem, kas vēlas stiprinātu ādas barjeras funkciju.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Nature Tan bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Kurkuma
Vitamīns C
Sojas ekstrakts
Vīnogu ekstrakts
Cinks
Vitamīns E
Beta karotīns
Selēns
Izoflavoni

1 kapsula (546 mg) satur
164 mg
60 mg
50 mg
30 mg
7,5 mg
5 mg
2,4 mg
37,5 mkg
4,5-5,5 mkg

Pirmkārt, aktīvas sastāvdaļas dabiskajā kompleksā Nature Tan
palīdz ādai sagatavoties saules iedarbībai. Rezultāts ir gluda āda
ar mirdzošu iedegumu bez pigmenta plankumiem, jūsu āda
paliks veselīga, nekļūs sausa. Turklāt Nature Tan aktīvi aizsargā
ādu no agresīvā UV starojuma iedarbības, samazinot apdegumu
iespēju. Ir zināms, ka ļaundabīgu ādas audzēju galvenais cēlonis
ir apdegumi. Komplekss Nature Tan veicina vienmērīgu iedegumu, āda nav sausa, un tās struktūras elementi netiek bojāti.
Otrkārt, Nature Tan pasargā ādu no agresīvajiem saules stariem, kas var būt ļoti bīstami. Ilgstoša saskare ar UV stariem
ādai, kas pats par sevi tai jau stress, novājina tās aizsardzības
mehānismus. Rezultātā sākas brīvo radikāļu veidošanās, kas
uzbrūk ādas molekulām un izraisa tās fotonovecošanos: atūdeņošanos, grumbiņu tīklu un vecuma plankumus. Nature Tan
stimulē epidermas šūnas, uzlabo ādas aizsargājošo funkciju no
iekšienes un aizsargā kolagēna un elastīga šķiedras, kas ir atbildīgas par elastību un tekstūru normālai ādai.
Pateicoties optimālai ādas mitrināšanai un aizsardzībai, jūs ne
tikai iegūsiet skaistu un ilgstošu iedegumu, bet arī novērsīsiet
tās fotonovecošanos.
Neliedziet sev prieku atrasties saulē! Baudiet sauli! Aktīvās
Nature Tan sastāvdaļas pasargās jūsu ādu no UV stariem, stiprinās tās barjeras funkciju, sniedzot jums vienmērīgu un ilgstošu
iedegumu, un vienlaikus lai uzlabos gremošanas procesus, kas ir
tik svarīgi sejas ādai.

Tā kurkuma un beta-karotīns veicina vienmērīga un noturīga
iedeguma veidošanos un novērš saules apdegumu un ādas apsārtumu. Dzeltenais pigments, kas ir kurkuma - kurkumīns, dos
jums veselīgu un mirdzošu ādu un novērsīs vienu no fotonovecošanās pazīmēm - saules pigmentāciju.
Klasiskā fotonovecošanās aina būtu nepilnīga, neminot sauso
ādu, ko tas rada. Ar šo UV starojuma kaitīgo ietekmi var lieliski
tikt galā sojas izoflavoni. Tiem ir nostiprinoša ietekme uz ādas
mitruma saglabāšanas sistēmu. Sojas izoflavoni samazina
transepidermālo ūdens pazemināšanās līmeni, tuvinot to normālam līmenim. Tā tiek palēnināta saistaudu kolagēna šķiedru
degradācija dermā.
Papildus cīņai pret fotonovecošanās ārējām pazīmēm, fotoprotektori, kas ir Nature Tan, darbojas sevis iekšējai aizsardzībai no
UV staru ietekmes. Vīnogu ekstrakts. C, E vitamīns, beta karotīns, cinks un selēns novērš brīvo radikāļu veidošanos ādas
šūnās, kas izraisa oksidācijas reakcijas, kas savukārt noved pie
straujas šūnu novecošanās.
Turklāt vitamīns C un vīnogu ekstrakts ir galvenais ādas restaurētājs. Tie palīdz, ražot materiālus celtniecībai - kolagēnu, kas
ir ļoti svarīgs ādai. Problemātiskas ādas problēmas, pinnes un
pumpiņas atrisina E vitamīns, kas palīdz normalizēt vielmaiņu
un izvadīt toksīnus. Selēns, kas ir sinerģisks ar E vitamīnu, veicina tā antioksidanta aktivitāti, nostiprina muskuļu audus, padarot ādu daudz tvirtāku

Sagatavojies saules stresam kopā ar Nature Tan!
Katru reizi, kad saskaramies ar saules gaismu, mūsu organisma
pašaizsardzības sistēmas sāk aktivizēties. Virsējais ādas slānis
kļūst biezāks - tā sauktās gaismas tulznas neļauj saules gaismai
iekļūt dziļākos ādas slāņos; sāk strādāt fermenti, kas inaktivē brīvos radikāļus. Mūsu organisma dabiskās aizsardzības sistēmas
efektivitāte ir milzīga, bet nav neierobežota. Palīgā nāk aktīvajās
sastāvdaļas, kas veido kompleksu Nature Tan. Tās aktivizē dabiskās aizsardzības mehānismus un patstāvīgi tos atbalsta.

Nosaukums
Nature Tan

***Punktu
skaits
19.50 CV

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
26,55 EUR

Cena
pircējiem
41,94 EUR
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SKAISTUMAM

Beauty
Patiess skaistums no iekšienes

ĪPAŠĪBAS
Baro ādās šūnās, uzlabo sejās krāsu, palīdz izlīdzināt
grumbas.
Aizsargā ādu no izžūšanas un palielina tās elastību
un tvirtumu, stimulējot kolagēna un elastīna izstrādi.
Atjaunina ādas, matu un nagu šūnas, stimulē reģenerācijas procesus.
Aizsargā no brīvo radikāļu kaitīgās ietekmes, tā palēninot ādas šūnu novecošanos.
Efektīvi cīnās ar ādas nepilnībām, attīra to no iekšpuses, novēršot melnos punktus, taukainu spīdumu, mikroiekaisumus, pelēcīgu sejas krāsu.
Novērš priekšlaicīgas novecošanās izmaiņas.
Uzlabo struktūru matiem un nagiem, stiprina tos.

PRIEKŠROCĪBAS
Aktīvās sastāvdaļas kompleksā Beauty neitralizē toksiskās
ķīmiskās vielas, kas atrodamas kosmētikā.
Līdzsvarots un komplekss saturs, kā arī augsta bioloģiskā
pieejamība ļauj aktīvām vielām tieši sasniegt dziļos ādas
slāņus - dermas struktūrelementus.

Katra sieviete vēlas izskatīties pievilcīga un labi kopta, un skaistumkopšanas nozare to prasmīgi izmanto. Krēmi un serumi ādai, šampūni, maskas un
balzāmi matu augšanai un līdzekļi nagu skaistumam, nemaz nerunājot par
dārgu salonu procedūrām, ir ļoti pieprasīti. Bet skaistās dāmas bieži viļas, jo
efekts ir reti sagaidāms. Galu galā, lielākajai daļai no šiem līdzekļiem iedarbība ir tikai virspusēja, tāpēc īstermiņa.
Ādas, nagu un mirdzošu matu veselīgs skaistums ir atkarīgs no iekšējiem
faktoriem. Agresīvas vides ietekme, kosmētika un sadzīves ķīmija, nepilnvērtīgs uzturs, zema imunitāte, atpūtas un vitamīnu trūkums un ar vecumu
saistītās izmaiņas ietekmē izskatu pat atzītai skaistai sievietei. Tieši tāpēc
sieviešu pievilcības saglabāšanai katru dienu nepieciešams pietiekams
daudzums vitamīnu un minerālvielu. Regulējot vielmaiņu, imunitātes un
detoksikācijas procesus, tie palīdzēs saglabāt jaunību, skaistumu, un pats
galvenais-veselību un lielisku pašsajūtu.
Galvenā kompleksa Beauty loma ir stiprināt un uzturēt veselīgu ādu, matus
un nagus. Pateicoties bioloģisko aktīvo komponentu kompleksam, tieši Beauty iekļūst dziļākajos ādas slāņos, baro un mitrina tos, kavējot brīvo radikāļu darbību un palēninot novecošanās procesu.
Beauty papildina polinepiesātināto taukskābju, vitamīnu un citu bioloģiski
aktīvo vielu trūkumu, kas nepieciešamas, lai atjaunotu un saglabātu veselīgu ādu, matus un nagus.

Vīnogu ekstrakts - spēcīgs antioksidants, normalizē vielmaiņu, palīdz novērst ar vecumu saistītās izmaiņas, efektīvi baro un aizsargā ādu no iekšpuses.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Rekomendē pieaugušajiem lietot 1 kapsulu dienā ēšanas laikā, uzdzerot ūdeni.

BEAUTY VAJADZĪGS
Tiem, kas rūpējas par ādas, matu un nagu veselību un skaistumu.
Tiem, kas vēlas palēnināt ādas novecošanās procesus.

Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C) sausā, bērniem nepieejamā vietā.

Tiem, kas vēlas uzlabot un nostiprināt matu un nagu struktūru.

Derīguma termiņš: 3 gadi.

Tiem, kuru ādai ir nepieciešama intensīva aprūpe.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Beauty bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Keramīdi
Gurķumētras eļļa
Kviešu dīgstu eļļa
Mencu aknu eļļa
Dzeltenais bišu vasks
Sojas lecitīns
Metionīns
Beta karotīns
Vīnogu kauliņu izspiedu ekstrakts
Vitamīns E
Vitamīns H

Uzlabot savu izskatu - tas ir ļoti garš un daudz pūļu prasošs
process. Mūsdienu dzīves ritms ir tik ātrs, ka ne visi un ne vienmēr var atļauties veltīt pietiekami daudz laika, lai saglabātu
nevainojamu izskatu. Beauty formula ir sabalansēta tā, ka aktīvās sastāvdaļas kompleksi risina ādas, matu un nagu veselības
uzlabošanu visos līmeņos.
Šodien ir grūti atrast cilvēku, kura ķermenis nebūtu piesārņots
ļoti dažādu iemeslu dēļ: pārtikas un dzeramā ūdens kvalitāte,
smēķēšana, alkohola lietošana, diētas, UV starojums, klimata
anomālijas, piesārņota atmosfēra u.t.t. Sekas: tumši loki un
maisiņi zem acīm, ādas izsitumi, nedzīvi mati, lūstoši nagi...
Kompleksā vīnogu izspaidu ekstraktam ir pozitīva ietekme
uz vielmaiņu organismā, tas palielina fermentu aktivitāti, kas
veicina ksenobiotiķu (svešas vielas) biotransformāciju un to
izvadīšanu no organisma. Attīrīt ādu, sašaurināt poras un novērst pinņu veidošanos palīdzēs gurķumētra. Nagiem ir nepinciešama nostiprināšana, ko veicina mencu aknu eļļa.
Normālai ādai, matiem un nagiem ir nepieciešami vitamīni
un minerālvielas katru dienu. Daudzi maldīgi uzskata, ka visas
nepieciešamās barības vielas var iegūt no krēmiem un šampūniem. Gluži pretēji, daudzas noderīgas vielas vienkārši neuzsūcas, tās lietojot ārīgi, tādēļ jāpiegādā organismam no iekšpuses. Apskatīsim galvenās barojošās vielas.
Tātad normālai ādas, matu un nagu funkcionēšanai un reģenerācijai pirmām kārtām nepieciešams antioksidanti. Saskaņā

1 kapsula (500 mg) satur
110mg
100 mg
100 mg
50 mg
39,18 mg
30 mg
25 mg
5 mg
5 mg
4mg
25 mkg

ar brīvo radikāļu teoriju par novecošanos, galvenais cēlonis izmaiņām šūnās un audos ir bojājumi, ko izraisa brīvie radikāļi.
Tie izraisa bojājumus proteīnu, lipīdu un nukleīnskābes struktūrās, kas paātrina novecošanās procesu. Šo procesu palēnina
antioksidanti, kas ir kompleksā Beauty.
Antioksidanti Beauty kompleksā nedarbojas atsevišķi. Vitamīns E un vīnogu izspaidu ekstrakts uzlabo ādas un gļotādas barošanu, struktūru un tonusu, tā novēršot sausu ādu un
palīdzot atjaunot organismu.
Vīnogas arī palīdz normalizēt tauku dziedzeru darbību, tām ir reģenerējoša un mitrinoša iedarbība, palīdz, ārstējot iekaisumus,
apdegumus, nobrāzumus un plaisiņas, samazina strijas un celulītu.
Ādai ļoti ir vajadzīgas taukskābes un keramīdi, tiem ir mitrinošs efekts: ja bojāts ādas virsējais slānis, tie aizpilda radušās
plaisiņas, samazina caurlaidību un ūdens zudumu, un uzlabo
epidermas elastību. Eļļa, kas iegūta no gurķu mētras sēklām,
ir bagātākais dabīgo ēterisko polinepiesātināto taukskābju
avots. Tā atjauno epidermas struktūru, nostiprina epidermas
barjeru un uzlabo ādas spēju aizturēt mitrumu. Skaistumkopšanas nozares eksperti visā pasaulē veiksmīgi izmanto gurķumētras sēklu eļļu ne tikai, lai uzlabotu ādas elastību un uzturētu tās aizsargspējas, bet arī, ārstējot dažādas ādas slimības,
piemēram, dermatītu, ekzēmu, psoriāzi u.c. Turklāt šī eļļa rūpējas par matiem: padara tos zīdainus, ar veselīgu mirdzumu,
nostiprina visā garumā, atbrīvot no blaugznām.
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Mencu aknu eļļa veicina nagu un matu augšanu un nostiprināšanos, novērš ādas elastības zudumu un lobīšanos, mazina
ādas sausumu un pietūkumu, piešķirot tai svaigu, veselīgu izskatu. Tai piemīt arī spēcīga pretnovecošanās iedarbība: paātrina šūnu un audu atjaunošanos, veidojot jaunas šūnas, kā arī
saglabā veselīgas gļotādas visā organismā, mencu aknu eļļa
var aizkavēt grumbu rašanos.
Kviešu dīgļu eļļa palīdz stimulēt vielmaiņu, uzlabo taukainas
un sausas ādas stāvokli. Tā spēj efektīvi rūpēties par novecojošu, plaisājošu, raupju, iekaisušu ādu, atjaunojot, uzlabojot tās
krāsu, atjaunojot svaigumu un elastību. Eļļai piemīt dziedējoša, pretiekaisuma, attīrīšanas un pretcelulīta iedarbība.
Lai aizsargātu ādu un matus no vides kaitīgās ietekmes, saules
gaismas, toksīniem un alergēniem, ir nepieciešami keramīdi.
Kopā ar holesterīnu un taukskābēm tie veido lipīdu barjeras
slāni uz ādas un nostiprina virsējo matu slāni, novēršot plānus
matus un padarot tos mazāk trauslus.
Augšanai matiem un nagiem ir nepieciešamas sēru saturošas aminoskābes - metionīni. Tie uzlabo ādas stāvokli, novērš lūstošus nagus un matu izkrišanu. Sojas lecitīns piešķir
matiem veselīgu mirdzumu un samazina to izkrišanu, uzlabo
ādu un palīdz novērst ekzēmas attīstību. Ieteicams atopiskā
dermatīta, psoriāzes un citu ādas slimību, gadījumos Beauty
kompleksa dzeltenais bišu vasks ir aktīvs ādas reģenerācijas,
matu un nagu augšanas stimulators. Tas paātrina bazālā slāņa
šūnu dalīšanos, un dod tām signālu dalīties pastiprināti. Dzeltenais bišu vasks aizsargā ādu no izžūšanas un aizsargā to no
kaitīgām ārējām ietekmēm. Āda kļūst maiga un elastīga. Vasks
tiek plaši izmantots kosmētikā barojošos, attīrošos, balinošos
sejas krēmos un maskās, jo pēc sastāva tas ir līdzīgs ādas tauku
komponentiem, kas veicina vaskveidīgas kārtiņas veidošanos
uz ādas virsmas, novēršot dehidratāciju.
Lai stiprinātu un paātrinātu matu augšanu, tiek izmantots beta-karotīns, kas palielina perifēro asinsriti un stimulē šūnu
augšanu matu folikulos. Vitamīns H satur sēru, nepieciešamu
ādai, matiem un nagiem un normālam enerģijas plūsmas procesam.

Nosaukums
Beauty

***Punktu
skaits
21,00 CV

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
28,80 EUR

Cena
pircējiem
45,00 EUR
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SKAISTUMAM

Cheviton
Krāšņi mati, stipri nagi

ĪPAŠĪBAS
Stiprina matu un nagu struktūru, nagu plāksnītes.
Novērš matu bojājumus un nagu plāksnītes sadalīšanos.
Efektīvi cīnās ar problēmām, piemēram, sausiem, retiem, plāniem matiem un sašķeltiem matu galiem.
Stimulē šūnu augšanu un atjaunošanos.
Aktivizē matu augšanu, palielinot to apjomu un blīvumu.
Aktīvi baro matus un nagus no iekšpuses.
Uzlabo asinsriti.

PRIEKŠROCĪBAS
Uztura bagātinātāja Cheviton sastāvā ietilpst aminoskābes - metionīns un cistīns, kas nepieciešams, lai
stiprinātu nagus un matus. Metionīns netiek sintezēts
cilvēka organismā, un tāpēc jums ir nepieciešams pastāvīgi papildināt savas rezerves no ārpuses.

Grezni un veselīgi mati - tas ir skaisti. Bet, diemžēl, ne visi no mums var lepoties ar bieziem, spīdīgiem un labi koptiem matiem.
Uzturs, veselības problēmas un stress, un pat slikta vide - tas viss vienādi
ietekmē gan vīriešus, gan sievietes. Vitamīnu, aminoskābju un dažu mikroelementu (piemēram, cinka) trūkums ietekmē matus jo neveselīgs uzturs
ietekmē arī mūsu matus. Tie kļūst sausi, nespodri un trausli, pārstāj augt un
sāk izkrist.
Problēmas ar matiem vienmēr ir vienlaikus ar problēmām nagiem., Nagi veidojas no tā paša epidermas slāna, kā mati, un tas nozīmē, ka tie arī cieš no
nepietiekama daudzuma barības vielu.
Šampūni, matu lakas un krāsas, želejas un putas, nagu lakas, ar kurām dienu
pēc dienas mēs cenšamies saglabāt skaistumu, tikai saasina situāciju: plāni
mati, nagi kļūst trausli. Lai pilnībā atjaunotu matus un nagus, ir nepieciešams īpašs vitamīna komplekss ar labi izvēlētām sastāvdaļām.
Nekrītiet izmisumā! Vitamīnu un minerālu komplekss Cheviton atklās dabiskā skaistuma noslēpumu jūsu matiem un nagiem. Pateicoties aktīvajām
sastāvdaļām, rezultāti nav jāgaida ilgi, un jūsu mati kļūs biezi un spīdīgi un
nagi-stipri un veseli!

Kompleksa aktīvās sastāvdaļas iekļūst tieši matu folikulos, efektīvi samazina matu izkrišanu un aktivizē to
augšanu.
Vispilnīgākā formula no visām vielām, kas vajadzīgas
matu un nagu skaistumam un veselībai.
Uztura bagātinātāja Cheviton sastāvs ir perfekti sabalansēts, un ir īsta aptieciņa skaistumam, lai palīdzētu
padarīt manikīru perfektu un frizūru – apbrīnojamu

CHEVITON VAJADZĪGS
Tiem, kas rūpējas par savu izskatu.
Tiem, kuriem nepieciešams uzlabot matu un nagu struktūru.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Rekomendē pieaugušajiem lietot 1 kapsulu dienā ēšanas laikā, uzdzerot ūdeni.
Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C) sausā, bērniem nepieejamā vietā.

Tiem, kuri saskaras ar priekšlaicīgu matu nosirmošanu.
Tiem, kas cieš no pārmērīgas matu izkrišanas un plikgalvības.
Tiem, kuriem ir reti, sausi un blāvi mati ar sašķeltiem galiem.
Tiem, kuriem trūkst vitamīnu un aminoskābju,
Tiem, kuru ādai ir nepieciešama intensīva aprūpe.

Derīguma termiņš: 3 gadi.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Cheviton bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
L-cistīns
DL-metionīns
Cinks
Vitamīns B5
Vitamīns B6
Biotīns
Vitamīns B12

1 kapsula (500 mg) satur
100 mg
100 mg
9,5 mg
5mg
1,5 mg
75 mkg
1 ,5 mkg

Nagi veidojas no tā paša epidermas slāņa, kā mati, to problēmas bieži pārklājas un tiek skatītas ciešā kontekstā. Protams,
ka katram cilvēkam problēmas ar matiem un nagiem rodas
dažādu iemeslu dēļ. Kādam, tas ir tīri individuāli saistīts ar dzīvesveidu vai profesijas iezīmēm, kādam - iedzimtu iemeslu dēļ.
Bieži problēmas cēlonis ir cilvēka veselības pasliktināšanās. Paskatīsimies, kā kompleksa Cheviton aktīvās sastāvdaļas ietekmē katru problēmu, kas saistīta ar matiem un nagiem.

Vienlīdz svarīga problēma matiem un nagiem ir to krāsa un
forma, tātad to ārējais izskats. Nodrošināt matiem elastību un
spīdumu palīdzēs biotīns jeb kā to bieži vien sauc –„matu vitamīns”. Tomēr biotīnu var pamatoti uzskatīt arī par nagu vitamīnu, jo tas spēj novērst to neveselīgo pelēki dzelteno krāsu.
Matiem spilgtums dos sēru saturošās aminoskābes metionīns
un cistīns, kā arī cinks, kas turklāt palīdzēs novērst baltos
plankumus uz nagiem.

Viens no aktuālākajiem jautājumiem šodien ir matu izkrišana. Tas notiek galvenokārt tāpēc, ka matiem trūkst keratīna strukturāla proteīna, no kura tie sastāv. Pateicoties biotīnam,
kas kontrolē ādas tauku sekrēciju, B grupas vitamīniem un
cistīnam, kas iesaistīti keratīna sintēzē un stimulē matu augšanu, jums nebūs jāsaskaras ar šo problēmu. Turklāt cistīns var
palīdzēt arī ģenētiski izraisītas matu izkrišanas dēļ.

Neitralizējot toksiskās vielas, B5 vitamīns novērš rievas, tā
saukto rievoto nagu efektu.

Tomēr keratīna trūkums nav vienīgais matu izkrišanas cēlonis.
Matu augšana ir saistīta ar apakšējās folikula daļas šūnām, kurās ir kapilāri. Caur to sieniņām folikuli saņem nepieciešamās
uzturvielas, kas nodrošina izaugsmi un šūnu atjaunošanos.
Kad asins apgāde matu audu pamatnē ir traucēta, mati izkrīt,
un rezultātā plikgalvība. B5 vitamīns stiprina matu folikulu,
un B6 vitamīns baro un novērš tās deformāciju. Vitamīns
B12 nodrošina skābekļa pieplūdi galvas ādai, kam ir pozitīva
ietekme uz matu augšanu.

Visbeidzot, tik delikātas, bet bieži sastopamas matu problēmas, kā, piemēram, blaugznas un sirmi mati, lieliski atrisinās
B grupas vitamīni B6 un B12, novēršot blaugznu veidošanos,
niezi, galvas ādas sausumu, kā arī agra sirmuma parādīšanos.
Tātad viss, kas nepieciešams, lai atjaunotu matus un nagus, ir
iekļauts unikālā kompleksā, kam nav analoga, Cheviton. Tas
uzlabo struktūru, atjaunot augšanu, un dod matiem un nagiem veselīgu spīdumu.

Ja organismā trūkst vitamīnu, cieš nagi. Tie zaudē savu izturību
un kļūst trausli. Palīgā nagiem nāk cinks, kas padara tos stiprākus. Vitamīns B5 savukārt nodrošina nagiem normālu asins
apgādi. Biotīns un cistīns palielina izturību, ko mēra ar nagu
plāksnītes biezumu, vairāk nekā par 25%.

Nosaukums
Cheviton

***Punktu
skaits
17,50CV

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
23,85 EUR

Cena
pircējiem
37,44 EUR
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SIEVIETĒM

iCBerry
Uzlabo sievietes intīmo veselību

ĪPAŠĪBAS
Ieteicams, cistīta profilaksei un palīdz novērst tā recidīvus.
Samazina sieviešu uroloģisko un ginekoloģisko slimību, tostarp kolpīta, kandidozes, vaginīta, dzemdes
kakla iekaisuma, risku.
Atjauno intīmās mikrofloras līdzsvaru.
Aizkavē patogēnu mikroorganismu augšanu. Uzlabo
ādas tonusu.

PRIEKŠROCĪBAS
Inovatīvajam produktam iCBerry ir unikāla formula, Tā
sastāvā ir pienskābes baktērijas Lactobacillus attopsilus (dominējošā mikroflora veselas sievietes organismā) un dzērveņu ekstrakts, kas tiek veiksmīgi izmantots visā pasaulē kā līdzeklis Nr.1 pret cistītu.
Dzērveņu ekstrakts ir efektīvs, ārstējot ostītu un novēršot slimības recidīvus. Probiotiskās kultūras atjauno
intīmo mikrofloru un kavē dažādu ginekoloģisku slimību (cistīts, vaginīts, dzemdes kakla iekaisums) attīstību.

Sāpīgi, nogurdinoši, aizņem visas manas domas... Visi šie apzīmējumi raksturo šo slimību, par kuru aizmirst nav iespējams, lai kā to vēlētos. Jūs, protams, jau sen sapratāt, ka mēs runājam par cistītu - urīnpūšļa iekaisumu.
90% gadījumu urīnpūšļa infekciju izraisa intīmās mikrofloras traucējumi,
kad labvēlīgo pienskābes baktēriju daudzums, kas dzīvo maksts gļotādā, ir
samazināts, un nosacīti patogēnās floras (stafilokoku, streptokoku un zarnu nūjiņu) daudzums - pieaug. ,,Sliktās" baktērijas pāriet uz urīnpūsli un
izraisa iekaisumu. Un pat pareiza un savlaicīga cistīta ārstēšana ne vienmēr dot pozitīvus rezultātus. Šis disbalanss izraisa arvien jaunas slimības,
piemēram, ginekoloģiskās (kolpītu, kandidozi, vaginītu, dzemdes kakla
iekaisumu) un uroloģiskās (atkārtotu cistītu vai uretrītu).
Izveidojas apburtais loks, kuru nav viegli pārraut, jo neatkarīgi no tā, kādu
ārstēšanos izvēlēsieties, kamēr mikrofloras līdzsvars netiks atjaunots, šīs
slimības atkārtosies atkal un atkal vai arī izraisīs nopietnas komplikācijas pielonefrītu vai pat neauglību.
Novērst disbakteriozes attīstību un atbrīvoties no cistīta palīdzēs jaunā
kompānijas Vision iztrādne - dabisks produkts iCBerry. Aktīvās sastāvdaļas revolucionārā kompleksa iCBerry aktīvās sastāvdaļas nodrošina imūnsistēmas atbalstu, tām piemīt diurētiska un baktericīda iedarbība, kā arī
iCberry tiek plaši izmantots uroģenitālās sistēmas slimību profilaksei.

Lai saglabātu probiotiskās kultūras, tiek izmantota moR
derna, patentēta PPM tehnoloģija (Probiotic Preservation Media). Tirgū nav stabilākas probiotiskās formulas.

ICBERRY VAJADZĪGS
LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Rekomendē pieaugušajiem lietot 2 kapsulas dienā
(vienu no rīta, otru vakarā) ēšanas laikā, uzdzerot
daudz ūdens.
Lietošanas ilgums - 1 mēnesis. Probiotiķu rekomendējamais minimālais lietošanas ilgums – 10 dienas.
Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 23°C)
sausā, no gaismas pasargātā un bērniem nepieejamā
vietā.

Visām sievietēm, lai novērstu cistītu un citas uroģenitālās slimības, kā arī intīmās mikrofloras disbalansu.
Sievietēm pēc cistīta, lai izvairītos no tā atkārtošanās.
Sievietēm, kuras lieto hormonālos kontraceptīvos līdzekļus.
Sievietēm ar hroniskām vielmaiņas slimībām.
Sievietēm menopauzes laikā un pēc menopauzes.
īpaši ieteicams aukstajā sezonā, jo ir apsaldēšanās risks.
Sievietēm, kas plāno grūtniecību.

Derīguma termiņš: 3 gadi.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
iCBerry bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Dzērveņu ekstrakts
Vitamīns C
Selēns
Cinks
Proantocianidīni
Vitamīns E
Lactobacillus L. acidophilus

1 kapsula (651 mg) satur
62 mg
50 mg
25 mkg
5 mg
27,5 mg
3,48 mg
4x107 KOE/g

Reti kurš domā, ka cistīts galvenokārt ir saistīts ar mikrofloras
traucējumiem sievietēm. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt,
lai kunģa-zarnu trakta un uroģenitālās sistēmas darbība netiktu traucēta, bet un imunitāte būtu augsta.
Aizsargāt mūsu organismu no baktērijām, kas izraisa uroģenitālās sistēmas slimības, palīdzēs dzērveņu ekstrakts, kas
ir augu izcelsmes kompleksā iCBerry. Dzērvenēm piemīt
unikālas tonizējošas, diurētiskas un antibakteriālas īpašības.
To ogas satur proantocianidīnus - vielas, kas aktīvi cīnās ar
patogēniem mikroorganismiem. Kuņģa sula proantocianidīnus nesagrauj. Nokļūstot urīnpūsli, tie nomāc baktēriju
aktivitāti, neļaujot patogēnajām baktērijām piestiprināties
pie urīnpūšļa sieniņas, tās nevar savairoties lielā koncentrācijā un tiek izvadītas no organisma dabiskā ceļā. Šī īpašība
padara dzērvenes par lielisku profilaktisku līdzekli urīnceļu
infekcijām, īpaši cistītam.
Pat tad, ja slimība ir akūtā stadijā un ir nepieciešama ārstēšana ar antibiotikām, dzērvenēm būs pozitīva ietekme kā
dabiskai antibiotikai, kas spēj pastiprināt zāļu iedarbību. Vispilnīgāk un visefektīvāk dzērveņu izmantošanu organismā
veicina ārkārtīgi vērtīgs pārtikas produkts sievietēm, viena
no visvairāk sabalansētajām augu eļļām - rapšu eļļa.

Pienskābes baktērijas apvienojumā ar C vitamīnu, kas ir spēcīgs antioksidants ar atjaunojošu iedarbību, palīdz uzturēt
organisma imunsistēmas reakciju šūnu un humorālā līmenī.
Stiprināt organisma imūnsistēmas aizsargspējas pret vīrusiem un citiem patogēniem iebrucējiem palīdzēs arī spēcīgie
antioksidanti, cinks, selēns un E vitamīns. Selēns palielina
imūnstimulējošā aģenta, vitamīna E, antioksidanta aktivitāti. Vitamīns E savukārt, nodrošina skābekļa pieplūdi uz visām organisma šūnām, bet cinks imūndeficīta veidošanos,
stimulējot antivielu sintēzi, un nodrošinot pretvīrusu darbību.
Augu izcelsmes komplekss iCBerry ir sabalansēts produkts
uroģenitālās sistēmas veselībai, kas ne tikai stimulē izvadīšanas sistēmu, bet arī atjauno sievietes intīmo mikrofloru un
nodrošina organismu ar dabiskiem pretiekaisuma līdzekļiem,
iekaisuma neitralizēšanai un patogēno baktēriju izvadīšanai
no organisma.

Cistīts ir iekaisuma process, kuru izraisījis liels daudzums naidīgu mikroorganismu, tādēļ tiem ir jārada nelabvēlīga vide.
Radīt tādus apstākļus palīdzēs vienas no svarīgākākajām
pienskābes baktēriju grupā - pienskābes baktērijas. Gadījumos, kad sievietei ir iekaisums vai viņa lieto antibiotikas,
sievietes organismā trūkst pienskābes baktēriju.
Papildināt probiotiķu krājumus sievietes organismā palīdzēs
pienskābes baktērijas, kas ir iCBerry sastāvā, lai izveidotu
intīmās gļotādas mikrofloras „aizsargekrānu”, kas novērstu
patogēno baktēriju iekļūšanu. Pienskābes baktērijas arī veicina B un D grupas vitamīnu sintēzi un uzņemšanu, kā arī
neaizstājamo aminoskābju un minerālvielu, piemēram, dzelzs
un kalcija uzsūkšanos.

Nosaukums
iCBerry

***Punktu
skaits
20 CV

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
27,00 EUR

Cena
pircējiem
43,10 EUR
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Medisoya+
Uzlabo sievietes intīmo veselību

ĪPAŠĪBAS
Attālina menopauzi.
Atjauno hormonālo līdzsvaru.
Satur fitoestrogēnus - analogus sieviešu dzimumhormoniem.
Novērš nepatīkamas sajūtas, kas saistītas ar menopauzi: karstuma viļņus, svīšanu, maksts sausumu,
garastāvokļa svārstības, atjauno miegu.
Palielina libido.
Novērš ādas novecošanos.
Normalizē minerālu vielmaiņu.
Uzlabo kaulu un locītavu stāvokli.
Novērš osteoporozes izpausmes.

PRIEKŠROCĪBAS
Medisoya+ satur efektīvus un drošus fitoestrogēnus,
kas ir ar hormoniem līdzīgu iedarbību, bet nav hormoniem raksturīgo blakusparādību.
Medisoya+ - tas ir sabalansēts komplekss ar augu izcelsmes sastāvdaļām, vitamīniem un minerālvielām,
kas paredzēti sievietes organismam pirms menopauzes un menopauzes laikā.

Kāpēc dažas sievietes nepamana hormonālo izmaiņu simptomus, bet citas
cieš no izmaiņām, kas notiek organismā menopauzes laikā? Kāpēc dažas sievietes nezaudē dzīves garšu un atklāj sev jaunas pievilcības robežas, bet citām
skaistā dzimuma pārstāvēm laiks uzliek noguruma zīmogu? Vai ir iespējams
izvairīties no sarežģītā menopauze perioda?
Diemžēl, agrāk vai vēlāk katras sievietes dzīvē pienāk menopauzes simptomi:
karstuma viļņi, svīšana, straujš ķermeņa masas pieaugums, samazināts libido, nervozitāte, nemiers, biežas izmaiņas garastāvoklī, miegainība vai miega
traucējumi. Visas šīs pārejas perioda pazīmes nepalīdz dzīvot interesanti un
piepildīti.
Saprotams, ka menopauzi nevar novērst. Tomēr to var attālināt, apturēt ātri
skrejošo laiku, bet, kad tas nāk - samazināt nepatīkamos un sāpīgos simptomus.
Saglabāt lielisku garastāvokli, jaunavīgu un labi koptu ādu, uzlabot atmiņu
un palielināt kaulu blīvumu, samazināt menopauzes veģetatīvās izpausmes,
piemēram, sirdsklauves, karstuma viļņus, nakts svīšanu u.c, kā arī uzlabot
imunitāti - palīdzēs Medisoya+.
Šis kompānijas Vision izstrādātais komplekss, kas ir bagāts ar sojas izoflavoniem, vitamīniem un minerālvielām, ir īpaši paredzēts eleganta vecuma sievietēm kā efektīvs līdzeklis, lai novērstu problēmas, kas saistītas ar klimaktērija
sindromu. Galvenā sastāvdaļa Medisoya+ ir sojas izoflavoni - fitoestrogēnu
avoti, kas tiek plaši izmantoti, lai ārstētu menopauzi un dažādas ginekoloģisku slimības. Fitoestrogēni - augu valsts vielas, kas ir dabiski sieviešu dzimumhormonu aizstājēji, kas strukturāli un funkcionāli līdzīgi estrogēniem. Tie

Formula ir pastiprināta ar kalciju un D vitamīnu, kas ir
ļoti svarīgi, lai sievietēm, it īpaši menopauzes laikā,
novērstu osteoporozi.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Rekomendē pieaugušajiem lietot 1 kapsulu dienā ēšanas laikā, uzdzerot ūdeni.

MEDISOJA+ VAJADZĪGA
Sievietēm, kuras vēlas attālināt menopauzi.
Sievietēm klimaksa laikā.

Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C) sausā, bērniem nepieejamā vietā.

Sievietēm, kas vēlas samazināt nepatīkam un sāpīgu sajūtu risku menopauzes laikā.

Derīguma termiņš: 3 gadi.

Sievietēm, kas sver līdz 60 kg, jo viņas ir vairāk pakļautas agrīnai menopauzei un osteoporozei.

Sievietēm agrīnā menopauzē (pirms 40 gadiem) vai kurām izņemtas olnīcas.

Sievietēm, kas ievēro mono un mazkaloriju diētas.
Sievietēm kuras vēlas uzlabot endokrīnās sistēmas funkcionālo stāvokli,
Sievietēm kurām ir kalcija trūkums organismā.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Medisoya+ bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti

1 kapsula (520 mg) satur
95 mg
100 mg
74 mg
6,2 mg
4,8 mkg
2,6 mkg
2,2 mkg

Kalcijs
Sojas ekstrakts
Fosfors
Izoflavoni
Vitamīns D (D2+ 03):
Vitamīns D2
Vitamīns D3
aizpilda deficītu, atšķirībā no sintētiskajiem hormoniem neradot
blakusparādības organismā. Fitoestrogēns regulē vielmaiņu un
hormonālo līdzsvaru, atvieglo menopauzes simptomus un paildzina sieviešu jaunību. Medisoya+ nodrošina efektīvu un drošu
profilaksi un traucējumu korekciju, kas saistīta ar menopauzes
sākšanos. Stimulē sieviešu dzimumhormonu izstrādi, labo hormonālo līdzsvaru, samazina karstuma viļņu un svīšanas biežumu un smagumu, palīdz normalizēt asinsspiedienu, ir viegla
antidepresanta iedarbība, samazina uzbudināmību, normalizē
miegu.
Kad sievietes hormonu līmenis vairs nevar uzturēt veselīgu organisma stāvokli, talkā nāk fitohormoni ar estrogēnu iedarbību.
Fitoestrogēnu satura čempions ir soja, kas ir daļa no kompleksa
Medisoya+.
Fitoestrogēna ķīmiskās struktūras gandrīz neatšķiras no cilvēka estrogēna, tāpēc tie viegli „apkrāpj" receptorus un liek šūnai
reaģēt tāpat kā tad, ja tie būtu īstie estrogēni. Genisteīns - jaudīgākais pretnovecošanās fitoestrogēns, kas ir sojā, ir ar hormoniem līdzīgu iedarbību, bet tam nav hormonu blakusparādības.
Ja to lieto regulāri, tas palīdz attālināt menopauzes sindromu,
kā arī likvidē nepatīkamās parādības, kas saistītas ar menopauzi:
bezmiegu, depresiju, maksts sausumu, atmiņas pasliktināšanos,
grumbas, aptaukošanos, osteoporozi.

Nodrošināt uzticamu osteoporozes profilaksi un palielināt kaulaudu blīvumu, kuru masa strauji samazinās hormonālā disbalansa laikā, palīdzēs D vitamīns, kalcijs un fosfors.
Kalcijs, kas ir galvenais kaulaudu minerālvielu komponents,
nostiprina kaulu karkasu, novērš lūzumu risku un kaulu demineralizāciju. Lai veidotu stabilus kaulaudus vajadzīgs fosfors, kas
aktivizē kaulu veidošanās procesus.
Tomēr sievietēm pēc četrdesmit gadiem saņemt tikai kalciju,
fosforu un D vitamīnu, ir nepietiekami, lai nostiprinātu kaulaudus. Vienīgais veids, kā apturēt kaulu sabrukumu - ir nepārtraukts estrogēnu atbalsts organismā, tāpēc kopā ar kalciju un
D vitamīnu, kas regulē kaulu veidošanos, un arī veicina kalcija
uzsūkšanos un veic tā transportēšanu no asinīm uz kaulaudiem,
jālieto soja.
D vitamīns arī regulē kolagēna proteīna nobriešanu, kas ir organisks kaulaudu pamats. Turklāt ar D vitamīna palīdzību tiek
izstrādāts prieka hormons - endorfīns. Tas ir viens no svarīgākajiem hormoniem, kas saglabā jaunību. Nav brīnums, ka to sauc
par laimes hormonu. Endorfīni ne tikai uzlabo garastāvokli, bet
arī atdzīvina asinsriti, labvēlīgi ietekmē centrālo nervu sistēmu,
tāpēc sieviete kļūst acīmredzami pievilcīgāka, viņas acis mirdz.

Hormonālās sistēmas vecuma disbalanss ir saistīts ne tikai ar nepatīkamiem menopauzes simptomiem, bet arī vājina imunitāti.
Imūnsistēma ir cieši saistīta ar dzimumhormonu funkcijām. Beidzoties reproduktīvajā funkcijai, palēninās imūnsistēmas šūnu
atjaunošanās. Rezultātā rodas infekcijas un iekaisuma, it īpaši
uroģenitālās sistēmas, slimības. Turklāt samazinātas imunitātes
periodā menopauzes laikā novājinātās aizsargspējas nespēj tikt
galā ar pastiprinātu šūnu dalīšanos, augšanu un deģenerāciju,
kas var izraisīt to mutāciju un audzēja veidošanos. Fitoestrogēni, kas ir sojas pupiņās, paaugstina vispārējo imunitāti, novērš
uroģenitālās sistēmas iekaisuma un infekcijas slimības, kavē
patogēnās mikrofloras attīstību sieviešu dzimumsistēmā un
ievērojami samazina risku saslimt ar vēzi. Stiprinot organisma
antioksidantu aizsargspējas, sojas pupiņas stimulē pretvēža
imunitātes aktivitāti.

Nosaukums
Medisoya+

***Punktu
skaits
21,00 CV

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
28,80 EUR

Cena
pircējiem
45,00 EUR
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Nortia
Sievietes garīgais līdzsvars

ĪPAŠĪBAS
Palīdz mazināt nervu spriedzi.
Mazina trauksmi un nemieru, tostarp premenstruālā
sindroma gadījumos.
Samazina nervu, sirds- asinsvadu un endokrīnās sistēmas slimību risku.
Nomierina nervu sistēmu, palielina organisma izturību pret stresu.
Atjauno vairogdziedzera funkciju, normalizē hormonālo fonu.
Mazina sāpes sirdī, normalizē sirds ritmu un uzlabo
koronāro asinsriti.
Veicina baudas hormona serotonīna izstrādāšanos.

PRIEKŠROCĪBAS
Nortia - vienīgais komplekss, kura iedarbība domāta
tieši sievietes garīgajam līdzsvaram un hormonālajam
balansam. Jods - vienīgais minerāls, kas var normalizēt
sievietes hormonālo līdzsvaru un atjaunot vairogdziedzera funkciju, jo īpaši emocionālo stresu laikā

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Rekomendē pieaugušajiem lietot 1 kapsulu divas reizes dienā ēšanas laikā, uzdzerot ūdeni.
Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C) sausā, bērniem nepieejamā vietā.
Derīguma termiņš: 3 gadi.

Katra sieviete ir pakļauta spēcīgām emocionālām un nervu pārslodzēm.
Hormonālie traucējumi, premenstruālais sindroms, stresa situācijas darbā,
menopauze, ģimenes attiecības, rūpes par izskatu -tie ir tikai daži no stresa
faktoriem, kas var ne tikai traucēt sievietes garīgo līdzsvaru, bet kavēt arī
sievietei tik svarīgās endokrīnās sistēmas, pirmām kārtām, vairogdziedzera, darbību. Tas ir iemesls, kāpēc sievietēm ļoti bieži ir trauksme un sezonas
afektīvie traucējumi, depresija, nomāktības sajūta, skumjas, apātija, histēriski traucējumi. Un, ja nervu sistēma nespēj adekvāti reaģēt uz stresu, tas var
izraisīt sirdsdarbības un endokrīnās sistēmas traucējumus.
Nostiprināt nervu sistēmu, noņemt nervu spriedzi un atbalstīt sirdsasinsvadu un endokrīno sistēmu palīdzēs dabiskais komplekss Nortia. Tā augu
sastāvdaļas, vitamīni un minerālvielas ir ideāla formula katras sievietes
mieram Unikāla iespēja likvidēt gandrīz visus nervu darbības traucējumu
simptomus ir kombinācija ar magniju un vitamīnu B6. Magnijs ir "miera
elements" un pati nepieciešamākā minerālviela nervu sistēmai. Tieši ar
magnija palīdzību nervu šūnas var saņemt un nodot nervu impulsus, tā nodrošinot visas nervu sistēmas stabilu darbību. Turklāt magnijs lielos daudzumos atrodas muskuļos, tai skaitā asinsvadu un sirds muskuļu šūnās, kur tā
galvenā funkcija ir atslābināšanās procesu īstenošana. Atslābinot muskuļus,

NORTIA VAJADZĪGA
Visām sievietēm, kuras rūpējas par savu nervu sistēmu un cenšas uzturēt normālu
hormonālo līdzsvaru.
Sievietēm, kuras piedzīvo emocionālo un nervu spriedzi.
Sievietēm, kas cieš no sirds-asinsvadu sistēmas slimībām.
Sievietēm ar traucētām vairogdziedzera funkcijām.
Sievietēm, kuru hormonālo līdzsvaru traucē nervu spriedze.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Nortia bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Punktainā asinszāle
Astragāls
Vienirbuļa vilkābele
Magnijs
Vitamīns B1
Vitamīns B6
Jods
Vitamīns B12

1 kapsula (355 mg) satur
150 mg
50 mg
50 mg
25 mg
0,4 mg
0,4 mg
25 mkg
0,4 mkg

magnijs nodrošina organisma vispārējo atslābināšanos, ļaujot
sievietei palikt mierīgai un savaldīgai pat stresa situācijās.
Tomēr šo mikroelementu organisms spēj uzņemt tikai kopā ar
B6 vitamīnu, kas spēj fiksēt magnēziju šūnā.
Ne velti saka, ka visi sieviešu pārdzīvojumi nāk tieši no
sirds: tā satraucas par diviem, kad sievietei ir bērns; zaudē mieru mīlestības dēļ vai bažījoties par tuvajiem un mīļajiem. Lai
samazinātu sirds slimību risku, kas sievietēm pieaug depresijas
un nervu spriedzes laikā, un uzlabotu asinsriti, palīdzēs vilkābele un astragāls, kam ir spēcīgas kardiotonizējošas un nomierinošas īpašības. Vilkābele tonizē sirds muskuli, kas apgādā
sirdi un smadzenes ar skābekli, normalizē sirds ritmu un uzlabo
koronāro asinsriti. Astragālam savukārt ir tonizējoša iedarbība. Tas paplašina koronāros asinsvadus, un ir efektīvs sirds
mazspējas gadījumos. Funkcionāli nervu sistēma, it īpaši sievietēm, ir tik cieši saistīta ar endokrīno sistēmu, ka mēdz runāt par
neiroendokrīno sistēmu. Tās līdzsvars ir nepieciešams sievietes
veselībai, bet tas var izjukt saistībā ar nervu spriedzi vai stresu.
Tā rezultātā sievietes organismā var notikt reāls „hormonālais
apvērsums": dzemdes asiņošana, neauglība, menstruālā cikla
traucējumi, PMS sindroma, aizkaitināmības, noguruma, bezmiega un citu izpausmju pastiprināšanās.

Ne tikai samazināt spriedzi un normalizēt hormonālo līdzsvaru, bet arī atdot sievietei interesi par dzīvi, hobijiem iemīļotām
nodarbēm palīdzēs asinszāle - viens no visefektīvākajiem augiem antidepresantiem. Asinszāles sastāvā ir hipericīns, kas
palielina serotonīna līmeni centrālajā nervu sistēmā, un tas
nosaka auga izteiktās antidepresanta īpašības.
Serotonīns jeb prieka hormons ietekmē daudzas organisma
funkcijas: izziņas procesu, un kustību funkciju, uzmanību un
koncentrēšanos, arī normālu muskuļu tonusu. Bet galvenā šī
hormona funkcija (īpaši sievietes organismā) ir uzlabot noskaņojumu un rezultātā sievietes atgūst skaistumu un jaunību.
Tomēr optimāla visu šo komponentu izmantošana ir iespējama tikai tad, ja tie tiek lietoti vienlaikus ar B grupas vitamīniem, kas ir nepieciešami centrālās un perifērās nervu sistēmas normālai funkcionēšanai, noņem spriedzi un saglabā sirds
un asinsvadu sistēmas funkciju.

Atbalstīt un normalizē hormonālo līdzsvaru organismā stresa
laikā palīdzēs jods. Šī unikālais mikroelements ir tieši iesaistīts
hormonu sintēzē ar ko nevar lepoties neviena cita minerālviela. Jods ir „diriģents" katras sievietes dzīvē: tas regulē vielmaiņu un enerģiju, nervu sistēmu un smadzenes, dzimumdziedzerus, ķermeņa temperatūru.

Nosaukums
Nortia

***Punktu
skaits
21,00 CV

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
28,80 EUR

Cena
pircējiem
45,00 EUR
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Artemida+*
Hormonālā balansa normalizēšana,
palīdzība „kritiskajās dienās"

ĪPAŠĪBAS
Uztur normālu hormonu līmeni.
Piemīt diurētiska, antiseptiska un pretsāpju iedarbība.
Normalizē menstruālo ciklu, samazina sāpes premenstruālā periodā un menstruāciju laikā.
Palīdz novērst fizisko un emocionālo stresu.
Piemīt antioksidantu aktivitāte.
Samazina sieviešu dzimumorgānu iekaisuma risku.
Palīdz novērst un mazināt PMS simptomus: aizkaitināmību, nogurumu, tūsku.
Novērš anēmiju, atjauno dzelzs līmeni asinīs.
Normalizē sieviešu dzimumhormonu apmainu, atbalsta reproduktīvo funkciju.

PRIEKŠROCĪBAS
Kompleksā Artemida+ darbība izveido pareizo hormonu līdzsvaru, der jebkurai jaunai sievietei, un ja UB
lieto regulāri, tas pagarina reproduktīvo periodu, un
tātad sievietes jaunību.

Daba ir iecerējusi, lai sievietes organismā tiktu ievērots hormonālais līdzsvars, saglabājot sievietes veselību un ļaujot sievietei justies labi, būt aktīvai
ar jaunavīgu izskatu. Tomēr hormonālais disbalanss, kas var izpausties gan
kā deficīts, gan kā dažu dažu hormonu pārsvars, ir diezgan bieža parādība,
Hormonālie traucējumi izraisa vairākas nopietnas problēmas, kuras var iedalīt divās lielās un katrai sievietei svarīgās grupās: novecošanās process
un izmaiņas izskatā un reproduktīvā funkcijā.
Reproduktīvā funkcija sievietēm ir sarežģīts daudzpakāpju process, kas ir
atkarīgs arī no nemitīgā pārmainām hormonu līmeni. Ja šis līmenis neatbilst
dabiskajam līdzsvaram, parādās nepatīkami simptomi, ar kuriem normāla
reproduktīvās sistēmas darbība nav iespējama. Ja disbalansa rezultātā vismaz viens no šūnas cikliem ir traucēts, sievietes organismā sākas problēmas:
piemēram, sāpīgas un neregulāras menstruācijas, iekaisuma procesi sievietes dzimumorgānos, nav iespējama apaugļošanās, grūti iznēsāt bērnu, PMS,
straujas garastāvokļa maiņas vai slikts miegs. Ilgtermiņa hormonālā disbalansa ietekme var novest pie dažādām slimībām: dzemdes mioma, endometrioze, disfunkcionāla dzemdes asiņošana, mastīts u.c, kas galu galā var
izraisīt vēža attīstību.
Kā varētu paildzināt sievietes jaunību un saglabāt sievietes veselību visas
dzīves laikā? Vissvarīgākais, ir nepieciešams saglabāt un atjaunot hormonālo līdzsvaru jau reproduktīvā vecumā.

Atšķirībā no sintētiskajiem hormoniem satur augus ar
zināmām prohormonālām īpašībām, kas padara kompleksu Artemida+ droši lietojamu.
Tā ir iespēja ne tikai mainīt hormonu darbību, bet arī
palielina organisma receptoru jutību pret šiem hormoniem.

ARTEMĪDA VAJADZĪGA
Visām sievietēm, kuras rūpējas par savu veselību un vēlas, lai saglabātu pareizu hormonālo līdzsvaru tik ilgi, cik vien iespējams.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Rekomendē pieaugušajiem lietot 1 kapsulu divas reizes dienā ēšanas laikā, uzdzerot ūdeni.
Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C) sausā, bērniem nepieejamā vietā.
Derīguma termiņš: 3 gadi.

Sievietēm, kuras saskaras ar nepatīkamām un sāpīgām sajūtām premenstruālā periodā un menstruāciju laikā.
Sievietēm, kas seko dažādām diētām un nesabalansēta uztura dēļ tendētas uz hormonālo nelīdzsvarotību.
Sievietes profilaksei vai ārstēšanai mastīta, dzemdes fibromiomas, endometriozes,
endometrija hiperplāzijas gadījumos.
Sievietēm kuras vēlas pēc iespējas ilgāk saglabāt reproduktīvo periodu.

* Atkarībā no valsts var tikt piedāvāti produkti Artemida+ un Artemida Neo. Šiem produktiem ir līdzīgo iedarbība, un tie atšķiras ar dažiem
ingredientiem (Artemida+ satur milteni parasto, bet viteksu, vitamīnu B6 un dzelzi satur Artemida Neo).
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Artemida+ bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Ķīnas angelika
Miltene parastā
Vībotne parastā
Pļavas āboliņš
Vitamīns A (1000000 ME/g)
Vitamīns E

1 kapsula (436 mg) satur
190 mg
50 mg
50 mg
40 mg
2 mg (1000 ME)
2,7 mg

Atjaunot hormonālo līdzsvaru un paildzināt jaunību palīdzēs
Artemida+. Tas ir augu izcelsmes sastāvdaļu un vitamīnu komplekss, kas nodrošina un uzlabo sieviešu hormonālo līdzsvaru,
veicina fizisko un emocionālo stresu likvidēšanu, un regulāri
lietojot, normalizē menstruāciju ciklu un palīdz samazināt nepatīkamas un sāpīgas sajūtas premenstruālā periodā: sāpes
vēderā un garastāvokļa svārstības. Ja sākat lietot Artemida+
jaunībā, no hormonālām izmainām var izvairīties, un, ja to lieto
regulāri, var saglabāt reproduktīvo funkciju ilgu laiku.
Speciāli atlasītu augu ekstrakti un vitamīni, kas ir iekļauti
kompleksā Artemida+, labvēlīgi iedarbojas uz sievietes organismu, palīdz novērst un samazināt nepatīkamas hormonālo
svārstību sekas un nodrošināt vispusīgu aizsardzību sieviešu
veselībai.
Piemēram, Ķīnas angelika ar tās harmonizējošo ietekmi uz
sievietes organismu spēj ne tikai aizstāt hormonu darbību, bet
arī palielina audu receptoru jutību pret šiem hormoniem. Ķīnas angelikas iedarbības spēks ir līdzīgs žeņšeņa spēkam, un
tāpēc to bieži sauc par „sieviešu žeņšeņu". Šim augam ir labvēlīga ietekme uz ginekoloģiskām slimībām, kas saistītas ar sastrēgumiem iegurnī un traucētu dzemdes tonusu, tas veicina
menstruālā cikla normalizēšanu, arī pēc hormonālo preparātu
lietošanas pārtraukšanas. Angeliku arī izmanto, lai pasargātu
no fibrocistiskas mastopātijas, kas var novest pie vēža attīstības.
Aizsargāt sievietes organismu no jaunveidojumu attīstības
palīdzēs arī pļavas āboliņš, kas satur fitohormonus. Šis augs
izceļas ar augstu biohanīna A saturu, kas ir hemoprotektors,
kas kavē benzopirēna, vielas, kas atrodas vēža šūnās, darbību,

Tomēr visefektīvākā pretiekaisuma iedarbība Ķīnas angelikai
ir kopā ar milteni un vībotni. Flavonoīdi samazina kapilāru
caurlaidību, un, pateicoties tam miltene un vībotne samazina
šūnu membrānas, asinsvadu un limfvadu sieniņu caurlaidību,
tā samazinot iekaisuma procesu izpausmes. Iedarbojoties uz
cilvēka organismu, miltenei un vībotnei piemīt arī ne tikai
pretiekaisuma, bet arī dezinficējošas, kā arī diurētiskas un savelkošas īpašības. Tādēļ šie augi tiek izmantoti arī pārmērīga
kāju pietūkuma, dažādu urīnpūšļa patoloģiju un iekaisumu,
nieru un urīnceļu slimību gadījumos. Turklāt, miltene palīdz
„attīrīt" urīnceļus no visa, kas veicina iekaisumu.
Spēcīga antioksidantu iedarbība apvienojumā ar vitamīniem
A un E ir augu izcelsmes sieviešu skaistuma formulas sastāvdaļas kompleksā Artemida+. Kopā tie ir spēcīga antioksidantu
„koalīcija" un priekšnoteikums skaistai un gludai ādai. A vitamīns stimulē imūnsistēmu, jo īpaši palielina urīnceļu vietējo
imunitāti un nodrošina pretvēža iedarbību. E vitamīns novērš trombu veidošanos un uzlabo šūnu „elpošanu", skābekļa izmantošanu un samazina kaitīgo brīvo radikālu ietekmi.
E vitamīns arī palīdz gadījumos, kad ir sāpes krūtīs citas PMS
izpausmes, palīdz mazināt nervu spriedzi, aizkaitināmību un
depresiju.

Ķīnas angelikas ēteriskās eļļas, kurām piemīt spazmolītiska
un diurētiska pretmikrobu iedarbība, bieži lieto iekaisuma
slimību, uroģenitālās sistēmas, kā arī sāpīga menstruālā cikla
gadījumos.

Nosaukums
Artemida+

***Punktu
skaits
21,00 CV

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
28,80 EUR

Cena
pircējiem
45,00 EUR
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NOVĀJĒŠANAI

KG-Off Hunger
Suppressant KG-Off
Fat Absorber
Svara samazināšana, nekaitējot veselībai
ĪPAŠĪBAS
Veicina izsalkuma sajūtas nomākšanu, neļauj pārēsties.
Veicina svara samazināšanos.
Regulē cukura līmeni asinīs un samazina tieksmi
pēc saldumiem un miltu ēdieniem.
Palīdz kontrolēt ēstgribu, ļauj ēst mazāk, neizjūtot
stresu.
Uzlabo vispārējo pašsajūtu.
Saista taukus, kas atrodas ēdienā, neļaujot organismam tos uzsūkt.
Iedarbina enerģijas veidošanās mehānismu no jau
esošajām tauku nogulām.
Palīdz ievērot diētas.
Attīra zarnu traktu bez spazmām un sāpēm.
Stimulē bifidobaktēriju augšanu un nomāc patogēno baktēriju darbību.

PRIEKŠROCĪBAS

Liekais svars un pastāvīga izsalkuma sajūta... Divas globālas problēmas, ar
kurām pēdējā laikā saskaras aizvien vairāk cilvēku un kuras tik ļoti ir atkarīgas viena no otras, ka uz tām jāraugās tikai kopsakarībās.
Jebkura cīņa ar lieko svaru, piemēram, diētas un pastāvīgā izsalkuma sajūta, rada cilvēka organismā stresu. Tas savukārt rada izmaiņas ogļhidrātu
vielmaiņā, kas ir viens no galvenajiem izsalkuma sajūtas iemesliem. Tādā
gadījumā paaugstināta ēstgriba kā likums parādās tieksmē pēc ogļhidrātiem, īpaši pēc kaut kā salda: šokolādes, konfektēm, kūkām un citiem „sliktajiem" ogļhidrātiem. Jo vairāk mēs ēdam šos „kārumus", jo vairāk paaugstinās glikozes līmenis asinīs. Bet tas savukārt ir nopietns sitiens aizkuņģa
dziedzerim, un rezultātā var novest pie diabēta attīstības.
Paradoksāli, bet tieši glikozes daudzuma palielināšanās asinīs noved pie
insulīna ieplūšanas asinīs. Šī hormona pārlieku lielais daudzums noved pie
glikozes līmeņa samazināšanās, un cilvēka smadzenes visu laiku no jauna
saņem signālu, ka nekavējoties vajag paēst. Izveidojas noslēgtais loks: jo
vairāk ogļhidrātu mēs apēdam, jo vairāk gribas ēst.

KG-OFF FAT ABSORBER UN KG-OFF HUNGER SUPPRESSANT VAJADZĪGS

Konžaka (KG-Off Hunger Suppressant) auga unikalitāte slēpjas tajā, ka saskaroties ar ūdeni, tas veido
želejveida masu, kas aizpilda kuņģi un ļauj samazināt
apēstās pārtikas daudzumu.

Tiem, kuriem ir liekais svars.

Hitozāna un hroma (KG-Off Fat Absorber) apvienojums neļauj organismam uzsūkt taukus, enerģiju veidojot no jau esošajām tauku nogulām, kā arī regulē
cukura līmeni asinīs, samazinot tieksmi pēc miltu
ēdieniem.

Sievietēm, kurām pēc grūtniecības ir liekā svara problēmas.

Tiem, kas seko savam svaram un izskatam.
Tiem, kas grib normalizēt vielmaiņu.

Tiem, kas ievēro dažādas diētas.
Pārsvarā tiem gados jaunajiem cilvēkiem, kas lieto ātrās uzkodas.
Tiem, kuriem ir mazkustīgs dzīvesveids.

Neprasa stingru diētu un badošanos, maigi regulē
zarnu trakta darbību, dabiskā ceļā samazina izsalkuma sajūtu.

KG-OFF FAT ABSORBER LIETOŠANA UN
GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Rekomendē pieaugušajiem 1 kapsulu divreiz dienā
ēšanas laikā, uzdzerot ūdeni.
Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C) sausā, bērniem nepieejamā vietā.
Derīguma termiņš: 3 gadi.

KG-OFF HUNGER SUPPRESSANT LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Rekomendē pieaugušajiem 2 kapsulas divreiz dienā otrajā dienas pusē ēšanas laikā,
pirms tam pārlaužot kapsulu un tās saturu izkausējot glāzē ūdens (100ml), labi izmaisot
un tūlīt izdzerot.
Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C) sausā, bērniem nepieejamā vietā.
Derīguma termiņš: 3 gadi.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
KG-Off Hunger Suppressant bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti

1 kapsula (601 mg) satur
500 mg

Konžaks

KG-Off Fat Absorber bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti

1 kapsula (601 mg) satur
500 mg
33,7 mkg

Hitozāns
Hroms

It kā nepietiktu jau ar to, ka liekās kalorijas jau pašas par sevi
rada liekā svara veidošanos, arī insulīns paātrina tauku sintēzi
un bloķē to sadalīšanos. Tādēļ ogļhidrātu vielmaiņas traucējumu gadījumā veidojas stabils svara pieaugums. Izrauties no
šī „ogļhidrātu gūsta", normalizēt ķermeņa masu un glikozes
līmeni asinīs, turklāt neizjust stresu un izsalkuma sajūtu, palīdzēs dabiskie biokompleksi KG-Off Hunger Suppressant un
KG-Off Fat Absorber.

Turklāt hitozāna un hroma salikumam ir svarīga loma lipīdu
vielmaiņā un iedarbina enerģijas veidošanās mehānismu no
jau esošajām tauku nogulām, kas ne tikai veicina ķermeņa
masas un holesterīna līmeņa asinīs samazināšanos, bet arī
muskuļu masas palielināšanos. Tie palīdz izvadīt no organisma toksiskās vielas, stimulē bifidobaktēriju augšanu un nomāc patogēno baktēriju darbību, normalizējot zarnu trakta
floru un uzlabojot zarnu trakta darbu.

KG-Off Fat Absorber un KG-Off Hunger Suppressant – tie ir
jaunās paaudzes diētas terapijas kompleksi, kas palīdz
normalizēt lipīdu un ogļhidrātu vielmaiņu organismā, zarnu
trakta darbību, kā arī kontrolēt ēstgribu. Šie divi produkti izdevīgi atšķiras ar to, ka tie nav uztura aizstājēji un līdzekļi, kas
samazina ēstgribu centrālajā līmenī.

Tajā pašā laikā KG-Off Hunger Suppressant sastāvā esošais
konžaks aktīvi veicina atbrīvošanos no liekā svara, pateicoties citam drošam darbības mehānismam. Šis unikālais augs,
kuņģī piebriestot, nomāc izsalkuma sajūtu un palīdz kontrolēt ēstgribu un rezultātā kuņģis iegūst savu fizioloģisko formu. Tādēļ jūs sākat mazāk ēst, neizjūtot nekādu izsalkumu.

KG-Off Hunger Suppressant aktīvais ingredients dod iespēju
ēst mazāk un neizjust stresu, bet KG-Off Fat Absorber komponenti piesaista pārtikā esošos taukus, neļaujot organismam tos izmantot.

Konžaks arī ļoti labi stimulē zarnu trakta peristaltiku un atveseļo tā floru. Konžaks uzsūc organismam kaitīgās vielas smago metālu sāļus, krāsvielas, toksīnus, novēršot to uzsūkšanos zarnu traktā un nodrošinot kaitīgo vielu izvadīšanu no
organisma dabiskā ceļā.

Kā strādā šie divi produkti? Liekie tauki, uzkrājoties organismā, veido tauku nogulas.
KG-Off Fat A Absorber aktīvās vielas hitozāns un hroms tauku
molekulas pārtver pirms mūsu organisms ir sācis tās izmantot. Hitozāns pārtver tauku šūnas, piesaista tās un izvada no
organisma. Hroms savukārt mijiedarbojas ar insulīnu ogļhidrātu vielmaiņas procesā. Hroms insulīna klātbūtnē paātrina
glikozes oksidēšanos taukaudos, paātrina glikozes iekļūšanu
šūnās, regulē cukura līmeni asinīs, tā pazeminot tieksmi pēc
saldumiem un miltu izstrādājumiem. Tāda hroma iedarbība
uz glikozes transportēšanu skaidrojama ar tā piedalīšanos
kompleksa veidošanā starp insulīnu un tā receptoriem uz
šūnu membrānām.

Nosaukums
Hunger Suppressant
Fat Absorber

***Punktu
skaits
16,7 CV
16,7 CV

Tādā veidā KG-Off Fat Absorber un KG-Off Hunger Suppressant kļūst par lielisku, savstarpēji papildinošu veidu, kā dabiski, efektīvi, bet galvenais, droši un nekaitīgi atbrīvoties no
liekajiem kilogramiem, pastāvīgi uzturēt ideālo svaru, paliekot veseliem un lieliskā noskaņojumā.

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
23,40 EUR
23,40 EUR

Cena
pircējiem
36,00 EUR
36,00 EUR
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ANTISTRESA KOMPLEKSS

Mistik
Dabīgas un drošas miegazāles

ĪPAŠĪBAS
Uzlabo miega kvalitāti, samazinot nervu uzbudinājumu.
Palīdz ātri aizmigt un viegli pamosties.
Atrisina saraustīta miega problēmu, atbrīvo no murgiem.
Pagarina dziļā miega fāzi.
Veicina atbrīvošanos no bezmiega un trauksmes sajūtas.
Samazina jutīgumu pret gaismu un troksni.
Nerada rīta noguruma simptomus.

PRIEKŠROCĪBAS

Dienas laikā nāk miegs, bet, tiklīdz jūs esat gultā, vēlēšanās gulēt pāriet,
parādās smagas domas un visu laiku cenšaties atrast ērtāku pozu? Jūsu aizmigšana ilgst no 30 minūtēm līdz 2 stundām, bet no rīta miega bijis par maz
un tas nedod sajūtu, ka esat atpūtušies?
Ja jūs esat noguruši naktī ,,skaitīt aitas" un no rīta justies galīgi salauzti. Ja
nogurdinošie miega traucējumi, ko vienā vārdā var saukt par bezmiegu,
rada fizisku, garīgu un emocionālu izsīkumu, jums vienkārši jāsakārto miegs
ar kompleksa Mistik, kas satur augu izcelsmes komponentus un vitamīnus,
palīdzību. Miegs ir absolūti nepieciešams normālas cilvēka dzīves nosacījums.
Komplekss Mistik palīdzēs jums uzlabot miega kvalitāti, samazināt nervu
sistēmas uzbudinājumu un nodrošināt vieglu un gaišu pamošanos. Jūs atkal
sajutīsiet novēlējuma „Ar labu nakti!" harmonisko un nomierinošo jēgu un
vārdu „Labrīt!" mundro un uzlādējošo enerģiju.

Atšķirībā no sintētisko miegazāļu preparātiem, kompleksa Mistik augu izcelsmes komponenti neizraisa
pieradumu, miegainību dienā un rīta noguruma simptomus.
Kalifornijas ešolcijai piemīt unikāla īpašība, kas
vienlaikus nodrošina dziļu miegu un mundru pamošanos.
Nodrošina labu miegu jebkurā vecumā bez sintētisko
zāļu lietošanas. Var lietot ilgstoši.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI

MISTIK VAJADZĪGS

Rekomendē pieaugušajiem 1 kapsulu divas reizes dienā
ēšanas laikā, uzdzerot ūdeni

Tiem, kas cieš no bezmiega.

Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C)
sausā, bērniem nepieejamā vietā.

Tiem, kas cieš no saraustīta miega un nakts murgiem.

Derīguma termiņš: 3 gadi.

Tiem, kas pamostas kā salauzti nepietiekami dziļa miega dēļ.

Tiem, kas grib uzlabot miega kvalitāti.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Mistik bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Kalifornijas ešolcija
Parastā liepa
Lielās kumelītes
Vitamīns B1
Vitamīns B6
Vitamīns B12

1 kapsula (260 mg) satur
135 mg
50 mg
50 mg
0,4 mg
0,4 mg
0,4 mkg

Fitokompozīcija no ešolcijas, liepas un kumelītes, papildināta ar antīstresa B grupas vitamīniem, ir lieliska formula jūsu
miegam. Lielajai kumelītei piemīt maiga sedatīva iedarbība,
parastā liepa noņem psihisko sasprindzinājumu, bet Kalifornijas ešolcija atslābina, nomierina un atbrīvo no nakts murgiem. Pateicoties tādam augu trio, jums būs viegli aizmigt un
pamosties labā noskaņojumā
Kā tas notiek? Ārstniecības augs ar laika gaitā pārbaudītu izteiktu sedatīvu efektu - kumelīte, pārvar bezmiegu, trauksmes sajūtu un satraukumu. Turklāt kumelīte pazemina jutību
pret gaismu, kura reizēm traucē aizmigt. Liepziedi savukārt iedarbojas nomierinoši, dodot dziļu un stipru miegu un novēršot
biežu pamošanos. Saraustīta miega problēmu palīdz atrisināt
arī Kalifornijas ešolcija, kas veicina ātru aizmigšanu un pagarina dziļā miega fāzi, kura laikā notiek aktīva spēku atjaunošanās. Sedatīvās īpašības ešolcijai piemīt, pateicoties alkaloīdiem
- īpašām vielām, kas tajā atrodas.

Nosaukums
Mistik

***Punktu
skaits
21,00 CV

Tātad nervu sistēmas normāla funkcionēšana, veselīgs un
stiprs miegs, bet galvenais, pilnībā atjaunoti spēki, ir pamats
tam, lai pēc pamošanās jūs justos atpūtušies un dienas gaitā
jūs nemocītu miegainība. Tiesa, šo efektu var panākt arī tādēļ,
ka fitokompleksa Mistik augu sedativā un miegu veicinošā iedarbība ir pastiprināta ar B grupas vitamīniem: vitamīns B1
pazemina nervu uzbudinājumu, vitamīns B6 kontrolē emocijas, bet vitamīnam B12 ir labvēlīga ietekme uz nervu sistēmas
funkciju.
Mierīgs, dziļš miegs šodien un viegla pamošanās rīt - ar kompleksu Mistik tā būs vienmēr!

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
28,80 EUR

Cena
pircējiem
45,00 EUR
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ANTISTRESA KOMPLEKSS

Hiper
Dabīgas un drošas miegazāles

ĪPAŠĪBAS
Uzlādē ar optimismu.
Piemīt sedatīva un trankvilizējoša iedarbība, nerada
miegainību dienas laikā.
Novērš grūtsirdību un trauksmes sajūtu, nomāktību
un apātiju, uzlabo miegu.
Nodrošina ierasto fiziskās un garīgā; aktivitātes līmeni, uzlabo noskaņojumu, sociālo adaptāciju.
Paaugstina darbaspējas.
Novērš nervu traucējumu attīstību.

PRIEKŠROCĪBAS
Veicina darbaspēju un sociālās adaptācijas paaugstināšanos.
UB Hiper aktīvie ingredienti pazemina depresīvu stāvokļu risku, paaugstina darbaspējas.

Slikts noskaņojums: skumjas un nespēja priecāties; uztveres traucējumi: negatīvi spriedumi, pesimistisks skats uz notiekošo; kustību aizture. Šī triāde
nozīmē psihiskus traucējumus, kas no seniem laikiem cilvēkam ir pazīstami
kā depresija.
Intereses zudums par dzīvi un ierasto nodarbošanos depresijas gadījumā ir
daudz intensīvāks nekā parastas skumjas, turpinās daudz ilgāk un ir raksturīgs ne tikai ar negatīviem pārdzīvojumiem, bet arī ar funkcionālām izmaiņām organismā. Šīs izmaiņas nervu sistēmā skar galvas smadzenes, traucē
sirds-asinsvadu sistēmas darbu un pazemina dzīves aktivitāti.
Turklāt depresiju pavada ievērojami sociālās adaptācijas traucējumi. Specifisko izmaiņu dēļ emocionālajā un garīgajā jomā cilvēks kļūst par autsaideri,
kurš nav spējīgs uzturēt sociālos kontaktus un efektīvi strādāt.
Novērst tukšuma sajūtu, grūtsirdību, pazeminātu pašnovērtējumu un bezpalīdzības sajūtu, atgriezt interesi par dzīvi un vēlmi saņemt no tās baudu,
palīdzēs dabiskais komplekss Hiper, kas sevī apvieno augu valsts dzīvinošo
antidepresantu spēku ar vitamīniem un magniju, kas ir neaizvietojami nervu sistēmas stiprināšanai.

Atšķirībā no sintētiskajiem antidepresantiem, kas var
izraisīt serotonisko sindromu (nopietnu neiroloģisku
stāvokli, kuru raksturo augsta temperatūra, krampji
un sirds ritma traucējumi), kompleksā Hiper augu izcelsmes komponentiem nav blakusiedarbības efektu.
Atjauno bojātās nervu šķiedras, uzlabo nervu impulsu
tālāku nodošanu.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI

HIPER VAJADZĪGS

Rekomendē pieaugušajiem 1 kapsulu divas reizes dienā
ēšanas laikā, uzdzerot ūdeni

Tiem kas pakļauti stresiem un depresijām.

Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C)
sausā, bērniem nepieejamā vietā.

Tiem, kuriem ir vāja nervu un sirds-asinsvadu sistēma.

Tiem, kas bieži jūt trauksmi un nemieru.

Tiem, kuriem ir lielas emocionālās slodzes.

Derīguma termiņš: 3 gadi.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Hiper bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Punktainā asinszāle
Melnā zīlaine
Vienirbuļa vilkābele
Magnijs
Vitamīns C
Vitamīns B1
Vitamīns B6
Vitamīns B12

1 kapsula (365 mg) satur
100 mg
50 mg
50 mg
37,5 mg
10 mg
0,2 mg
0,2 mg
0,2 mkg

Cīņā ar depresiju kompleksa Hiper ingredienti darbojas selektīvi. Vieni fitokomponenti savienojumā ar vitamīniem atrod
bojātās nervu šķiedras un paātrina to reģenerācijas procesu,
citi - galvas smadzeņu garozā atjauno garastāvokļa uzlabošanas un emocionālās stabilitātes funkciju.
Melnā zīlaine izpilda maiga nomierinātajā lomu dažādu neiroloģisku slimību, it īpaši depresijas, gadījumos. Šis augs ir īpašs,
jo tam piemīt unikāla spēja noņemt visus depresīvās stadijas
simptomus: pastāvīgu grūtsirdību un trauksmi, pesimismu, kā
arī nespēju uzturēt sociālus kontaktus.
Savukārt magnija un vitamīna B6 apvienojums lieliski papildina melnās zīlaines iedarbību. Magnijs — tas ir „miera elements" un pati nepieciešamākā minerālviela nervu sistēmai.
Tieši ar magnija palīdzību nervu šūnas var saņemt un nodot
nervu impulsus, tā nodrošinot visas nervu sistēmas stabilu darbību. Turklāt magnijs lielos daudzumos atrodas muskuļos, tai
skaitā asinsvadu un sirds muskuļu šūnās, kur tā galvenā funkcija ir atslābināšanās procesu īstenošana. Atslābinot muskuļus,
magnijs nodrošina organisma vispārējo atslābināšanos, ļaujot
mums palikt mierīgiem un savaldīgiem pat stresa situācijās.
Tomēr šī mikroelementa uzsūkšanās ir iespējama tikai vitamīna B6 klātbūtnē, kuram piemīt spēja fiksēt magniju šūnā.

Pēc tam, kad pirmie bīstamie depresijas iemesli ir likvidēti, sākas cilvēka sociālās adaptācijas uzlabošanas posms: cilvēks atkal ir spējīgs efektīvi strādāt un komunicēt, viņam atgriežas interese par iemīļotajām nodarbībām un vaļaspriekiem un spēja
gūt no tiem baudu. Šajā stadijā palīdzēs punktainā asinszāle
viens no efektīvākajiem augu izcelsmes antidepresantiem, kas
spēj pacelt dzīves tonusu un uzlādēt ar optimismu. Asinszāles
sastāvā ir hipericīns, kas paaugstina serotonīna līmeni centrālajā nervu sistēmā un nosaka auga augstās antidepresīvās
īpašības.
Serotonīns jeb prieka hormons ietekmē daudzas organisma
funkcijas: izziņas procesu, kustību funkciju, uzmanības koncentrāciju un normālu muskuļu tonusu. Bet pati galvenā šī
hormona funkcija, it īpaši depresijas gadījumā, ir garastāvokļa
uzlabošana, kas veidojas galvas smadzeņu garozā.
Tāda saskaņota un pakāpeniska komponentu iedarbība noteikti jāatbalsta ar spēcīgām antioksidanta spējām, kādas
kompleksā Hiper nodrošina vitamīns C. Vitamīns C ne tikai
neitralizē brīvo radikāļu iedarbību uz nervu sistēmu, bet arī
aktivizē antistresa hormonu izstrādi, tā aizsargājot cilvēku no
spēcīgiem pārdzīvojumiem, raizēm, dusmām.

Pazemināt sirds išēmiskās slimības attīstības risku, kas daudzreiz palielinās depresijas gadījumā, palīdzēs vienirbuļa vilkābeles aktīvās vielas, kam piemīt stipras kardiotoniskas un
sedatīvas īpašības. Vilkābele tonizē sirds muskuli, normalizē
sirds ritmu un uzlabo konorāro asinsriti.

Nosaukums
Hiper

***Punktu
skaits
21,00 CV

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
28,80 EUR

Cena
pircējiem
45,00 EUR
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ANTISTRESA KOMPLEKSS

Passilat
Nomierinās nervus, palīdzēs sirdij

ĪPAŠĪBAS
Noņem nervu sasprindzinājumu, trauksmes sajūtu
un nemieru.
Novērš nervu sasprindzinājumu un atjauno asins
pieplūdi sirds muskulim, kas tiek traucēta stresa gadījumos.
Samazina nervu un sirds-asinsvadu slimību attīstības
risku.
Normalizē sirds ritmu un uzlabo konorāro asinsriti.
Noņem sāpes sirds apvidū, ko izraisījis nervu sasprindzinājums.
Veicina laimes hormona serotonīna izstrādi.
Veicina organisma paaugstinātu noturību pret stresiem.
Novērš nervu sabrukumu.

Gadās tā: nervozē un asinsspiediens paaugstinās, ar sirdi nav labi, kļūst grūti
elpot. Katrs cilvēks vismaz reizi mūžā ir piedzīvojis nepatīkamas sajūtas vai
sāpes sirds apvidū nervu sasprindzinājuma laikā. Tas tādēļ, ka saikne starp
mūsu nervu sistēmu un sirdi ir neparasti liela.
Noteikta nervu sistēmas šūnu grupa ir tieši saistīta ar sirds darbību, nosakot
tai noteiktu darba ritmu. Tādēļ gadījumos, kad cilvēks jūt nervu sasprindzinājumu, dusmas, trauksmi, rodas zināma ķēdes reakcija: izdalās hormons
adrenalīns, nervu sistēma signālu nodod tieši sirdij, kas sāk sisties ātrāk, bet
tās ritms kļūst nesaskaņots, asinsvadi sašaurinās un spiediens paaugstinās.
Rezultātā vājinās asins pieplūdums sirdij, nervu sistēma pārstāj tai sūtīt impulsus, sirds muskuļa barošana kļūst neregulāra un saistība starp nervu un
sirds-asinsvadu sistēmu tiek traucēta. Tāda veida noturīgi līdzsvara traucējumi var novest pie sirds pārslodzes, kas var beigties ar nopietnām veselības
problēmām, it īpaši cilvēkiem ar dažādām kardioloģiskām slimībām.
Nomierināt nervus, atgriezt dzīvesprieku, iegūt harmoniju ar sevi un apkārtējiem un saglabāt savu sirdi veselu palīdzēs dabiskais komplekss Passilat,
kurā ir nomierinošo, ārstniecisko augu buķete un nervu sistēmai nepieciešamie vitamīni.

PRIEKŠROCĪBAS
Atjauno nervu sistēmas funkcijas un neļauj stresiem
izjaukt sirds-asinsvadu sistēmas darbu.
UB Passilat dabiskie komponenti palīdz trauksmes
stāvokļos, pārlieku uzbudinātu nervu gadījumos un
regulē prieka un laimes hormona serotonīna izstrādi

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Rekomendē pieaugušajiem 1 kapsulu divas reizes dienā
ēšanas laikā, uzdzerot ūdeni
Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C)
sausā, bērniem nepieejamā vietā.
Derīguma termiņš: 3 gadi.

PASSILAT VAJADZĪGS
Tiem, kuriem vāja nervu un sirds-asinsvadu sistēma, kuri cieš no veģetatīvās distonijas.
Tiem, kas cieš no hroniskiem funkcionāliem nervu sistēmas traucējumiem, neirozēm
un sāpēm sirds apvidū.
Tiem, kas pakļauti stresiem un lielām emocionālām slodzēm.
Tiem, kas paļaujas sliktam noskaņojumam.
Tiem, kas bieži izjūt trauksmi un nemieru.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Passilat bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Pasiflora
Vienirbuļa vilkābele
Ārstnieciskais balderiāns
Vitamīns B1
Vitamīns B6
Vitamīns B12

1 kapsula (320 mg) satur
100 mg
50 mg
50 mg
0,4 mg
0,4 mg
0,4 mkg

Atjaunot harmonisku sirds ritmu un atgriezt nervu sistēmas
līdzsvaru var ar kompleksa Passilat palīdzību, kura komponenti darbojas secīgi pa posmiem.
Sniegt pirmo palīdzību sirdij un smadzenēm, apgādājot tās
ar skābekli, palīdzēs vienirbuļa vilkābele. Tā normalizē sirds
ritmu, uzlabo konorāro asinsriti un pazemina centrālās nervu
sistēmas uzbudinājumu. Vilkābele plaši tiek lietota sirds-asinsvadu un nervu sistēmas funkcionālu traucējumu gadījumos kā
kardiotonisks un sedatīvs līdzeklis.

Tomēr optimāla šo augu izcelsmes komponentu asimilācija ir
iespējama tikai lietojot tos kopā ar B grupas vitamīniem. B
grupas vitamīni nepieciešami normālai centrālās un perifērās
nervu sistēmas funkcionēšanai, noņem nervu spriedzi, darbojas nomierinoši, kā arī uztur sirds-asinsvadu sistēmas funkcijas.

Kopā ar vilkābeli sirds un tās apgādājošās sistēmas darbību
pozitīvi ietekmē ārstnieciskais balderiāns. Šim augam piemīt sedatīva, trankvilizējoša iedarbība, un tas tiek izmantots kā
nomierinošs līdzeklis centrālās nervu sistēmas hronisku funkcionālu traucējumu, neirožu un sāpju sirds apvidū gadījumos;
sirdsklauvju gadījumos, kad tās saistītas ar neirotisku stāvokli.
Visbeidzot, atjaunot saikni starp sirdi un nervu sistēmu palīdzēs pasiflora. Esot viens no efektīvākajiem sedatīvajiem augiem, tā savukārt regulē laimes hormona serotonīna izstrādi,
kas, pateicoties pozitīvajām emocijām, nodrošina saikni starp
sirdi, nervu un hormonālo sistēmu. Sirds-asinsvadu sistēma,
kuru atbalsta pareiza nervu sistēmas darbība un vajadzīgie
hormoni, sāk strādāt efektīvāk. Pasiflora noņem arī sasprindzinājumu, noņem stipru garīgo satraukumu, nemieru, tai ir
pozitīva ietekme uz nervu sistēmu

Nosaukums
Passilat

***Punktu
skaits
21,00 CV

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
28,80 EUR

Cena
pircējiem
45,00 EUR
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ANTISTRESA KOMPLEKSS

Revien
Cīņa ar hroniska noguruma sindromu

ĪPAŠĪBAS
Palīdz cīnīties ar apātiju, nospiestību, aizkaitināmību
un trauksmes stāvokļiem.
Nodrošina organismu ar nepieciešamo enerģijas lādiņu, būtiski uzlabo garastāvokli, paaugstina aktivitāti,
neizraisa miega traucējumus,
Paaugstina dzīves tonusu un palīdz kļūt mundrākam.
Novērš nervu un fizisko spēku izsīkumu.
Noņem nervu sasprindzinājumu un paaugstina darbaspējas.
Atbrīvo iekšējo enerģiju.

PRIEKŠROCĪBAS
Izlīdzina nervu sistēmas balansu starp „ierosa - kavēšana", kas palīdz ne tikai aktīvi strādāt, bet arī atpūsties.
Komplekss Revien ir sabalansēts tā, ka komponenti palīdz noņemt nervu spriedzi un vienlaikus paaugstināt
garīgās darbaspējās, palīdz nodrošināt organismu ar
nepieciešamo enerģijas lādiņu.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Rekomendē pieaugušajiem 1 kapsulu divas reizes dienā
ēšanas laikā, uzdzerot ūdeni
Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C)
sausā, bērniem nepieejamā vietā.
Derīguma termiņš: 3 gadi.

Mūsdienu cilvēkam dzīves saspringtajā ritmā ir grūti pretoties stresam.
Nepareizs dzīves stils un nelabvēlīga ekoloģiskā situācija vēl vairāk apgrūtina viņa dzīvi. Jaunais gadsimts ienesis mūsu dzīvē arī jaunu masu
slimību, kas saistīta ar spriedzi, psiholoģisko un garīgo slodzi. Hroniska
noguruma sindroms - tā sauc šo slimību - ir XXI gadsimta posts, kura galvenais simptoms ir ne tikai nervu sistēmas, bet arī visa organisma kopumā
spēku izsīkums.
Tāda izsīkuma iemesls - ilgstošs ierosas procesu pārsvars pār kavēšanas
procesiem. Tie ir stipri nervu stresi, uztraukumi, konflikti, ka arī pārāk lielas
slodzes. Tas viss noved pie dzīves spēku pārtēriņa un to izsīkuma, kurus
atjaunot tikai ar atpūtu vien vairs nav iespējams. Apātija, aizkaitinājums,
atmiņas traucējumi, izklaidība, bailes bez iemesla un pastiprināts nemiers
- hroniskā noguruma simptomi var traucēt mēnešiem vai pat gadiem.
Tādā gadījumā runa ir par nopietnu slimību, no kuras cieš nespecifiskā organisma rezistence attiecībā pret dažādiem vides kaitīgajiem faktoriem.
Pārvarēt hronisko nogurumu, stabilizēt emocionālo stāvokli, uzlabot garastāvokli un nodrošināt organismu ar nepieciešamo enerģiju jums palīdzēs
augu izcelsmes komponenti, kas kopā ar nervu sistēmai vajadzīgajiem
mikroelementiem apvienoti kompleksā Revien.

REVIEN VAJADZĪGS
Visiem cilvēkiem hroniskā noguruma sindroma profilaksei, it īpaši rudens - ziema; laikā,
kad šis stāvoklis visbiežāk attīstās.
Tiem, kas jūt hronisku nogurumu un enerģijas un dzīvesspēka trūkumu.
Tiem, kas bieži jūt trauksmi, nemieru, apātiju vai aizkaitinājumu.
Tiem, kuriem ir novājināts organisms, arī nervu sistēma, pēc ilgstošas slimošanas.
Tiem, kas saspringti strādā, mācās vai bieži brauc komandējumos.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Revien bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Parastais apinis
Žeņšeņs
Melnā zīlaine
Cinks
Selēns
Dzelzs

1 kapsula (250 mg) satur
70 mg
50 mg
50 mg
5,75 mg
20 mkg
2,4 mg

Komplekss Revien palīdzēs pārvarēt hronisko nogurumu un
atgriezt dzīvesspēku un enerģiju. Tā sastāvā esošajam parastajam apinim piemīt viegla sedatīva iedarbība un tas samazina nervu sasprindzinājumu. Apiņa darbīgās vielas nomierina centrālo nervu sistēmu.
Sakārtot nervu sistēmu un pazemināt uzbudinājumu palīdzēs melnā zīlaine. Šī auga īpašības hroniska noguruma
ārstēšanai ir daudz vairāk noderīgas, nekā balderiānam un
māterei.
Mūsdienu cilvēka dzīves ritms, saņemtās informācijas lielie
apjomi, intelektuālā pārslodze noved pie būtiskas cilvēka
smadzeņu daba aktivizēšanas, rezultātā tām vajag daudz
vairāk skābekļa, nekā agrāk. Hroniska noguruma sindroma
gadījumā tāds dzīvesveids galu galā var novest pie anēmijas
un rezultātā pie audu skābekļa bada. Nodrošināt skābekļa
transportēšanu ar asins plūsmu no plaušām uz audiem, tātad
atjaunot visu cilvēka orgānu un sistēmu, arī nervu sistēmas,
efektīvu darbību, palīdzēs dzelzs. Bet cinks savukārt spēj
normalizēt nervu sistēmas darbību un labvēlīgi ietekmēt atmiņas procesus. Ne velti saka, ka „cinks nerviem ir tas pats,
kas dzelzs asinīm".

Žeņšeņs ir ievērojams tonizējošs un vispārnostiprinošs līdzeklis, kas aktīvi iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu, paaugstina darbaspējas, pazemina fizisko un garīgo nogurumu.
Šis augs spēj stimulēt visu organismu, atgriezt interesi dzīvei
un atbrīvot iekšējo enerģiju. Kad nolaižas rokas un nekam
vairs nepietiek spēka, žeņšeņs it kā dod otro elpu, palīdzot
cilvēkam uzmundrināties. Turklāt tas ir klasisks adaptogēns,
kas spēj paaugstināt organisma nespecifisko pretošanās spēju plašam vides kaitīgās iedarbības spektram.
Komplekso cīņu ar XXI gadsimta sarežģīto problēmu - hroniskā noguruma sindromu, pabeidz mikroelements selēns.
Tas darbojas kā katras organisma šūnas vispārējās atjaunošanās procesa kontrolieris. Jaudīgs antioksidants, selēns kavē
brīvo radikāļu graujošo iedarbību uz nervu sistēmu un normalizē tās funkcionēšanu; uzlabo emocionālo stāvokli un noskaņojumu, un apgādā organismu ar enerģiju. Ne velti daba
uzticējusi selēnam visu organisma radīšanas un aizsardzības
procesu organizāciju un kontroli.

Tomēr nomierināt nervu sistēmu, noņemt uzbudinājumu un
apātiju - tā ir tikai puse ceļa hroniska noguruma pārvarēšanai. Nepieciešams no jauna izjust dzīves garšu un atjaunot
izsīkušos organisma resursus. Revien kompleksā esošais
žeņšeņs spēj atjaunot prāta darbaspējas un fizisko aktivitāti,
iedodot cilvēkam dzīves enerģiju.

Nosaukums
Revien

***Punktu
skaits
21,00 CV

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
28,80 EUR

Cena
pircējiem
45,00 EUR
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VĪRIEŠIEM

Ursul
Pretiekaisuma līdzeklis vīriešiem

ĪPAŠĪBAS
Veicina uroģenitālās sistēmas slimību novēršanu.
Piemīt baktericīda un pretiekaisuma iedarbība.
Novērš patogēno baktēriju, vīrusu, sēnīšu augšanu
un vairošanos.
Pazemina uroģenitālo ceļu infekcijas slimību risku,
neļauj attīstīties hroniskām slimībām.
Pazemina dzimumceļā iegūtu slimību rašanās risku.
Paaugstina imunitāti, kā arī organisma adaptīvās
spējas.

PRIEKŠROCĪBAS
UB Ursul - unikāls komplekss, kas speciāli izstrādāts
kā efektīvs uroģenitālās sistēmas problēmu profilakses līdzeklis.
Augu izcelsmes komponenti (velna nags, miltene
parastā, purpursarkanā ehinācija), kas ir UB Ursul
sastāvā, papildināti ar varu, zeltu, bet galvenais - ar
koloidālo sudrabu, ir efektīvi pret 650 baktēriju veidiem.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI

Statistika liecina, ka katrs vīrietis pēc 40 gadu vecuma var kļūt par kādas
uroģenitālās sistēmas slimības upuri. Prostatīts, impotence, neauglība... Šo
slimību cēlonis ir uroģenitālo ceļu inficēšanās ar patogēnām baktērijām.
Urīnceļu infekcijas vīriešiem nav retums. Turklāt, to risks ievērojami palielinājies ne tikai ar vecumu saistītā imunitātes zaudējuma dēļ. Neregulāra vai
juceklīga dzimumdzīve un mazkustīgs darbs arī var atvieglot infekcijām ceļu
pie jums.
Turklāt, riska grupā ir vīrieši ar hronisku tonsilītu vai haimorītu - infekcija var
nokļūt uroģenitālajā sistēmā ar asinīm. Un tad iekaisums ir neizbēgams. Nepatīkama sajūta starpenē, stipras sāpes un dedzinoša sajūta liek doties pie
urologa pat izturīgākajiem stiprā dzimuma pārstāvjiem. Bet, ja jūs pirmo reizi tikāt galā ar infekciju, tas diemžēl, negarantē pilnīgu aizsardzību no baktērijām, un slimība var atgriezties vēlreiz. Jebkurai no infekcijas slimībām
var būt recidīvs. Laika un simtiem tūkstošu vīriešu pārbaudīts ir dabiskais
produkts Ursul - efektīvs un uzticams līdzeklis, lai novērstu problēmas, kas
saistītas ar urīnizvades sistēmu. Harmonisku unikālu ingredientu savienojums padara Ursul neaizvietojamu katram stiprā dzimuma pārstāvim, ļaujot
vīrietim pretoties uroģenitālās sistēmas iekaisumam un infekcijas slimībām
un paaugstināt imunitāti. Tas veiksmīgi cīnās ar vīrusiem, sēnīšu infekcijām,
baktērijām, kas provocē slimības, piemēram, prostatītu un uretrītu.

URSUL VAJADZĪGS

Rekomendē pieaugušajiem 1 kapsulu dienā ēšanas
laikā, uzdzerot ūdeni.

Vīriešiem, kas cieš no uroģenitālās sistēmas iekaisuma vājas imunitātes, pārliekas
organisma atdzišanas dēļ.

Glabāt istabas temperatūrā (ne zemākā par 25°C) sausā, bērniem nepieejamā vietā.

Vīriešiem ar prostatas slimībām.

Derīguma termiņš: 3 gadi.

Vīriešiem ar mazkustīgu dzīvesveidu.
Vīriešiem, saņemot kompleksu terapiju urīnizvades sistēmas hronisku iekaisuma
slimību gadījumos.
Vīriešiem, kas cenšas samazināt infekcijas slimību risku uroģenitālajai sistēmai.
Vīriešiem, kas lieto alkoholu un smēķē.
Vīriešiem, kas slimojuši ar infekcijās slimībām.
Vīriešiem ar neregulāru un/vai nekārtīgu dzimumdzīvi.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Ursul bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Velna nags
Miltene parastā
Purpura ehinācija
Varš
Sudrabs
zelts

1 kapsula (370 mg) satur
200 mg
50 mg
50 mg
60 mkg
50 mkg
15 mkg

Kompleksa Ursul augu izcelsmes komponenti un minerālvielas uztur vīrieša urīnizvades sistēmu, balstoties uz „trīs vaļiem":
aktivitāti pret patogēniem vīrusiem, baktērijām, sēnītēm un
parazītiem, uroģenitālās sistēmas dažādu slimību drošu profilaksi un stipru imunitāti.
Baktericīdā aktivitāte piemīt kompleksa Ursul „zelta trīsvienībai" - zelta pulverim, koloidālajam sudrabam un vara glukonātam, kas bloķē kaitīgo parazītu, vīrusu un sēnīšu vairošanos. Sudraba darbības spektrs ir 650 baktēriju veidi, tā
būtiski paaugstinot organisma specifiskās aizsardzības spējas.
Savukārt tā iedarbību pastiprina zelts, kuram arī piemīt pretiekaisuma un stipri izteikts baktericīds efekts. Bet, pateicoties
vara antiseptiskajai iedarbībai, vīrieša organisms spēs pretoties infekcijas, arī ar vīrusu etioloģiju, slimībām.

Tikai nedaudzi ārstniecības augi var mēroties ar ehināciju to
bioloģiski aktīvo vielu ziņā, kas ietekmē cilvēka veselības stāvokli. Tā satur ēteriskās eļļas, alkaloīdus, organiskās skābes,
fenola savienojumus, polisaharīdus un minerālvielas, kam piemīt spēcīgas baktericīdas īpašības un spēja paaugstināt imunitāti. Ehinācija ne tikai paaugstina organisma adaptogēnās
spējas, bet arī vīrieša dzimumpotenci.

Ar savām pretmikrobu īpašībām ir pazīstama arī parastā miltene. Tās aktīvās vielas nomāc uroloģisko infekciju ierosinātāju
izplatīšanos. Virkne mikroorganismu, piemēram, streptokoki,
ir ļoti jūtīgi pret miltenes bioloģiski aktīvo savienojumu kompleksu. Augam ir arī raksturīga stipra antibakteriāla iedarbība
pret tuberkulozes mikobaktērijām.
Drošu dažādu uroģenitālās sistēmas slimību profilaksi piedāvā velna nags. Dziedinošās vielas, kas atrodas šī auga saknēs,
pazemina asins serumā urīnskābes līmeni, tām piemīt urīndzenoša un atsāpinoša iedarbība, un tās izmanto urīnpūšļa un
urīnceļu iekaisuma slimību ārstēšanā.
Tomēr organismu praktiski nevar pasargāt no slimību izraisošo
baktēriju un vīrusu iedarbības, ja ir novājināta imūnsistēma.
Stipru imunitāti, spēcīgu organisma aizsardzību no antioksidantiem, aizsardzības spēju stimulēšanu stafilokoku un streptokoku infekcijas, gripas, herpes un citu infekcijas slimību gadījumā - to visu nodrošina varš un purpura ehinācija.

Nosaukums
Ursul

***Punktu
skaits
21,00 CV

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
28,80 EUR

Cena
pircējiem
45,00 EUR
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VĪRIEŠIEM

Artum
Prostatas veselība

ĪPAŠĪBAS
Normalizē prostatas funkcijas.
Novērš sastrēgums pazīmes un atjauno prostatas
funkcijas.
Noņem sāpes un tūsku, normalizē urinēšanu un atjauno potenci.
Piemīt diurētiskas (urīndzenošas), pretiekaisuma un
vispārnostiprinošas īpašības.
Kalpo kā prostatas adenomas attīstības profilakse.
Pazemina impotences risku.
Veicina hormonālā fona normalizāciju un rezultātā
pagarina vīrieša jaunību.

PRIEKŠROCĪBAS
Artum - dabisks komplekss, tajā ir visi zināmie un klīniski pārbaudītie augu izcelsmes komponenti, vitamīni
un minerālvielas, kas nodrošina vispusīgu aizsardzību
un prostatas slimību profilaksi.
Kompleksā Artum aktīvie komponenti - lielā nātre un
pundurpalma - darbojas pret faktoriem, kas regulē
prostatas adenomas augšanu.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Rekomendē pieaugušajiem 1 kapsulu divas reizes dienā
ēšanas laikā, uzdzerot ūdeni
Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C)
sausā, bērniem nepieejamā vietā.
Derīguma termiņš: 3 gadi.

Vīrieši valda pār pasauli - tas ir nemainīgs fakts. Stiprais dzimums jau tāpēc ir stiprais, lai ar gatavību uzņemtos atbildību, lēmumus un slodzi. Bet šī
nasta neizbēgami atsaucas uz veselību. Pat stiprā vīrieša organisma resursi
nav bezgalīgi. Problēmu sarežģī tas, ka vīrieši nemīl žēloties. Un nepievērš
uzmanību brīdinošiem simptomiem - sāk, gan jau pāries. Nepāriet. Vīrieša
organisms tiek pakļauts agram „nogurumam" kas nes līdzi nopietnas veselības problēmas.
Viena no biežākajām vīriešu problēmām ir priekšdziedzera jeb prostatas,
ļoti svarīga vīrieša organisma orgāna, funkcijas traucējumi. Traucējumus
veicina šodien tik izplatītais sēdošais darbs un vajadzīgās kustību aktivitātes
trūkums. Prostata atrodas mazajā iegurnī, kur sēdoša dzīvesveida gadījumā
rodas nosprostojumi. Starp citu, tie parādās gadījumos, ja vīrietim kaut kādu
iemeslu dēļ nav regulāras seksuālas izlādēšanās.
Prostatas slimība pirmām kārtām ir labdabīgā hiperplāzija, kas nav īpaši bīstama. Tomēr bīstami ir šīs slimības izraisītie sarežģījumi - nierakmeni, iekaisuma procesi uroģenitālajā sistēmā, kuru sekas ir vēzis.
Kompānija Vision ir izstrādājusi unikālu produktu Artum, kura raksturīgā
īpašība ir optimālais augu izcelsmes komponentu, vitamīnu un minerālvielu komplekss, kas ļauj uzlabot vīriešu uroģenitālās sistēmas funkcijas un
veicina prostatas funkciju saglabāšanu. Artum veicina hormonālā balansa
normalizēšanu vīrieša organismā, tonizē vīrišķo reproduktīvo sistēmu, kavē
prostatas hiperplāzijas attīstību.

ARTUM VAJADZĪGS
Vīriešiem, kas cieš no prostatas slimībām.
Vīriešiem ar mazkustīgu dzīvesveidu.
Vīriešiem, kuriem bijušas uroģenitālas sistēmas infekcijas.
Vīriešiem, kas lielāko laika daļu pavada pie stūres un bieži automašīnā izmanto
sēdekļa sildīšanas funkciju.
Vīriešiem, kuri seko savai veselībai un vēlas ievērot prostatas slimību profilaksi.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Artum bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Lielā nātre
Pundurpalma
Lielaugļu ķirbis
Cinks
Vitamīns E
Beta karotīns

1 kapsula (370 mg) satur
175 mg
50 mg
50 mg
5 mg
4 mg
2,5 mg

Kompleksa Artum augu izcelsmes komponenti darbojas kā dabiskie stimulatori, kas spēj uzturēt normālu prostatas funkcionēšanu un pastāvīgu vīrieša dzimumaktivitāti. Pundurpalma
stimulē hormonālās sistēmas darbību, tajā skaitā dzimumdziedzeru, paaugstina potenci, tonizē vīrieša reproduktīvo jomu.
Šim augam piemīt pretiekaisuma iedarbība uroģenitālās sistēmas infekciju gadījumos, tas aizkavē prostatas hipertrofijai un
veicina organisma nostiprināšanu pēc slimībām.

Tādu spēcīgu antioksidantu savienojumam, kā vitamīns E un
beta karotīns, piemīt spēcīga imūnstimulējoša un adaptogēna iedarbība, kas nomāc brīvo radikāļu darbību un pazemina
uroģenitālās sistēmas infekcijas slimību risku. Šie vitamīni arī
regulē reproduktīvo funkciju un seksuālo potenci, aktīvi ietekmējot endogēnā testosterona metabolismu un veicinot tā sintēzes un bioloģisko efektu uzturēšanu normālā līmenī.

Lielajai nātrei piemīt stipra imūnstimulējoša iedarbība. Tomēr tās galvenā vērtība ir tās sastāvā esošais lipīdu steroīdu
komplekss. Šis komplekss bremzē testosterona pārveidošanos
dihidrotestosteronā, kas veicina prostatas augšanu un palielināšanos apmēros. Dihidrotestosterons prostatas šūnās var
novest pie asinsrites traucējumiem un provocēt aseptisku iekaisuma procesu, kas savukārt var novest pie prostatas tūskas,
un rezultātā pie labdabīgās hiperplāzijas.
Turklāt nātre pretojas faktoriem, kas regulē fibroblastomas
augšanu, tādēļ šis augs ir tik efektīvs prostatas adenomas profilaksē.
Izvadīt lieko šķidrumu no organisma palīdzēs kālijs, kas atrodas lielaugļu ķirbī. Tomēr urīndzenošais efekts nav vienīgā
ķirbja īpašība. Tas pretojas arī saistaudu veidošanās procesam
prostatā, kas ir raksturīgs adenomas un prostatīta gadījumos.
Šo iedarbību nosaka ķirbī esošais cinks, kas kompleksā Artum
ir arī atsevišķi un vēl jo vairāk pastiprina pozitīvo efektu.
Cinkam piemīt ievērojama labvēlīga ietekme uz vīrieša dzimumsfēras stāvokli. Tas nepieciešams reproduktīvās funkcijas uzturēšanai un imūnsistēmas adekvātai funkcionēšanai.
Cinks ir arī vīrieša dzimumhormonu līmeņa regulētājs, un tam
ir liela nozīme prostatas adenomas profilaksē.

Nosaukums
Artum

***Punktu
skaits
21,00 CV

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
28,80 EUR

Cena
pircējiem
45,00 EUR
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Lamin Vision
Vīriešu enerģijas un spēka avots

ĪPAŠĪBAS
Piemīt vispārnostiprinoša un tonizējoša iedarbība.
Palielina darbaspējas un samazina nogurumu.
Vajadzīgs palielinātas fiziskās, emocionālās un garīgās slodzes apstākļos.
Pastiprina testosterona izstrādi.
Veicina reproduktīvās funkcijas uzlabošanos, palielina spermatozoīdu daudzumu, kustīgumu un spēju
apaugļot.
Piemīt adaptogēna iedarbība.
Pagarina vīrieša jaunību un seksuālo veselību.

PRIEKŠROCĪBAS
Speciāli izstrādāts mūsdienu vīrietim pilvērtīgai, aktīvai
dzīvei.
Iedarbīgo adaptogēnu, spēcīgo antioksidantu vitamīna C un L-karnitīna komplekss veicina ievērojamu
spermas daudzuma palielināšanos, tās kvalitātes uzlabošanos.
Bioloģiski aktīvās vielas Paragvajas tējas (matē) sastāvā uzlabo cilvēka psihomotoriku, nenovājinot centrālo
nervu sistēmu un neradot depresīvus stāvokļus pēc
kompleksa lietošanas.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Rekomendē pieaugušajiem 1 kapsulu divas reizes dienā
ēšanas laikā, uzdzerot ūdeni
Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C)
sausā, bērniem nepieejamā vietā.
Derīguma termiņš: 3 gadi.

Nav tādas sievietes, kas nesapņotu par stipru vīrieti. Aizmirst par problēmām un satraukumiem, balstoties uz stipra un uzticama vīrieša pleca - ir
katras skaistā dzimuma pārstāves sapnis. Stiprs vīrietis ir aktīvs un izlēmīgs, pret viņa uzstājību nevar pretoties. Viņš viegli uzņemas atbildību
par bērniem un ģimenes labklājību; ar viņu sieviete var vienkārši būt vāja
un justies kā aiz akmens sienas. Bet vai vienmēr šī siena ir tik stipra, kā
mums liekas? Vai vīriešiem ir viegli būt par sevi pārliecinātiem, izturīgiem
un veseliem?
Lielas psiholoģiskās slodzes, emocijas, kuras vīrieši ir spiesti paturēt sevī,
piespiež stipro dzimumu pārdzīvot ne mazāk, kā vājo. Turklāt ar gadiem
vīriešiem pazeminās testosterona līmenis: katros desmit gados izturība
pazeminās par 10%. Un runa nav tikai par stipriem stresiem, bet arī par
fiziskajām slodzēm. Pat nodarbošanās ar sportu ar katru gadu ir aizvien
smagāka, bet rezultātus sasniegt ir aizvien grūtāk.
Kompānija Vision speciāli ir izstrādājusi energotoniku stiprajam dzimumam - Lamin Vision, kas palīdzēs vīrietim atjaunot izsīkušo iekšējo enerģijas avotu.
Kompleksa Lamin Vision augu izcelsmes komponenti atbalsta organismu augstas fiziskās un garīgās slodzes apstākļos, veicina testosterona
palielināšanos un aizsargā organismu no stresiem un priekšlaicīgas novecošanās.

LAMIN VISION VAJADZĪGS
Vīriešiem, kuriem ir sasprindzināts, fizisks, garīgs darbs un kuri bieži dodas komandējumos.
Vīriešiem ar vāju imunitāti.
Vīriešiem, kuri lieto kafiju, alkoholu un smēķē.
Vīriešiem, kuriem saistībā ar smagām emocionālām slodzēm un stresu ir novājināta nervu sistēma.
Sportistiem, kuriem vajadzīga paaugstināta izturība un ir lielas fiziskās slodzes.
Vīriešiem, kas rūpējas par savu veselību, cenšas uzturēt savu dzīves tonusu.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Lamin Vision bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Eleuterokoks asais
Paragvajas tēja
Ziedputekšņi
Vitamīns C
L-karnitīns

1 kapsula (375 mg) satur
170 mg
100 mg
50 mg
20 mg
20 mg

Ilgas arktiskās ekspedīcijas vai smagi pārgājieni, darbs aukstā vai karstā klimatā, cehā vai jaunbūvē, pastāvīgi pārlidojumi vai ilgstošs jūras brauciens - tie ir apstākļi, kuros atrodas
vairums vīriešu. Ātrai fiziskai un psiholoģiskai adaptācijai
tādos vides apstākļos nepieciešama vispārtonizējoša un stimulējoša iedarbība, kāda piemīt asajam eleuterokokam.
Esot spēcīgs enerģijas tonizētājs, eleuterokoks novērš pārgurumu un aizkaitinājumu, atjauno un paaugstina fiziskās
un garīgās darbaspējas. Tam piemīt stimulējoša iedarbība
uz centrālo nervu sistēmu, aizsargā organismu no nelabvēlīgiem vides faktoriem un uzlabo pašsajūtu.
Paragvajas tējas (matē) stimulējošā un energotonizējošā
iedarbība neparādās tik ātri kā eleuterokoka iedarbība, toties tā ir ilgāka - no 16 līdz 20 stundām. Matē lēnā, bet stabilā iedarbība uz muskulatūru palīdz cilvēkam justies mundram, disciplinētam, kā arī veicina dziļāku miegu. Matē lapās
esošās aktīvās vielas kontrolē centrālo nervu sistēmu un
stimulē balsta-kustību aparāta darbību, paātrinot tā reakciju
uz sākotnējo impulsu, bez noguruma un depresijas vēlāk.
Klasiskais ziedu adaptogēns - ziedputekšņi - stimulē bojāto šūnu reģenerāciju un veicina muskuļu masas pieaugumu.
Savukārt samazināt muskuļu saspringumu, uzturēt optimālu fizisko stāvokli un normālu muskuļu funkciju palīdzēs
L-karnitīns. Ziedputekšņi, pateicoties augstajam B, C un
E vitamīnu saturam, sabalansētajam mikroelementu, aminoskābju un karotinoīdu daudzumam, arī palīdzēs vīrietim
atjaunot enerģiju, kas patērēta fizisko slodžu laikā, efektīvi
iedarbosies prostatas un adenomas gadījumos, tonizēs impotences gadījumos, stimulēs garīgās darbaspējas un palielinās optimismu.

Nosaukums
Lamin Vision

***Punktu
skaits
21,00 CV

Runājot par enerģijas rezervju izsīkumu vīrieša organismā,
kurus labi papildina Lamin Vision kompleksa komponenti,
nedrīkst aizmirst arī par tādu svarīgu vielmaiņas funkciju, kā
spermas kvalitātes uzlabošana. Tieši L-karnitīnam ir galvenā loma spermatozoīdu metabolismā, nodrošinot enerģijas
pieejamību, kas tiek izlietota to kustībai, nobriešanai un
spermatoģenēzes procesā. Kopā ar aso eleuterokoku un
vitamīnu C, kam piemīt lielas atjaunošanas spējas, L-karnitīns palielina spermatozoīdu kustīgumu, to koncentrāciju,
spermas daudzumu un, kas ir svarīgi, spēju apaugļot. Uzlabo
olbaltumvielu un tauku vielmaiņu, palielina izturību fizisko
slodžu laikā. Turklāt L-karnitīns un spēcīgais antioksidants C
vitamīns aizsargā spermatozoīdus no oksidācijas radītajiem
bojājumiem. L-karnitīna iedarbība ir svarīga arī erektilās
disfunkcijas gadījumos. L-karnitīns ir efektīvs gadījumos,
kad vīrietim, piemēram, ar gadiem pazeminās hormonālais
līmenis. To lietojot, paaugstinās erektilā funkcija, pazeminās
kopējais nogurums un depresijas pakāpe. Turklāt L-karnitīns paaugstina enerģijas izstrādi organismā, tā pazeminot
nogurdināmību un palielinot darbaspējas. L-karnitīns nav
stimulators, tā iedarbība uz organismu izpaužas citādi: tas
uzlabo enerģijas vielmaiņu katrā šūnā, veicina enerģijas izstrādes palielināšanos un tādēļ dod ilglaicīgu efektu. Tas neizraisa pieradumu, jo ir dabiska viela organismam.

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
28,80 EUR

Cena
pircējiem
45,00 EUR
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VĪRIEŠIEM

Stalon Neo
Palielina potenci

ĪPAŠĪBAS
Paaugstina potenci un uzlabo erekciju.
Paaugstina libido, stimulē seksuālo aktivitāti.
Piemīt nostiprinoša un tonizējoša iedarbība.
Veicina seksuālās izturības palielināšanos, seksuālo
izjūtu bagātināšanos, seksuālā akta paildzināšanu.

PRIEKŠROCĪBAS
Augu izcelsmes afrodizaki Stalon Neo sastāvā pakāpeniski maigi regulē erektilo funkciju, paaugstina
potenci, veicina ilgstošu efekta nostiprināšanu, kas sasniegts 20 dienu laikā.
Komplekss stimulē to muguras smadzeņu mezglu
darbību, kas vada erekciju, aktivizē seksuālo funkciju,
palielina asins apriti vīriešu dzimumorgānos, sekmē
vīriešu hormonu optimālo izstrādi.
Dabiskās vielas, kas atrodas kompleksa sastāvā, veicina
seksuāla izjūtu bagātināšanos.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Rekomendē pieaugušajiem 1 kapsulu divas reizes dienā
ēšanas laikā, uzdzerot ūdeni

Vīrieša seksuālās spējas - viņa veselības un panākumu rādītājs. Veiksmīgs
vīrietis ir pārliecināts par sevi, viņš ir īpaši populārs sieviešu vidū un ieņem
augstākus amatus. Tomēr, ja apskata vidējos medicīniskos rādītājus, tad ne
tuvu katrs stiprā dzimuma pārstāvis var lepoties ar piesātinātu seksuālo dzīvi. Vidēji 52% vīriešiem ir grūtības gultā. Turklāt 15% no viņiem ir jaunāki
par 38 gadiem. Tomēr ir arī labā ziņa - 98% seksuālo disfunkciju gadījumos
vīrieša spēku var atgūt.
Pazemināta potence un vāja seksuālā tieksme ne vienmēr ir nopietnu veselības problēmu rādītājs. Reizēm pilnīgi pietiek ar stresu darbā vai stipru
nogurumu, lai nebūtu ne vēlēšanās, ne iespēju sakārtot seksuālo dzīvi. Tādēļ rūpēties par savu veselību vajag ne tikai tiem, kuri jau saskārušies ar šo
problēmu, bet arī tiem, kas ir riska grupā. Bet tas ir gandrīz katrs mūsdienu
vīrietis. Tomēr, ja šo problēmu sāks risināt vēl pirms tās parādīšanās, veiksme
un pārliecība būs jūsu pastāvīgie pavadoņi. Savukārt par sevi pārliecināts
vīrietis ir īpaši populārs sieviešu vidū.
Atjaunot seksuālo harmoniju, paaugstināt potenci, uzlabot erekciju un
uzturēt pilnvērtīgu reproduktīvo funkciju palīdzēs dabiskais komplekss
Stalon Neo. Tas ir pilnīgs to „visvīrišķīgāko" augu un vitamīnu komplekss,
kas jau sen pazīstami kā afrodiziaki.
Stalon Neo komponenti padara vīrieti stipru un pārliecinātu jebkurā situācijā, arī personīgajās attiecībās.

STALON NEO VAJADZĪGS
Vīriešiem, kuriem ir problēmas ar potenci.

Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C)
sausā, bērniem nepieejamā vietā.

Vīriešiem, kuriem ir problēmas ar veselību, īpaši, ja ir hormonālais deficīts saistībā
ar vecuma pārmaiņām.

Derīguma termiņš: 3 gadi.

Vīriešiem, kas vēlās bagātināt seksuālās izjūtas, dzimumakta paildzināšanai.
Vīriešiem, kas lieto alkoholu un smēķē.
Vīriešiem, kuriem ir aktīvs dzīvesveids un kuri ir pakļauti stresa situācijām.
Vīriešiem, kuriem ir liela fiziskā un emocionālā slodze.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Stalon Neo bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Žeņšeņs
Ārstnieciskais ingvers
Ginko biloba
Kola
Vitamīns PP
Vitamīns E
Cinks
Vitamīns B1

1 kapsula (461 mg) satur
100 mg
95 mg
70 mg
50 mg
8,5 mg
7,5 mg
2,5 mg
1,15 mg

Lai uzturētu normālu potenci un to paaugstinātu, vīrieša organismam jāspēj adaptēties visdažādākajos vides apstākļos.
Palīdzēt vīrietim pārvarēt pārpūti un nogurumu, kas var novest
pie erekcijas vai potences traucējumiem; tikt galā ar psiholoģiskā un emocionālā stresa sekām; paaugstināt fiziskās un garīgās darbaspējas spēj viens no spēcīgākajiem adaptogēniem
- žeņšeņs. Žeņšeņs ir būtiski nepieciešams visu mūsu organisma sistēmu uzturēšanai.
Savu tonizējošo un vispārnostiprinošo īpašību dēļ žeņšeņs ir
apbrīnojams seksuāls stimulators. Tas normalizē organisma
hormonālo fonu, pastiprina metabolisma procesus, palielina
asinspieplūdumu mazā iegurņa orgāniem un palielina interesi par dzīvi, tieši tādēļ to rekomendē lietot vēlmes un spēju
palielināšanai, kā arī sajūtu pastiprināšanai. Daži no žeņšeņa
saknes komponentiem var iedarboties uz gludo muskulatūru,
uzlabot erekciju, palielināt testosterona izstrādi un spermatozoīdu kustīgumu.

Ātrāku augu izcelsmes komponentu apgūšanu un seksuālās
izturības stiprināšanu veicina vitamīnu un cinka komplekss,
kas kopā ar vitamīnu B1 ir galvenais reproduktīvās funkcijas
uzturēšanā.
Spēcīgais antioksidants vitamīns E aizsargā šūnu membrānu
lipīdus no brīvo radikāļu postošās iedarbības un veicina iekaisumu procesu dinamikas pazemināšanos. Vitamīns E aktīvi
ietekmē endogēnā testosterona metabolismu, veicinot tā sintēzi un bioloģisko efektu uzturēšanu normālā līmenī. Kopā ar
vitamīnu PP tas regulē reproduktīvo funkciju un pastiprina
potenci.

Ginko biloba arī paaugstina fizisko izturību un seksuālo aktivitāti, pastiprina šķērssvītrotās muskulatūras saraušanos, uzlabojot seksuālo funkciju.
Ginko biloba ir vienīgais zinātnei pazīstamais augs, kas satur
spēcīgus antioksidantus - ginkogloīdus un bilobalīdus, kas
palielina asinsvadu sieniņu elastību. Ginko biloba ne tikai paplašina smadzeņu un perifēros asinsvadus, bet uzlabo arī
asins pieplūdi mazā iegurņa orgāniem, kas nepieciešams labai
erekcijai,
„Vīrišķīgo" augu komponentu buķeti papildina ingvers un
kola. Ingvers satur vitamīnus un vielas, kuras organisms pats
nesintezē, bet saņem no ārpuses. Šīs vielas paātrina metabolismu, liek asinīm riņķot ātrāk, bagātina organismu ar dzīves
spēku, tātad vislabvēlīgākajā veidā ietekmē vīrieša organismu.
Ingvers un kola ir spēcīgi tonizējoši augi, kas spēj atjaunot vīrieša potenci, atdot enerģiju un paaugstināt libido.

Nosaukums
Stalon Neo

***Punktu
skaits
21,00 CV

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
28,80 EUR

Cena
pircējiem
45,00 EUR
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ATTĪRĪŠANĀS

D i Guard nano
Organisma detoksikācija

ĪPAŠĪBAS
Aizsargā no iekaisuma slimībām un alerģijām.
Stimulē imūnsistēmas darbu.
Piemīt spēcīga antioksidantu iedarbība.
Veicina toksīnu un smago metālu izvadīšanu no organisma.
Palīdz aizsargāties no sadzīves radiācijas ietekmes.
Piesaista un izvada alergēnus.
Labvēlīgi ietekmē gremošanas sistēmu.
Atjauno aknu šūnas, pastiprinot to detoksikācijas
īpašības.
Noņem dažādas intoksikācijas, palīdz saindēšanās
gadījumos.
Veicina paģiru sindroma pārvarēšanu.

PRIEKŠROCĪBAS
D i Guard nano kompleksa aktīvais komponents hlorella
tiek audzēts, ievērojot stingrus ekoloģiskos un tehnoloģiskos standartus, pastāvīgi kontrolējot kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus.
D i Guard nano komponenti aktīvi iedarbojas uz antioksidantu procesiem, kā arī uz organisma detoksikācijas
procesiem. Labvēlīgi ietekmējot gremošanas sistēmu,
ievērojami palīdz uzturēt sirds-asinsvadu sistēmu, kā arī
aizkavē alerģijas un jaunveidojumu attīstību.

Katru dienu mūsu organismā nokļūst liels daudzums visdažādāko toksīnu un
smagā metāla daļiņu. Protams, mūsu organisms „apēd" arī derīgās vielas, bet
statistika nav iepriecinoša: līdz 70% kaitīgo toksisko un radioaktīvo daļiņu katru dienu postoši ietekmē mūsu šūnas, kas noved pie nopietnām slimībām.
Tehniskā progresa laikmetā šis skaitlis tikai palielināsies.
Nosaukt „civilizācijas labumus” pie kuriem pieder dažādas intensitātes un diapazona elektromagnētiskais, rentgena un ultravioletais starojums, varētu bezgalīgi. Biroju un sadzīves priekšmeti un tehnika, datori, radio un mobilie telefoni, elektropārvades līnijas, kabeļi, transformatori, ģeneratori... Rezultāts: mūsu
apkārtējie priekšmeti sagrauj šūnu savstarpējo saistību organismā un rada
mums draudus. Kā pasargāties no sadzīves radiācijas?
Unikālais produkts D i Guard nano - tā ir patiesa revolūcija organisma attīrīšanas jautājumos šūnu līmenī.
Pateicoties spēcīgajam fito ingredientu kompleksam, D i Guard nano veic
sistēmisku attīrīšanu, sniedzot nenovērtējamu palīdzību organisma detoksikācijas un izvades sistēmām.
D i Guard nano aptur iekaisuma procesus, veicina gremošanas sistēmas attīrīšanos, stimulējot kunģa-zarnu trakta darbību, uztur veselīgu mikrofloru zarnās, izvada toksīnus, pesticīdus, alergēnus un smagos metālus, kā arī nostiprina imunitāti, pazeminot vides negatīvo faktoru, arī paaugstinātas radiācijas,
ietekmi.
Revolucionārais produkts D i Guard nano satur galvenos komponentus organisma aizsardzībai no toksīniem un radiācijas sekām - mikroaļģi hlorellu
un opunciju.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Rekomendē pieaugušajiem 1 kapsulu dienā ēšanas
laika, uzdzerot ūdeni.
Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C) sausā, bērniem nepieejamā vietā.
Derīguma termiņš: 3 gadi.

D I GUARD NANO VAJADZĪGS
Visiem cilvēkiem profilakses nolūkos un organisma attīrīšanai no kaitīgiem toksīniem
un smagajiem metāliem (minimums divas reizes gadā vai pastāvīgi).
Tiem, kuriem novājināta imunitāte, kas slimo ar alerģiskām slimībām.
Tiem, kas dzīvo rajonos ar augstu vides piesārņojumu vai strādā kaitīgos apstākļos.
Tiem, kas cieš no aknu, gremošanas un endokrīnās sistēmas slimībām.
Tiem, kas lieto alkoholu un smēķē.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
D i Guard nano bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Opuncijas puveris
Hlorellas pulveris
Vitamīns C
Vitamīns B6
Vitamīns B1
Folijskābe
DL-metionīns
Tioktīnskābe
Magnijs

1 kapsula (506 mg) satur
100 mg
50 mg
30 mg
1,4 mg
1,1 mg
200 mkg
20 mg
20 mg
50 mg

Katra hlorellas šūna kalpo mūsu veselībai. Pat blīvās mikroaļģes
sieniņas sastāv no īpaši vērtīga materiāla, kas palīdz izvadīt ne
tikai dabiskos toksiskos organisma atkritumus, bet arī vides toksīnus - smagos metālus un pesticīdus. Turklāt hlorellas sieniņu
šķiedrainais materiāls uzlabo zarnu funkcijas un stimulē derīgo
baktēriju augšanu.
Cita tās noderīga sastāvdaļa ir pigments hlorofils, kas labvēlīgi
iedarbojas uz gremošanas sistēmu, normalizējot vajadzīgo gremošanas sulu izdalīšanos, paaugstinot peristaltikas aktivitāti un
noņemot iekaisumu.
Turklāt hlorella lielos daudzumos satur spēcīgus antioksidantus
- beta karotīnu un vitamīnu C. Tieši beta karotīns ir atbildīgs
par imūnsistēmas nostiprināšanos un plaši tiek izmantots jaunveidojumu profilaksei. Savukārt vitamīnam C piemīt spēcīgas
atjaunojošas īpašības, tas atbild par pretestību saaukstēšanās
slimībām un piedalās interferona izstrādē, kas nostiprina mūsu
imunitāti.
Hlorellas citoplazmā atrodas arī organiskais jods, kas tiek uzsūkts labāk, nekā neorganiskais. Tā hlorella veicina joda nokļūšanu vairogdziedzerī drošos apjomos un veicina radioaktīvā
joda iekļuves bloķēšanu no vides.
Summējot visas hlorellas priekšrocības, jāteic: šī mikroaļģes
vielu kombinācija atbild par antimutāciju procesiem; aizsargā
aknas no visu veidu intoksikācijām un no tauku distrofijas; veicina laktobaktēriju ātru augšanu; palīdz neitralizēt radioaktivitātes izraisītas hipovitaminozes sekas; līdzsvaro skābes līmeni
organismā, kā arī nodrošina šūnu metabolismu un to atjaunošanos, palīdz dažādu veidu alerģijas gadījumos.
Otrs D i Guard nano komponents - opuncija, kavē tauku veidošanos, stimulē to sašķelšanos un izvadīšanu no organisma, tai
piemīt vispārnostiprinoša iedarbība uz organismu, tā paaugstina tā aizsargspējas, nostiprinot imūnsistēmu, kā arī palīdz cīnīties ar vides negatīvo faktoru, arī radiācijas, iedarbību.

Nosaukums
D i Guard nano

***Punktu
skaits
23,33 CV

Vitamīns B1 paātrina alkohola sadalīšanās produktu pārstrādāšanu, bet vitamīns B6 zināms ar savu detoksikācijas darbību.
Alkohola lietošana rada nopietnu magnija zudumu, kas tiek izskalots no organisma caur nierēm urīnpūslī kopā ar šķidrumu. D
i Guard nano sastāvā esošais magnijs kompensē šo zudumu un
veic vienu no svarīgajām funkcijām - kalcija kanālu bloķēšanu
šūnās.
Tomēr nav noslēpums, ka bez kaitīgajiem toksīniem un smagajiem metāliem mūsu organismā nonāk arī noderīgas vielas,
kuras ir svarīgi uzņemt un nesašķelt. To dara D i Guard nano
sastāvā esošā tioktīnskābe. Tā veicina enerģijas un barojošo
vielu uzņemšanu no mūsu lietotās pārtikas un nepieciešama
organismam enerģijas izstrādāšanai. Tāpat arī tioktīnskābe
ir spēcīgs antioksidants un ļauj daudzās organisma sistēmās
inaktivizēt neticamu daudzumu mūsu šūnas graujošo brīvo radikāļu. Turklāt tā atjauno aknu šūnas. D i Guard nano sastāvā
esošais metionīns arī ietekmē organisma antioksidanta statusu
un ir neticami svarīgs ksenobiotiķu (dzīviem organismiem svešu ķīmisku vielu) detoksikācijas procesā un ārstniecības līdzekļu
metabolismā.
Aktīvi aizsargājot mūs no visa svešā, komplekss D i Guard
nano pretojas arī svešas izcelsmes šūnām, ko sauc par alergēniem. Kompleksa ingredienti novērš histamīna izdalīšanu no
tuklajām šūnām un palīdz apvaldīt alerģiskās reakcijas.
Vitamīns C palīdz vājināt sezonas alerģiskos simptomus, samazinot histamīna daudzumu un kalpo kā vairogs pret dzīvību apdraudošajām anafilaktiskajām reakcijām. Folijskābe (vitamīns
B9) bloķē alerģijas attīstību un atvieglo tās simptomus, pateicoties folātiem tā sastāvā. Nodrošinot cilvēka organismu ar šiem
folātiem, kas formē imunitātes atbildi uz dažādām alerģijām,
vitamīns B9 spēj ievērojami pazemināt alerģijas rašanās riskus.

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
31,50 EUR

Cena
pircējiem
49,95 EUR

75

DIRECT HIT

IMUNITĀTEI

DiReset
Imunitātes aktivizēšana, „zarnu trakta
imunitātes” nostiprināšana
ĪPAŠĪBAS
Palīdz pārstartēt un atjaunot imūnsistēmu visos līmeņos.
Aktivizē imūnšūnu darbību visos līmeņos, pagarina
to mūžu.
Atpazīst un iznīcina mutantās šūnas visagrākajās
stadijās.
Iznicina lielāku daudzumu baktēriju, vīrusu, sēnīšu,
parazītu.
Normalizē zarnu trakta mikrofloru, tā nostiprinot
,,zarnu trakta imunitāti".
Veicina piesārņojuma un toksīnu izvadīšanu no organisma.
Uzlabo gremošanu.
Nenovājina imunitāti, bet stiprina to, ļaujot imūnsistēmai strādāt ar pilnu spēku.

PRIEKŠROCĪBAS
Atšķirībā no citiem produktiem, kas „pātago" imunitāti
un rada organisma izsīkumu, komplekss DiReset iedarbojas viegli un saudzīgi un to var lietot pastāvīgi, ne
tikai saaukstēšanās slimību sezonā.
Spēcīga formula ar tajā esošo inulīnu, spirulīnu un beta
glukāniem, kuriem piemīt unikālas īpašības stimulēt cilvēka imūnsistēmu, reizē arī veicot organisma
detoksikāciju.
Imūnmodulētāja beta glukāna iedarbības atšķirība
slēpjas imūnsistēmas adekvātā aktivitātes paaugstināšanā bez pārliekas stimulēšanas.

Mēs tik daudz dzirdam, runājam un lasām par imunitāti, ka katrs no mums to saprot citādāk. Kādam stipra imunitāte nozīmē labi un mundri justies, kādam - neslimot saaukstēšanās un gripas epidēmijas laikā. Tomēr imunitāte ir tik kompleksa un sarežģīta daudzšķautņu struktūra, kas sevī ietver visdažādākās organisma
sistēmas, ka pareizi to saprast nav vienkārši.
Centīsimies tomēr saprast, kas īsti ir imunitāte, un sāksim ar šūnu. Tieši šūnu pastāvīgā dalīšanās organismā nosaka visu mūsu dzīvi. Un, ja šūnas dalās nepareizi,
t.i., parādās mutētas šūnas, kā, piemēram, vēža šūnu gadījumā, tad uzreiz parādās apdraudējums mūsu veselībai. Mūsu imunitāte - tā ir tā sistēma, kas kontrolē,
tūlīt atpazīst un iznīcina mutantu šūnas. Tāpēc mēs varam teikt, ka imunitāte ir
mūsu organisma apsardzes un glābējdienests no visa svešā un bīstamā.
Ko darīt, ja mūsu imunitāte ir novājināta vides nelabvēlīgās iedarbības un mūsdienu dzīves stila, nepareiza uztura un daudzu citu faktoru dēļ, nespēj pretoties
organismā iekļuvušajiem kaitīgajiem aģentiem, tā pasliktinot cilvēka kopējo stāvokli un esot hronisku slimību cēlonis? Atbilde slēpjas jau pašā unikālā produkta
nosaukumā DiReset - D nozīmē imunitātes aizsardzība; i -augstās modernās tehnoloģijas, kas tiek izmantotas šai aizsardzībai; Reset - pārlādēšana, t.i., organisma
attīrīšana un atjaunošana.
Kompleksa DiReset sabalansētā formula darbojas visos līmeņos un atbilst svarīgākajām prasībām ideālam produktam imunitātei: „zarnu trakta imunitātes" nostiprināšana; aisins kvalitātes uzlabošana; viegla un un saudzējoša iedarbība, kas
pilnīgi nekaitē organismam un neizraisa pieradumu; tikai dabiski ingredienti un
ērta lietošana.
Pārstartējiet un atjaunojiet savu imūnsistēmu ar inovatīvu organisma aizsardzības
tehnoloģiju palīdzību no nelabvēlīgiem vides faktoriem kopā ar DiReset.

DIRESET VAJADZĪGS
Tiem, kuriem pazemināta imunitāte.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI

Tiem, kas cieš no hroniskām slimībām.

Rekomendē pieaugušajiem 1 kapsulu dienā no rīta,
ēšanas laikā, uzdzerot ūdeni.

Tiem, kas pēc slimības ir rehabilitācijas posmā.
Tiem, kas cieš no bakteriālām un vīrusu infekcijām.

Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C) sausā, bērniem nepieejamā vietā.

Visiem cilvēkiem onkoloģisko slimību profilaksei.

Derīguma termiņš: 3 gadi.

Tiem, kas cieš no disbakteriozes, it īpaši pēc antibiotiku lietošanas.
Tiem, kas pakļauti lielām emocionālām slodzēm un stresiem, nelieto racionālu uzturu, neizguļas vai nenodarbojas ar fiziskiem vingrinājumiem.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
DiReset bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Inulīns
Spirulīnas pulveris
Beta 1,3/1,6 glukāns
Vitamīns E
Selēns

1 kapsula (437 mg) satur
100 mg
50 mg
14 mg
6 mg
50 mkg

Inovatīvais produkts DiReset ļauj imūnsistēmai strādāt ar pilnu spēku, pirmām kārtām tādēļ, ka tā sastāvā ir savā ziņā unikāli dabiski
imunomodutētāji - beta glukozāni. Tieši tie sāk pārstartēšanas un
aizsardzības procesu mūsu imūnsistēmai. Kā tas notiek?
Visi mūsu audi satur t.s. šūnas - sanitārus: makrofāgus. Šīs šūnas
ir imūnkaskādes pirmais līmenis, kas iznīcina baktērijas, vīrusus,
sēnītes un parazītus. Tās cīnās ar infekcijām audos un izpilda sava
veida atkritumu savācēja lomu - attīra mūsu organismu, apēdot
mirstošās vai sagraujot svešās šūnas. Tomēr agri vai vēlu makrofāgu
rezerves izsīkst, un tie vai nu nomirst vai aiziet miera stāvoklī. Lai
makrofāgu aizsardzības mehānismi pastāvīgi darbotos, tos vajag
aktivizēt. Tieši beta glukozāni ir atbildīgi par mūsu šūnu - atkritumu savācēju - aktivitāti.
Nepakļaujoties nekādai fermantatīvai fragmentācijai kuņģa-zarnu
traktā, beta glukozāni aizķeras aiz zarnu gļotādas un aktīvi pārvietojas slānī zem gļotādas, kur aktivizē makrofāgus. Kā ķēdes reakcija,
aktivizējot makrofāgus, aktīvi sāk funkcionēt limfocīti, kas ir atbildīgi par endotēlija aizsardzību - t.i., par vietējo imunitāti. Aktivizētie
limfocīti turpina imunitātes aizsardzības ķēdīti un no zarnu trakta
gļotādas izplatās dažādu orgānu gļotādā, nodrošinot to aizsardzību
no infekcijām.
Tādā veidā beta glukāni aktivizē gan vietējo imunitāti, nodrošinot
organismam aizsardzību no antigēnu ielaušanās, gan sistēmisko
imunitāti, kas noved pie jau organismā iekļuvušā svešā ģenētiskā
materiāla iznīcināšanas. Beta glukāniem piemīt ne tikai izteiktas
imūnmodelējošas darbības specifiskās un nespecifiskās imunitātes
jomā, bet tiem piemīt arī antioksidanta īpašības tāpat, kā tās piemīt
DiReset sastāvā esošajam selēnam un vitamīnam E. Pēdējie, ne
tikai paaugstina organisma vispārējo pretestības spēju, bet veicina
arī smago metālu izvadīšanu no tā un sargā no saindēšanās ar svinu, kadmiju, dzīvsudrabu, tabakas dūmiem un izplūdes gāzēm.

Nokļūstot gremošanas traktā, inulīns neizmainītā veidā no kuņģa
nonāk tievajās zarnās, bet resnajā zarnā parādās tā funkcionālās
īpašības, izlases veidā stimulējot bifidobaktēriju un laktobacillu
augšanu un metabolisko aktivitāti. Tā inulīns uztur resnās zarnas
bifidobaktēriju populāciju, kurām normāli būtu jābūt vairāk nekā
citiem baktēriju veidiem. Inulīns arī veicina labāku daudzu vitamīnu un minerālvielu, it īpaši kalcija, magnija, vara, cinka, dzelzs
un fosfora, uzsūkšanos.
Visbeidzot, ļoti svarīgs cilvēka organisma celtniecības un funkcionālais materiāls ir olbaltumviela, kas ir starp augiem derīgo īpašību ziņā pasaules līdera - sīkaļģes spirulīnas - sastāvā. Šīs olbaltumvielas sastāvā ir 10 aminoskābes, no kurām 8 ir neaizstājamas, jo nesintezējas mūsu organismā. Turklāt, spirulīnas olbaltumvielā esošais fikocianīns ir pats stiprākais dabiskais imūnstimulators.
Fikocianīns stimulē imūnsistēmas galvenās daļas: kaulu smadzeņu cilmes šūnas, dabiskās šūnas - slepkavas: makrofāgus, liesu
un aizkrūts dziedzeri. Spirulīnas olbaltumviela cilvēkam vajadzīga paaugstinātas nogurdināmības, pazeminātu darba-spēju,
lielas fiziskās un garīgās slodzes gadījumos, kā arī smagas slimības laikā un pēc tās.
Spirulīnā esošās pārtikas šķiedras labi palīdz regulāri attīrīt zarnu
traktu un izvadīt no organisma toksiskās vielas, sadalīšanās produktus, liekos taukus. Spirulīnai starp augiem ir viens no augstākajiem hlorofila līmeņiem. Hlorofils - zaļais pigments, kas ir hemoglobīna tiešais radinieks. Tas pazīstams kā dabisks attīrošs un
dezinficējošs līdzeklis, kas veicina piesārņojuma, toksisko vielu
un tādu smago metālu, kā kadmijs, dzīvsudrabs un urāns, izvadīšanu no organisma.
DiReset rekomendē lietot kopā ar no toksīniem attīrošo kompleksu D i Guard nano vai pēc attīrīšanas kursa.

Izvadīt smagos metālus, radionuklīdus, holesterīnu un dažādus
toksīnus un attīrīt asinis palīdzēs arī pats aktīvākais prebiotiķis pasaulē, kas ir kompleksa DiReset sastāvā - inulīns. Nokļūstot asins
straumē, inulīns veic antitoksisku funkciju, saistoties ar ķīmiskiem
elementiem, kas organismā nokļuvusī no ārienes.

Nosaukums
DiReset

***Punktu
skaits
21 CV

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
28,80 EUR

Cena
pircējiem
45,00 EUR
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SAAUKSTĒŠANĀS SEZONĀ

Beesk
Ātra organisma atjaunošana

ĪPAŠĪBAS
Stimulē imūnsistēmu, paaugstina organisma noturību pret infekcijām.
Efektīvs pirmo saaukstēšanās un gripas pazīmju
laikā.
Atvieglo stāvokli slimības laika, palīdz ātrāk tikt galā
ar slimību un izvairīties no komplikācijām.
Paaugstina darbaspējas un uztur tonusu, veicina
noguruma un stresa pārvarēšanu.
Uztur elpceļu sistēmas funkciju.
Veicina ātru organisma atjaunošanos pēc garīgām
un fiziskām slodzēm vai pēc pārciestām slimībām.
Kontrolē enerģijas apmaiņu.

PRIEKŠROCĪBAS
Beesk augu izcelsmes formula nodrošina spēcīgu
atbalstu gripas epidēmijas laikā, kā arī veicina ātrāku
izveseļošanos pēc pārciestajām slimībām, palīdzēs izvairīties no komplikācijām,
Atšķirībā no citiem produktiem, Beesk, kura sastāvā
ir propolisa ekstrakts, neizraisa pieradumu un blakus
parādības.
Kompleksa Beesk aktīvā komponenta - Ķīnas citronliānas - tonizējošā iedarbība nerada nervu šūnu novājināšanos un izsīkumu.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Rekomendē pieaugušajiem 1 kapsulu divas reizes dienā
ēšanas laikā, uzdzerot ūdeni
Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C)
sausā, bērniem nepieejamā vietā.
Derīguma termiņš: 3 gadi.

Saaukstēšanos ir vieglāk novērst, nekā to ārstēt. Cik reizes, guļot gultā ar
augstu temperatūru un sāpošu kaklu, mēs sev esam to teikuši? Bet vajag
mums tikai justies labāk, lai jūs aizmirstu sev doto solījumu rūpēties par
veselību un nostiprināt imunitāti. Un lūk, jums jau atkal ir saaukstēšanās,
ko jūs pārciešat, esot „uz kājām" un cenšaties neievērot pirmās akūtas augšējo elpceļu infekcijas pazīmes.
Sen taču nevienam vairs nav noslēpums, ka mūsu organisma vājais posms
ir imunitāte. Tieši tā mainīgo laika apstākļu, pastāvīgo stresu un pārpūles
darbā, nesabalansētā uztura un nepareizā dzīvesstila dēļ pakļauta nopietnam baktēriju infekciju uzbrukumam. Pievienojiet tam vēl mūsu nogurušo organismu, kas neizārstēto saaukstēšanos un pastāvīgo vīrusu infekciju
dēļ vienkārši nespēj pretoties jaunai elpceļu infekcijai, un jauna epidēmija
neliks sevi ilgi gaidīt!
Neatlieciet rūpes par savu veselību līdz nākamajai saaukstēšanās reizei, kura
noteikti jūs noliks gultā! Sāciet rūpēties par sevi tūlīt!! Mūsu organisms ir
pašatjaunojoša sistēma. Ja to nodrošinās ar vajadzīgajiem augu izcelsmes
komponentiem un minerālvielām, kas atrodas kompleksā Beesk, jūsu organismam būs vieglāk pretoties vīrusiem un baktērijām!
Augu izcelsmes komplekss Beesk - organisma ātra atjaunošanās pēc garīgām un fiziskām pārslodzēm un pārciestām slimībām, spēcīgs atbalsts
jūsu imunitātei gripas epidēmijas laikā. Beesk ingredienti baro organisma
šūnas ar flavonoīdiem, un, pateicoties tam, mikrobu attīstība tiek nomākta, iekaisumu procesi apstājas, kā arī no šūnām notiek piesārņojuma izvadīšana, kas veidojies iekaisuma laikā. Beesk atvieglos vispārējo stāvokli
slimības laikā, ir efektīvs pirmo saaukstēšanās pazīmju gadījumos.

BEESK VAJADZĪGS
Visiem cilvēkiem saaukstēšanās profilaksei kaut divas reizes gadā: rudenī un ziemā.
Tiem, kuriem novājināta imunitāte.
Tiem, kas bieži slimo ar vīrusu infekcijām un plaušu-bronhu sistēmas slimībām.
Slimības laikā, lai ātrāk atveseļotos un izvairītos no komplikācijām.
Tiem, kuriem ir lielas emocionālās un fiziskās slodzes, pakļauti stresa situācijām.

78

DIRECT HIT

Sastāvs un ingredientu apraksts
Ursul bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Ķīnas citronliāna
Propolisa ekstrakts
Ķēves piens
Dzelzs
Jods

1 kapsula (350 mg) satur
200 mg
50 mg
10 mg
5 mg
25 mkg

Visi cilvēki ir atkarīgi no gadalaikiem, temperatūras svārstībām, stresa situācijām u.t.t. Nevis izdzīvot, bet dzīvot pilnvērtīgu, aktīvu un veselīgu dzīvi palīdzēs dabiskais biokomplekss Beesk. Viens no tā galvenajiem pamata ingredientiem
- Ķīnas citronliāna - ir īsta vitamīnu un mikroelementu krātuve, kas palīdz organismam piemēroties vides apstākļiem.
Ķīnas citronliānas darbības spektrs ir neparasti plašs. Pirmām kārtām citronliāna, pateicoties pastiprinātam uzbudinājumam galvas smadzeņu garozā un paaugstinātai centrālās nervu sistēmas reflektorai darbībai, veicina garīgo un
fizisko darbaspēju paaugstināšanos. Tonizējošā, atsvaidzinošā, stimulējošā Ķīnas citronliānas iedarbība īpaši izteikta
sasprindzināta garīgā darba laikā, kas prasa koncentrēšanos,
uzmanību, uztveres kopainu. Turklāt ir ļoti svarīgi, ka tās tonizējošā iedarbība neizraisa nervu šūnu izsīkumu.
Citronliāna arī paaugstina imunitāti un ierosinoši iedarbojas
uz elpošanas funkciju, īpaši efektīvs elpceļu infekcijas gadījumos ir propolisa ekstrakts, kas tāpat atrodas augu izcelsmes kompleksā Beesk.

Vēl viens efektīvs imūnsistēmas stimulētājs kompleksā Beesk ir ķēves piens. Tas ne tikai paaugstina organisma noturību pret infekcijām, bet tā olbaltumvielas satur visas neaizvietojamās aminoskābes, kuras organisms izmanto jaunu
šūnu celtniecībā. Ķēves pienam piemīt energostimulējoša
un tonizējoša iedarbība uz organismu, tas veicina izturības,
darbaspēju paaugstināšanos un orgānu un sistēmu darbības
normalizēšanos,
Uzturēt fizisko aktivitāti un imunitāti, uzlabot audu elpošanu, paaugstināt cilvēka emocionālo tonusu un paglābt no
pārlieka noguruma palīdzēs arī dzelzs un jods. Savienojumā
ar kompleksa Beesk dabiskajiem komponentiem šīs minerālvielas palīdz cīnīties ar vīrusiem, tāpat noņem komplikāciju
risku, ja no saaukstēšanās jums tomēr nav izdevies izvairīties.
Pateicoties kompleksa Beesk efektīvajai un sabalansētajai
formulai, jūs varat būt pārliecināti, ka ieejas vārti infekcijai ir
kārtīgi aizvērti, un tas ir īpaši svarīgi, ja imunitāte ir novājināta. Beesk palīdzēs jums ne tikai ātri tikt galā ar slimību, bet arī
izvairīties no komplikācijām.

Vīrusu, mikrobu un baktēriju iekļūšanai mūsu organismā un
triecienam pa imūnsistēmu „vārti" ir mūsu kakls. Tieši propolisa ekstrakts, kas ir spēcīgs antiseptisks līdzeklis, kas palielina mutes un kakla gļotādu aizsargspējas, spēj paaugstināt
mūsu „vārtu" aizsardzību no kaitīgiem aģentiem pirmo saaukstēšanās un gripas pazīmju laikā.
Propolisa ekstrakts labvēlīgi iedarbojas uz vietējo imunitāti, aktivizējot specifiskos un nespecifiskos aizsardzības mehānismus. Tas maksimāli ātri un efektīvi paātrina atveseļošanās
procesu un novērš komplikāciju attīstību.

Nosaukums
Beesk

***Punktu
skaits
21,00 CV

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
28,80 EUR

Cena
pircējiem
45,00 EUR
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KALCIJA AVOTS

OsteoSanum
Osteoporozes profilakse

ĪPAŠĪBAS
Pazemina osteoporozes risku.
Uzlabo kaulu struktūru, palielina to minerālo blīvumu.
Aizkavē kalcija izskalošanos no kaulaudiem.
Palīdz kauliem lūzumu gadījumos ātrāk saaugt.
Novērš mugurkaula deformāciju, neļaujot izmainīties
stājai.
Piedalās svarīgākās kaulaudu olbaltumvielas - kolagēna, nobriešanā.
Nostiprina zobus, matus un nagus.

PRIEKŠROCĪBAS
Ingredientu oriģinālā un ekskluzīvā sinerģiskās iedarbības formula strādā vairākos virzienos vienlaikus: kaulu
struktūras stiprināšana (osteoporozes profilakse), sirdsasinsvadu sistēmas aizsardzība un ādas, nagu, matu un
locītavu reģenerācija.
Mumio, kas ir kompleksa OsteoSanum sastāvā satur
vairāk nekā 30 makro un mikroelementus, kas veicina
pilnīgāku kalcija uzsūkšanos organismā. Mumio ir dabiskais katalizators (paātrinātājs) kalcija nogādāšanai
kaulaudos, veicina kaulaudu minerālā sastāva un struktūras uzlabošanos

Jūsu ikdienas uzturā kalcija ir pietiekami un jūs esat pārliecināts, ka tam noteikti
jūs ir jāpasargā no tādas „klusās epidēmijas" kā osteoporoze? Tomēr patiesībā
mazākais kritiens vai pat nestabils solis var novest pie lūzuma. Kādēļ notiek tā –
jo vairāk mēs lietojam kalciju, jo vairāk palielinās mūsu kaulu trauslums? Vai
tiešām no osteoporozes nevar izbēgt? Skan kā spriedums...
Patiesība skeleta slimību, kuras gadījumā, neskatoties uz normālu kaulaudu
mineralizāciju, tiek novērota kaulu masas samazināšanās un kaulaudu viengabalainības bojājumi, var novērst.
Unikālais augu izcelsmes komplekss OsteoSanum nodrošinās organismu ar
pašiem efektīvākajiem celtniecības materiāliem stipriem kauliem, pastiprinās
reģenerācijas procesus, normalizēs kalcija vielmaiņu un paaugstinās organisma
aizsargspējas. Aktīvie dabiskie OsteoSanum komponenti ir dabiski katalizatori
kalcija nogādāšanai kaulaudos, veicina kaulaudu minerālā sastāva un kaulaudu
struktūras uzlabošanos, kā arī veicina osteoporozes novēršanu un reģenerē
kaulaudus lūzumu gadījumos.

OSTEOSANUM VAJADZĪGS
Cilvēkiem kalcija un/vai D3 vitamīna deficīta profilaksei.
Cilvēkiem, vecākiem par 50 gadiem, īpaši sievietēm klimaksa periodā.
Tiem, kuriem ir lūzumi.
Tiem, kas rūpējas par savu veselību un kas atkarībā no ģenētiskā mantojuma grib
attālināt un pilnībā novērst osteoporozes attīstību.
Zobu, matu un nagu nostiprināšanai.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Rekomendē pieaugušajiem 1 kapsulu dienā ēšanas
laikā, uzdzerot ūdeni.
Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C)
sausā, bērniem nepieejamā vietā.
Derīguma termiņš: 3 gadi.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
OsteoSanum bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Kalcijs
Vitamīns K2
Vitamīns D3
Vitamīns B6
Vitamīns B12
Folijskābe
Mumio ekstrakta pulveris

1 kapsula (818 mg) satur
250 mg
5 mkg
2,5 mkg
1,4 mg
2,5 mkg
200 mkg
20 mg

Tāpat kā visi organisma orgāni un sistēmas, mūsu kauli pastāvīgi
mainās. Tāpat kā mūsu orgāni, kauli sastāv no šūnām. Šūnas, kas
veido mūsu kaulus, sauc osteoblasti, bet šūnas, kas tos izārda, par
osteoklastiem. Jaunībā dominē osteoblasti, veidojot stiprus kaulus,
kuriem jākalpo visu dzīvi, bet ar gadiem mēs sākam zaudēt savu
kaulu masu. Augu izcelsmes kompleksa OsteoSanum sastāvā esošais vitamīns K2 saistīts ar osteoblastiem, kas veido olbaltumvielu
osteokalcīnu. Šim olbaltumam ir galvenā loma visiem mums zināmā kalcija metabolismā. Tieši osteokalcīns veicina kalcija nonākšanu kaulaudos, samazinot osteoporozes un lūzumu risku.
Ja esam pieminējuši kalciju, tad nevar klusēt par tā ļoti nozīmīgo
lomu mūsu dzīvē, bet konkrēti viengabalainas skeleta sistēmas veidošanā. Tieši kalcijs ir mūsu kaulu būvmateriāls, nosakot to blīvumu
un arhitektūru. Kā tas notiek?
Mūsu kauli pastāvīgi tiek pakļauti mikrotraumām, nenozīmīgiem
struktūras bojājumiem, tātad ir nepieciešama atjaunošana. Šim
nolūkam mūsu organismā ir divas specializētu šūnu grupas, kas
nodarbojas ar kaulu atjaunošanu. Viena šūnu grupa iekļūst šūnu
defektos un veicina bojāto kaulaudu aizvākšanā. To nomaina citas
šūnas, kas nodarbojas ar kaula dobuma piepildīšanu, kas, pateicoties kalcijam, veidos jaunus kaulaudus.
Tomēr ar gadiem kaulu remodelēšanas process mainās un abu šūnu
grupu darbība kļūst mazāk efektīva, jo kalcijs sāk iesūkties. Atjaunot kaulu tik ātri, kā agrāk, vairs nav iespējams un novecojušie audi
pilnībā sabrūk.
Saglabāt kalciju kaulaudos, tātad paaugstināt izturību, blīvumu un
novērst osteoporozes attīstību, palīdzēs vitamīni K2 un D3. Vitamīns D3 uztur kalcija homeostāzi, veic mineralizācijas procesu un
kaulaudu pārbūvi, kā arī uztur veselus zobus. Vitamīns K2 savukārt
samazina mugurkaula lūzumu risku par 60%, bet par 80% - gūžas
kaula un citu kaulu lūzuma risku.

Nosaukums
OsteoSanum

***Punktu
skaits
15,75CV

Vēl vairāk, vitamīns K2 nogādā kalciju tieši tur, kur tas nepieciešams: kaulos un zobos. Savukārt tur, kur minerālviela var kaitēt, vitamīns K2 to noārda. Tas izvada kalciju no artērijām, arī no aortas.
Kalcija uzkrāšanās lielākajā artērijā var novest to pie kalcifikācijas
un rezultātā palielināt aortas plīsuma un pēkšņas nāves risku. Savukārt asinsvadu sacietēšana liekā kalcija dēļ kļūst par cēloni hipertonijai. Vitamīns K2 efektīvi cīnās ar sirds-asinsvadu slimībām,
ievērojami pazeminot sirdslēkmes risku.
Biokompleksa OsteoSanum unikalitāte slēpjas tajā, ka bez vitamīniem K2 un D3, kas organismā veicina pilnīgāku un pareizāku
kalcija apgūšanu, tā sastāvā ir arī vesels dabisku organisko un neorganisko vielu maisījums - mumio ekstrakts.
Mumio — tā ir vesela ķīmisko vielu kaskāde, kas sastāv no 30
makro un mikro elementiem, tajā skaitā arī no 10 metālu oksīdiem,
6 aminoskābēm, fosfolipīdiem, vitamīniem, ēteriskajām eļļām un
citām bioloģiski aktīvām vielām, kas stimulē oksidēšanās - atjaunošanās procesus. Mumio veicina pareizu kalcija nonākšanu kaulu masā, tam piemīt ļoti efektīva stimulējošā iedarbība uz lūzumu
saaugšanas procesu, kompensējot organisma negatīvo reakciju uz
traumu. Mumio iedarbība paaugstina vispārējo reaktivitāti un visa
organisma fizioloģiskās funkcijas, kas raksturīgas ar ātru autoantigēnu (audu iznīcinātāji) un patoloģiskā perēkļa izzušanu.
Visbeidzot, svarīgākās kaulaudu olbaltumvielas - kolagēna sintēzē un nobriešanā sava loma ir B grupas vitamīniem, kas ir augu
izcelsmes kompleksa OsteoSanum sastāvā. Tieši kolagēns veido
saistaudu šķiedras, kas dod kauliem izturību un veido tā sauktos
nukleācijas centrus, kas apņem telpiski orientētās, sakārtotas galvenās kaulaudu minerālvielas oksiapatīta kristālu nogulas.

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
21,15 EUR

Cena
pircējiem
33,75 EUR
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CĪŅAI AR ALKOHOLISMU

HeparD
Unikāla divkārša iedarbība: paģiru
sindroma likvidēšana un cīna ar
alkoholismu.

ĪPAŠĪBAS
Mazina tieksmi pēc alkohola.
Palīdz pārtraukt dzeršanu un turpmāk izvairīties no
atsākšanas.
Mazina paģiru sindromu.
Aizsargā aknu šūnas alkohola intoksikācijas gadījumā.
Ievērojami samazina alkohola lietošanas daudzumu
un biežumu.
Cīnās ar abistenses sindromam raksturīgo depresiju
un stresu.

HeparD nodrošina iedarbību divos virzienos: cīnās ar alkohola atkarību un
atbrīvo no paģiru sindroma izpausmēm: slāpēm, nelabuma un galvassāpēm.
Šī kompleksa galvenais efektīvais komponents ir — Pueraria lobata (plašāk pazīstams kā kudzu). Pateicoties saturā esošajiem aktīvajiem saponīniem, flavonoīdiem un izoflavoniem, mazina tieksmi pēc alkohola un izraisa
pret to riebumu. Piena dadzis atjauno bojātās aknu šūnas, attīra asinis un
likvidē alkohola intoksikāciju. Asinszāle satur vielas, kas cīnās ar absistences sindromam (krasai alkohola lietošanas pārtraukšanai) raksturīgo depresiju, kā arī uzlabo garastāvokli. Mārrutki attīra aknas no toksīniem un alkohola sadalīšanās produktiem un veicina ātru atskurbšanu alkohola reibuma
gadījumā.

Mazina intoksikācijas slodzi organismam pēc alkohola lietošanas.

PRIEKŠROCĪBAS
Dabiskā kompleksa HeparD spēcīgā formula izstrādāta ekskluzīvi kompānijai Vision. Unikālā ingredientu
kombinācija cīņai ar galvenajām problēmām, kas rodas
alkohola atkarības gadījumā. Mazina tieksmi pēc alkohola, attīra organismu no alkohola intoksikācijas, aizsargā aknas, cīnās ar „absistences sindromam" raksturīgo depresiju un stresu. HeparD mazina absistences
sindroma izpausmes, bet savlaicīga HeparD lietošana
novērš tā rašanos.

HEPARD VAJADZĪGS
Tiem, kuri izjūt tieksmi pēc alkohola.
Tiem, kas vēlas samazināt patērētā alkohola daudzumu.
Tiem, kas vēlas ievērojami samazināt alkohola lietošanas biežumu.
Tiem, kas izjūt paģiru sindromu.
Tiem, kas atteikušies no alkohola -lietošanas atsākšanas profilaksei un dzeršanas novēršanai.
Tiem, kas izjūt „absistences sindromu" pēc alkohola lietošanas pārtraukšanas.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Pieaugušajiem ieteicams lietot pa 1 kapsulai divas reizes dienā ēšanas laikā, uzdzerot ūdeni.
Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C)
sausā, bērniem nepieejamā vietā.
Derīguma termiņš: 3 gadi.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
HeparD bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Magnijs
Vitamīns C
Kudzu saknes pulveris
Parastā mārrutka saknes pulveris
Flavolignāni no piena dadža
Cinks
Vitamīns B6
Hipericīns no divšķautņu asinszāles

Alkoholisms - mūsdienu sabiedrības posts, briesmīga saslimšana, no kuras cieš miljoniem cilvēku - gan tie, kas dzer, gan
tie, kuri dzīvo blakus dzērājiem. Alkoholisms destruktīvi iedarbojas uz visu cilvēka organismu sistēmu un orgānu struktūru
un funkcijām. Tas ir galvenais aknu bojājumu, agras nāves, noziegumu, avāriju un nelaimes gadījumu skaita palielināšanās,
ģimenes nesaskaņu, sociālā statusa pazemināšanās, psiholoģisku problēmu un tā tālāk - Iīdz pilnīgai personības degradācijai - cēlonis.
Lai mazinātu postošo tieksmi pēc spirtotajiem dzērieniem,
jau sen tiek izmantoti dažādi izvilkumi, uzlējumi un dažādāko augu novārījumi. Jaunā produkta HeparD galvenais noslēpums ir „maģiskais" ingredients kudzu. Šis Pueraria dzimtas
augs jau Senajā Ķīnā tika izmantots alkohola intoksikācijas un
atkarības no spirtotajiem dzērieniem ārstēšanai. Mūsdienu
pētījumu rezultātā ir konstatēts, ka kudzu satur izoflavonus,
kas bremzē alkoholu sadalošā fermenta aktivitāti. Bez tam kudzu esošajam fitoestrogēnam puearīnam piemīt augsta antioksidanta aktivitāte, kas 100 reizes pārspēj vitamīnu E. Augs
palēnina fiziskās atkarības no alkoholisma attīstību, mazina
alkohola intoksikāciju un likvidē paģiru sindromu.

1 kapsula (546 mg) satur
95 mg
40 mg
20 mg
20 mg
8,8 mg
5 mg
0,7 mg
0,065 mg

Komplekss HeparD papildus ir bagātināts ar cinku, magniju,
vitamīniem B6 un C. Cinks paātrina alkohola molekulu sadalīšanos organismā un veicina ātru toksīnu izvadīšanu. Magnijs
un vitamīni C un B6 palielina psiholoģisko un fizisko izturību, uzlabo garastāvokli un miegu, paātrina vielmaiņu un piemīt antistresa efekts. Turklāt saskaņā ar pēdējiem pētījumiem
magnijs veicina arī tieksmes pēc alkohola mazināšanos.
Tieši šī rūpīgi pārbaudītā dabisko ingredientu, vitamīnu un
minerālu kombinācija padara HeparD par patiesi unikālu produktu, kas spēj efektīvi un droši atbrīvoties no alkoholisma.

Lai pastiprinātu visas šīs iedarbības, komplekss HeparD ir papildināts ar vēl trim aktīviem augu ingredientiem. Tie ir piena
dadzis, mārrutks un asinszāle. Piena dadzis mazina alkohola iedarbību uz aknām, palīdz alkohola intoksikācijas gadījumā, veicina ātru alkohola un tā sadalīšanās produktu izvadīšanu no aknām. Uzlabo aknu aizsargspējas pret infekcijām un
toksīniem. Tiek lietots hepatīta, cirozes, toksisku aknu bojājumu ārstēšanai. Pateicoties savām antidepresanta īpašībām un
nomierinošajai iedarbībai, asinszāle mazina tieksmi pēc alkohola. Asinszāle pasargā arī no depresijas un stresa, kas saistīts
ar absistences sindromu. Mārrutks pastiprina žults aizplūdi un
aizsargā aknas pret toksīniem un alkohola sadalīšanās produktiem, veicina ātru atskurbšanu alkohola reibuma gadījumā.

Nosaukums
HeparD

***Punktu
skaits
11,875 CV

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
16,20 EUR

Cena
pircējiem
25,20 EUR
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VĒNU VESELĪBAI

VenoStrong
Smaguma kājās, pietūkuma, asinsvadu
zvaigznīšu un hroniskas venozās
nepietiekamības novēršana
ĪPAŠĪBAS
Likvidē tūsku.
Mazina hroniskas venozās nepietiekamības simptomus.
Atbrīvo no smaguma, sāpēm un vājuma kājās.
Novērš tromboflebīta un varikozes attīstību..
Palīdz tikt vaļā no asinsvadu zvaigznītēm.
Atjauno un nostiprina asinsvadu sieniņas.
Novērš krampju rašanos.

PRIEKŠROCĪBAS
VenoStrong unikālā formula, kuras sastāvā ir vismodernākie un visspēcīgākie komponenti: vispirms jau
optimāla diosmīna un hesperidīna, kas izdalīti no citrusaugu augļiem un mizas, kombinācija, kā arī vīnogu
izspaidu, Gotu kolas un papaijas ekstrakts. Iedarbojas uzreiz uz visiem venozās nepietiekamības cēloņiem un izpausmēm.

Bieži vien mēs ne vienmēr pievēršam uzmanību tādām kaitēm, kā vājums
kājās, tūska, krampji naktīs, bet, ja tās periodiski atkārtojas, tad būtu jāaizdomājas. Daudzējādā ziņā to nosaka mūsu dzīvesveids. Sēdošs darbs vai arī,
pretēji, pastāvīga atrašanās uz kājām, fiziskās aktivitātes trūkums un liekais
svars, neērti apavi, nenozīmīgas kāju traumas, bieži pārlidojumi - tas viss ar
laiku var izraisīt hronisku venozo nepietiekamību.
Venozā nepietiekamība - tas ir stāvoklis, kura gadījumā ir traucēta asins
plūsma pa vēnām. Līdz 89% sieviešu un 66% vīriešu attīstītajās valstīs tādā
vai citādā mērā cieš no venozās nepietiekamības. Hroniskas venozās nepietiekamības attīstību negatīvi ietekmē tas, ka vairums pacientu pārāk vēlu
vēršas pēc medicīniskās palīdzības. Daudzi trauksmes simptomus noraksta
uz noguruma un ilgstošu fizisko slodžu rēķina. Daži nepietiekami novērtē
patoloģijas smagumu un nav informēti par to, kādas komplikācijas tas var
izraisīt. Ja slimību neārstē, tā var izraisīt lielākas komplikācijas. VenoStrong
atbrīvos jūs no pietūkuma un smaguma kājās, likvidēs nogurušu kāju sindromu un uzlabos asinsriti. Tas palielinās vēnu tonusu un samazinās venozo
sastingumu.

VENOSTRONG VAJADZĪGS
Tiem, kuriem pietūkst kājas, kas jūt smagumu un „uzpūšanos" kājās.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Pieaugušajiem ieteicams lietot pa 1 kapsulai divas reizes dienā ēšanas laikā.

Tiem, kam redzamas venozā zīmējuma izmaiņas un parādās asinsvadu zvaigznītes.
Tiem, kuri izjūt diskomfortu apakšstilbu muskuļos un krampjus naktīs.
Tiem, kuriem ir ilgstošas statiskās slodzes (ilgi stāv vai sēž vienā vietā).

Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C)
sausā, bērniem nepieejamā vietā.

Tiem, kas nēsā apavus uz augstiem papēžiem.

Derīguma termiņš: 3 gadi.

Cilvēkiem, kuri ir predisponēti pret sirds un asinsvadu saslimšanām.
Visām sievietēm, jo hormonālās svārstības provocē hroniskas venozās nepietiekamības attīstību.
Tie, kas maz nodarbojas ar sportu.
Cilvēkiem ar lieko ķermeņa svaru.
Smēķējošiem cilvēkiem un tiem, kuri nesen smēķēšanu atmetuši.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
VenoStrong bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Citrusaugu augļu ekstrakts
Vīnogu izspaidu ekstrakts
Citrusaugu mizas ekstrakts
Standartizēts Gotu kolas ekstrakts
Papaijas ekstrakts

Komplekss VenoStrong - jauns līdzeklis cīņai ar venozo nepietiekamību. Dabīgā venotoniķa unikālā formula izstrādāta
speciāli daudzpusīgai iedarbībai uz venozo sistēmu. Dabiskā
kompleksa VenoStrong izveidošanai tika atlasīti labākie augu
komponenti, kas sevi parādījuši kā visefektīvākie dabas līdzekļi
pret venozo nepietiekamību.

1 kapsula (506 mg) satur
125 mg
70 mg
25 mg
25 mg
12,5 mg

Komplekss VenoStrong iedarbojas uzreiz uz visiem venozās nepietiekamības cēloņiem un izpausmēm. Šis komplekss ne
tikai likvidē saslimšanas simptomus, bet arī novērsīs nopietnu
komplikāciju attīstību, ko rada hroniska venozā nepietiekamība.

Citrusaugu augļu ekstrakts ir diosmīna un hesperidīna, kurus iegūst ar laboratorijas metodēm, unikāls dabas avots. Tam
piemīt vēnas tonizējoša iedarbība, tas stiprina asinsvadu sieniņas, mazina vēnu stiepjamību, palielina to tonusu un mazina
venozo sastingumu. Mazina kapilāru caurlaidību un trauslumu,
uzlabo mikrocirkulāciju un limfas atteci. Citrusaugu mizas
ekstrakts uzlabo pašsajūtu venozās nepietiekamības gadījumā, likvidē tūsku, smagumu kājās, niezi, krampjus, nogurušu
kāju sindromu un efektīvi palielina izturību un darbspējas.
Regulējoši iedarbojas uz lielajām vēnām un sīkajiem asinsvadiem. Vīnogu izspaidu ekstrakts satur oligoproantocianīdus,
kas arī nostiprina asinsvadu sieniņas, un spēcīgus flavonoīdusantioksidantus, kuri atjauno kapilāru funkcijas. Veicina sāpju
likvidēšanu, mazina krampjus, nejutīgumu un tirpšanu īpaši
naktīs. Uzlabo venozo asinsriti. Gotu kolas ekstrakts uzlabo
asinsriti, pazemina asinsspiedienu vēnās, veicina ātru asinsvadu sieniņu atjaunošanos un mazina pietūkumu. Uzlabo varikozo vēnu stāvokli, mazina vispārējo diskomfortu un nogurumu
kājās hroniskas venozās nepietiekamības gadījumā. Papaijas
ekstrakts, kas satur fermentu papaīns, mazina asins viskozitāti un uzlabo mikrocirkulāciju, sašķeļ trombocītu sakopojumus
un nogulsnes uz asinsvadu sieniņām, novēršot tromboflebīta
attīstību. Piemīt pretiekaisuma un kardiotoniska iedarbība.

Nosaukums
UB VenoStrong
Gēls VenoStrong

***Punktu
skaits
23,33 CV
8,75 CV

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
31,50 EUR
12,15 EUR

Cena
pircējiem
49,95 EUR
19,13 EUR
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CĪŅAI AR NOVECOŠANOS

LIVELON’+
10 visspēcīgāko antioksidantu
sabalansēta formula

ĪPAŠĪBAS
Veicina dabisku visa organisma un tostarp sejas ādas
atjaunināšanos.
Pasargā ādu no ultravioleto staru iedarbības (foto
novecošanas).
Cīnās ar ārējām novecošanas pazīmēm.
Neitralizē brīvos radikāļus.

PRIEKŠROCĪBAS
Kompleksa LiveLon’+ sastāvdaļas sistemātiski sinerģiski
iedarbojas uz visiem cilvēka orgāniem un audiem.
Ubihinols, resveratrols, selenometionīns un hlorofils –
spēcīgi dabas antioksidanti, kas ietilpstot LiveLon’+
sastāvā, kavē organisma novecošanos, saglabā ādas
elastīgumu, pasargā no brīvo radikāļu iedarbības.
Zaļās tējas ekstrakts, astaksantīns un likopīns satur
karotionīdu, spēcīgu antioksidantu, kas pasargā organismu no oksidēšanās stresa, novērš ādas foto novecošanos, mazina sirds un asinsvadu saslimšanu risku un
saglabā acu veselību.

Laikam ritot, mūsu organisms nolietojas: pazeminās ﬁziskās aktivitātes līmenis, imūnsistēma vairs nedarbojas tik efektīvi, tiek traucētas sirdsasinsvadu un citu sistēmu funkcijas.
Organisma novecošanās - tas ir individuāls process, bieži vien to ietekmē
gan ģenētiskie faktori, gan organisma iekšējo sistēmu stāvoklis, gan dzīvesveids un ekoloģija, gan cilvēka psiholoģiskais stāvoklis. Novecošanās galvenie vaininieki ir brīvie radikāļi. To pārmērīgas veidošanās iemesli var būt ultravioletais starojums, piesārņojošās vielas, stress u.c. Tie uzbrūk tauku,
olbaltumvielu, cukuru, DNS molekulām, izraisot to oksidāciju. Pakāpeniski
tiek traucēta visu organisma sistēmu darbība: aknas sliktāk tiek galā ar asins
attīrīšanu no toksīniem, un rezultātā uz ādas parādās pigmenta plankumi.
Holesterīna nogulsnēšanās asinsvados traucē šūnu pilnvērtīgu barošanos un
organisma detoksikāciju. Rezultātā samazinās ﬁ broblastu - jaunības šūnu
aktivitāte, bet vērtīgo vielu vispārējā deﬁcīta rezultātā āda kļūst plānāka,
mainās tās mikroreljefs, parādās krunkas, sejas ovāls vairs nav tik izteikts.
Organisma metabolisms palēninās, pazeminās dzimumhormonu līmenis,
kas ietekmē matu un ādas stāvokli, pasliktinās dzirde un redze, bet svars
pakāpeniski palielinās.
Saglabāt dabas dāvāto jaunību un skaistumu, pagriezt laika tecējumu atpakaļ palīdzēs jaunākais ekskluzīvais uzņēmuma Vision izstrādājums, unikālais
komplekss LiveLon’+ ar spēcīgu pretnovecošanas iedarbību.

Akai ogu un amaranta ekstrakts palēnina novecošanas
procesus, noblīvē asinsvadu sieniņas un mazina to
lūstamību, pasargā DNS šūnas, pazemina holesterīna
līmeni asinīs.

LIVELON’+ VAJADZĪGS
LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Pieaugušajiem ieteicams lietot pa 1 kapsulai divas reizes dienā ēšanas laikā.
Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C)
sausā, bērniem nepieejamā vietā.
Derīguma termiņš: 3 gadi.

Visiem, kas rūpējas par savu veselību.
Tiem, kuri vēlas aizkavēt organisma novecošanas procesus.
Tiem, kuri ir pakļauti ilgstošai emocionālai un fiziskai slodzei.
Tiem, kuri ir pakļauti ilgstošai ultravioletā starojuma iedarbībai.
Tiem, kuri nesaņem racionālu uzturu un lieto gatavos ātrās ēdināšanas produktus.
Tiem, kuri lieto alkoholu un smēķē.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
LiveLon'+ bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Akai (eiterpes) ogu ekstrakts
Zaļās tējas ekstrakts
Hlorofils
Amaranta ekstrakts
Resveratrols
Kvercetīns
Ubihinols
Astaksantīns
Likopīns
Kofeīns
Selēns
Antocianīns

2 kapsulas (485 mg) satur
200 mg
150 mg
100 mg
100 mg
66 mg
37,4 mg
20 mg
3 mg
2,5 mg
8,26 mg
86,6 mkg
27,4 mg

Faktiski organisma novecošana ir vienkārši rezultāts, kas radies,
brīvajiem radikāļiem iedarbojoties uz šūnām. Par laimi, pastāv
unikāla aizsardzības sistēma, ko organisms ir izstrādājis cīņai ar
brīvajiem radikāļiem un kuras galvenais dzinējspēks ir antioksidanti. Antioksidantiem piemīt spēja neitralizēt brīvos radikāļus
ādā un aizkavēt tās novecošanu.
Mūsu organisms ir spējīgs izstrādāt antioksidantus. Tomēr noteiktos apstākļos, piemēram, ja mēs ilgstoši uzturamies saules
gaismā vai ieelpojam toksīnus (izplūdes gāzes vai tabakas dūmus), brīvo radikāļu rodas vairāk un organisma antioksidantu
sistēma vairs nespēj ar tiem cīnīties. Šādos gadījumos gūt panākumus grūtajā cīņā ar novecošanu palīdz antioksidantu rezervju
papildināšana no ārienes.
Komplekss LiveLon’+ veicina sistemātisku visa organisma un
tostarp ādas atjaunināšanu. LiveLon’+ sabalansētajā formulā
ietilpst 10 visspēcīgākie antioksidanti, kuriem piemīt kaskādes
veida iedarbības mehānisms. Pateicoties LiveLon'+ sinerģētiskajai iedarbībai, tas ne tikai mazina brīvo radikāļu postošo ietekmi,
bet pilnībā neitralizē to un tādējādi veicina dabīgu organisma
atjaunošanos.
Ubihinols ir koenzīma Q10 aktīvā forma, kas apgādā šūnas ar
enerģiju, paātrina reģenerācijas procesu un bioķīmisko reakciju
norisi, vienlaikus novēršot kolagēna un elastīna sagraušanu un
samazinot hialuronskābes zudumus. Tā rezultātā tiek novērsti
brīvo radikāļu izraisītie bojājumi un palēnināti novecošanas procesi.
Zaļās tējas ekstrakta sastāvā esošās bioloģiski aktīvās vielas ir
spēcīgs antioksidants, kas aizkavē novecošanas procesus, kas
pasargā mūsu organisma šūnas no brīvo radikāļu negatīvās ietekmes.

Nosaukums
LiveLon'+

***Punktu
skaits
47,50CV

Resveratrols aizsargā DNS šūnu integritāti, aizkavē šūnu mutācijas, novērš priekšlaicīgu novecošanu, atjauno organisma imūnresursus.
Astaksantīns ir ārkārtīgi spēcīgs antioksidants. Tā molekulu unikālā struktūra ļauj aizsargāt organismu daudzreiz efektīvāk, nekā
to spēj citi līdzekļi, tādēļ tas pamatoti tiek dēvēts par jaunās paaudzes „superantioksidantu”. Astaksantīns aizsargā organismu
no ultravioletā starojuma, novēršot ādas fotonovecošanos.
Likopīns nodrošina DNS aizsardzību, pazemina arteros klerozes
attīstības risku, vīriešiem novērš potences samazināšanos, ko
izraisa smēķēšana.
Akai (eiterpes) ogu ekstrakts novērš brīvo radikāļu izraisītos
šūnu bojājumus un neitralizē tos, tādējādi aizkavējot organisma
novecošanas procesus.
Hlorofils neitralizē brīvo radikāļu agresīvo iedarbību, attīra organismu no kancerogēnām un mutagēnām vielām.
Selēna metionīns (selēns) ir vēl viens antioksidants, kas ir galvenais mikroelements organisma aizsardzībā pret oksidāciju. Būdams šūnu fermentu sastāvā, selēns nodrošina brīvo radikāļu
iznīcināšanu visās šūnās. Tas novērš arterosklerozes veidošanos
un šūnu deformēšanos, nodrošina DNS aizsardzību un audu atjaunošanos.
Amaranta ekstrakts bagātina ādu ar skābekli un aktīvi neitralizē
oksidācijas procesus epidermas šūnās. Tas ir augu olbaltumvielu
krātuvīte, tās ir nepieciešamas ādas tonusa nostiprināšanai, kā
arī satur lizīnu, karotīnu, kalciju, dzelzi, mikroelementus un C
vitamīnu.

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
56,70EUR

Cena
pircējiem
88,50 EUR
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ANTIPARAZITĀRĀ PROGRAMMA

DEECLEANCE
Mērķtiecīgas attīrīšanās spēks

ĪPAŠĪBAS
Novērš parazītu izraisītu slimību attīstīšanos.
Attīra organismu no parazītiem, patogēnam baktērijām un sēnītēm.
Normalizē kuņģa un zarnu trakta darbību.
Uzlabo zarnu trakta mikrofloru.
Veicina gremošanas fermentu izdalīšanos

PRIEKŠROCĪBAS
Deecleance optimāli sabalansētā formula ietver 8
unikālas sastāvdaļas ar mērķtiecīgu iedarbību pret
parazītiem. Komplekss Deecleance ne tikai attīra organismu no parazītiem, sēnītēm un patogēnām baktērijām, stimulējot tā aizsardzības funkcijas, bet arī uzlabo
zarnu trakta mikrofloru. Stimulē gremošanas funkcijas
un veicina siekalu, kuņģa sulas un gremošanas fermentu izdalīšanos. Tas uzlabo zarnu trakta motoriku un
palīdz izvadīt no organisma sārņvielas.
Deecleance pasargās Jūsu organismu no agresīviem
faktoriem, kas veicina parazītu izraisītās slimības, attīrīs
to no parazītiem un palīdzēs dzīvot veselīgi un aktīvi

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Pieaugušajiem ieteicams lietot pa 1 kapsulai divas reizes dienā ēšanas laikā.
Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C)
sausā, bērniem nepieejamā vietā.
Derīguma termiņš: 3 gadi.

PARAZĪTU IZRAISĪTĀS SLIMĪBAS
Lai cik neticami tas neizklausītos, parazītu izraisītās slimības izplatības ziņā
atpaliek tikai no akūtām respiratorām infekcijām. Saskaņā ar zinātnieku
apkopotajiem datiem patlaban visā pasaulē no parazītu izraisītām slimībām
cieš vairāk nekā 5 miljardi cilvēku, un šim skaitam ir tendence palielināties.
Piedāvājam Jums nelielu testu, uz kura jautājumiem vienkārši jāatbild ar
„jā”vai „nē”.
Vai Jūs lietojat uzturā augļus, ogas un dārzeņus tieši no lauka vai dārza?
Vai Jūs lietojat uzturā cūkgaļas šašliku?
Vai Jūs pirms ēdienreizēm dažkārt aizmirstat nomazgāt rokas ar karstu ūdeni?
Vai Jūs mēdzat ēst nemazgātus apelsīnus un mandarīnus?
Vai Jums ir mājdzīvnieki?
Vai Jūs peldaties atklātās ūdenskrātuvēs, dīkos un ezeros?

Ja uz vismaz 3 jautājumiem atbilde ir "jā", ieteicams pārbaudīt, vai organisms nav pakļauts parazītu izraisītām slimībām. Parazītu avoti var būt ļoti
dažādi: svaigi augļi un dārzeņi, ātrās ēdināšanas produkti, nepietiekami
termiski apstrādāti produkti vai ēdieni ar svaigām sastāvdaļām - susi, sašimi, daļēji izcepts steiks. Un, protams, kontakts ar mājdzīvniekiem. Parazītu
izraisītu slimību pirmie simptomi var būt hronisks nogurums, galvassāpes,
alerģiskas reakcijas, ādas problēmas, locītavu un muskuļu sāpes un miega
traucējumi. Ja šādas saslimšanas savlaicīgi neārstē, tās var novest pie hipovitaminozes, izraisīt dažādas hroniskas slimības, hormonālos traucējumus,
kā arī kopumā novājināt imūnsistēmu. Apkarot parazītu izraisītās saslimšanas un attīrīt organismu palīdzēs ekskluzīvais mērķtiecīgas iedarbības komplekss Deecleanse.

DEECLEANCE VAJADZĪGS
Tiem, kam ir mājdzīvnieki.
Tiem, kas dzīvo aktīvi un lieto uzturā gatavos ēdienus.
Tiem, kas apmeklē restorānus ar japāņu virtuvi un mielojas ar susi, sašami u.c.
Tiem, kas lielā daudzumā lieto uztura augļus un dārzeņus.
Tiem, kas apmeklē sabiedriskās ēdināšanas iestādes.
Tiem, kas cieš no gremošanas problēmām.
Visiem, kas vēlas attīrīt savu organismu.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Deecleance bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Ķirbju sēklu ekstrakts
Ķiploka saknes ekstrakts
Salvijas lapu ekstrakts
Fenheļa sēklu ekstrakts
Melno piparu ekstrakts
Krustnagliņu ekstrakts
Drudzenes saknes ekstrakts
Magnija oksīds

1 kapsula (550 mg) satur
100 mg
50 mg
50 mg
50mg
50 mg
50 mg
50 mg
51 mg

Ķirbju sēklu ekstrakts efektīvi iedarbojas pret parazītiem, ir
cinka un omega-3 taukskābju avots, kā arī lielā daudzumā satur
olbaltumvielu kukurbitīnu, kas paralizē parazītus un izvada tos
no organisma.
Ķiploka saknes ekstrakts nodrošina sēru saturošus komponentus - sulfīdus, un tam piemīt antibakteriāla iedarbība, tas aizsargā organismu pret jebkādiem parazītiem, patogēnām baktērijām
un sēnītēm, palielina organisma spēju pretoties agresīviem ārējās vides faktoriem.
Salvijas lapu ekstrakts attīra organismu no patogēnām baktērijām un sēnītēm, samazina alerģiskas reakcijas, stimulē gremošanas funkcijas.

Melno piparu ektrakts normalizē gremošanas funkcijas un pastiprina gremošanas fermentu izdalīšanos, kā arī palīdz atjaunot
vielmaiņas funkcijas gadījumos, kad tās ir traucētas.
Krustnagliņu ekstrakts normalizē gremošanas sistēmas funkcijas, likvidē slimību izraisošās baktērijas un sēnīšu infekcijas, kā
arī pastiprina pārējo kompleksa Deecleanse sastāvdaļu iedarbību pret parazītiem.
Drudzenes ekstrakts aizkavē parazītu izraisītu slimību attīstīšanos, veicina aizsargājošu gļotu, siekalu, kuņģa sulas veidošanos
un pastiprina žults sekrēciju.
Magnija oksīds atjauno zarnu trakta mikrofloru un normalizē
kuņģa un zarnu trakta darbību

Fenkeļa sēklu ektrakts pastiprina kuņģa un zarnu trakta dziedzeru sekrēciju, normalizē gremošanas sistēmas funkcijas, izvada no organisma sārņvielas, attīra asinis no toksīniem un stimulē
nieru darbību.

Nosaukums
Deecleance

***Punktu
skaits
21,00 CV

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
28,80EUR

Cena
pircējiem
45.00EUR
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GREMOŠANAS SISTĒMAS VESELĪBA

EasyLAX
Dabas vieglums

ĪPAŠĪBAS
Stimulē zarnu trakta motoriku
Uzlabo vielmaiņu
Viegls vēdera izeju mīkstinošs efekts
Pastiprina aknu detoksikācijas funkcijas
Normalizē gremošanas sistēmas darbu
Atjauno zarnu mikrofloru.

PRIEKŠROCĪBAS
Jaunā, ekskluzīvā EasyLax formula satur 7 unikālus
augu valsts komponentus, kas ir ar vieglu, vēdera izeju
mīkstinošu efektu un nekaitē organismam. EasyLax ne
tikai normalizē zarnu darbību, bet uzlabo arī vielmaiņu,
kas ļauj veikt organisma dabisku un nesāpīgu attīrīšanu.
Dabīgā EasyLax kompleksa priekšrocības slēpjas arī
tajā, ka tas nesatur sennu, kas stipri veicina vēdera
izeju un bieži ir novājēšanas līdzekļu sastāvā, izraisot
pieradumu, kura dēļ kuņģis pārstāj darboties patstāvīgi.
EasyLax ir efektīvs kuņģa-zarnu darbības traucējumu
profilaksē, paaugstina gremošanas dziedzeru sekrēciju,
uzlabo zarnu motoriku. EasyLax tiek rekomendēts
lietošanai detoksikācijas un svara samazināšanas programmās.
Dabīgais komplekss EasyLax atbrīvos jūs no gremošanas problēmām, veiks vieglu un dabisku attīrīšanos bez
kaitējuma organismam.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Pieaugušajiem ieteicams lietot pa 1 kapsulai divas reizes dienā ēšanas laikā, uzdzerot ūdeni. Lietot vienu
mēnesi.
Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C)
sausā, bērniem nepieejamā vietā.

GREMOŠANAS SISTĒMAS PROBLĒMAS
Pēdējā laikā zarnu darbības traucējumi ir viena no izplatītākajām veselības
problēmām. Statistika liecina, ka no zarnu trakta darbības traucējumiem
cieš 10-15 % ekonomiski augstu attīstīto valstu iedzīvotāju. Izplatītākie zarnu motorikas traucējumi - ilgstoša vēdera izejas aizture vai aizcietējums, kas
rodas organisma vielmaiņas disbalansa rezultātā.
Vienu no aizcietējumu galvenajiem cēloņiem - vielmaiņas traucējumus provocē nepareizs uzturs, arī pārēšanās, rafinētas pārtikas lietošana, kā arī
lielas emocionālās slodzes un mazkustīgs dzīvesveids. Vēl viens, ne mazāk
svarīgs zarnu darbības traucējumu cēlonis ir disbakterioze, kas rodas uztura
aizkavēšanās dēj organismā, kas provocē pūšanas un rūgšanas procesus. Tie
savukārt noved pie organisma intoksikācijas. Trešais vēdera izejas traucējumu cēlonis ir diētas. Zarnu trakta motoriku var ietekmēt zema līmeņa
ogļhidrātu vai olbaltumvielu diēta, kā arī vēdera izeju mīkstinoši fitopreparāti ar sennu, kas ar laiku izjauc vielmaiņas procesus organismā un rada
vēdera izejas aizturi.
Zarnu darbības traucējumiem parasti papildus rodas tādi nepatīkami simptomi kā paaugstināta gāzu veidošanās, nepatīkama, pārāk pilnu zarnu sajūta, ēstgribas zudums un galvassāpes. Ilgstošas, hroniskas vēdera izejas
problēmas bieži rada organisma intoksikāciju, kas savukārt kļūst par dažādu
gremošanas sistēmas slimību attīstības iemeslu.
Normalizēt kuņģa -zarnu trakta darbību, uzlabot zarnu trakta motoriku un
veikt organisma dabīgu attīrīšanos var jaunākais specializētais produkts:
augu valsts izcelsmes komplekss ar vieglu vēdera izeju mīkstinošu efektu
EasyLax.

EasyLAX VAJADZĪGS
Tiem, kam ir gremošanas problēmas (gāzes, uzpūšanās, aizcietējumi).
Tiem, kas grib veikt dabīgu organisma attīrīšanu.
Tiem, kas grib uzlabot vielmaiņu.
Tiem, kas vēlas kontrolēt ķermeņa svaru.

Derīguma termiņš: 3 gadi.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
EasyLAX bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Melnā rutka saknes ekstrakts
Cigoriņu saknes ekstrakts
Ceļmallapu ekstrakts
Ingvera saknes ekstrakts
Lucernas ekstrakts
Mārdadža sēklu ekstrakts
Silimarīna ekvivalents
Fenhela sēklu ekstrakts

Melnā rutka saknes ekstrakts EasyLAX sastāvā ir dabīgs vēdera
izejas mīkstinātājs, kas stimulē zarnu trakta gremošanas funkciju, iedarbojoties uz to atslābinoši.
Cigoriņu saknes ekstrakts labvēlīgi iedarbojas uz visu gremošanas sistēmu, tā sastāvā ir inulīns, kas atjauno zarnu mikrofloru
un attīra organismu no toksīniem.
Ceļmallapu ekstrakts ir dabīgs un pilnīgi nekaitīgs, mīkstina vēdera izeju, stimulē zarnu trakta motoriku.

Nosaukums
EasyLAX

***Punktu
skaits
21,00 CV

1 kapsula (495 mg) satur
130 mg
100 mg
80 mg
50mg
50 mg
45 mg
20 mg
20 mg

Ingvera saknes ekstrakts normalizē kuņģa - zarnu trakta darbību, izvada no organisma sārņus un toksīnus.
Lucernas ekstrakts uzlabo vielmaiņu, pastiprina aknu detoksikācijas funkcijas.
Mārdadža sēklu ekstrakts stimulē žults veidošanos un izdalīšanos, novērš sāpes un paaugstinātu gāzu veidošanos vēderā.
Fenhela sēklu ekstrakts uzlabo zarnu motoriku, paaugstina gremošanas dziedzeru sekrēciju.

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
28,80EUR

Cena
pircējiem
45.00EUR
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BĒRNIEM

Junior Neo
Labākais vitamīnu un minerālvielu
komplekss bērniem

ĪPAŠĪBAS
Nodrošina augošu organismu ar visiem nepieciešamajiem vitamīniem, mikro un makroelementiem.
Nodrošina pilnīgu kalcija uzsūkšanos organismā un
veicina kaulu un zobu nostiprināšanos.
Paaugstina organisma noturību pret saaukstēšanos,
nostiprina imunitāti.
Efektīvi darbojas, adaptējoties bērnu dārzā un skolā.
Veicina bērna pareizu attīstību.
Padara bērna nervu sistēmu noturīgāku.
Paaugstina gan kustību, gan izzinošo aktivitāti.
Atbilst augoša organisma prasībām harmoniskai attīstībai.

PRIEKŠROCĪBAS
UB Junior Neo sastāva ir vitamīnu, mikro un makroelementu ,,zelta izlase", kas nepieciešama augošam
organismam.
Vienkārša lietošana - košļājamās tabletes ar šokolādes garšu, ko bērni uztver kā garšīgas konfektes.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Rekomendē lietot bērniem, kas vecāki par 4 gadiem pa 1 tabletei divreiz dienā ēšanas laikā (sakošļāt).
Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C) sausā, bērniem, nepieejamā vietā.

Uz jautājumu ,,Kad bērnam jādod vitamīni?" jebkurš no vecākiem atbildēs:
,,Vienmēr!" Un tas ir pareizi, jo cilvēka imunitāte, viņa ādas, matu, kaulu un
iekšējo orgānu struktūra veidojās dienu no dienas jau agrā bērnībā. Ja šajā
periodā bērns nesaņems pietiekami daudz barības vielu, to trūkumu vēlāk
būs grūti kompensēt. Vēl vairāk, katrā bērna augšanas posmā, vai tā ir bērnu
silīte, bērnu dārzs vai skola, viņam vajadzīga noteikta vitamīnu un minerālvielu grupa, kas veicina pareizu attīstību. Savukārt, lai šie vitamīni un minerālvielas pareizi un pilnvērtīgi tiktu izmantotas, jāsagatavo pamats veselam
bērnam. Tieši šis pamats kļūs par īstu fundamentu visiem „celtniecības materiāliem", kas vēlāk veidos vesela un harmoniski augoša bērna organismu.
Kompleksa Junior Neo aktīvie ingredienti, darbojoties šūnu līmenī, aptver
visas bērna organisma sistēmas un nodrošina vispusīgu bērna attīstību aktīvās augšanas periodā. To nepārtrauktā darbība ļauj normāli norisināties
bērna attīstībai, lai viņš varētu izaugt vesels un dzīvespriecīgs. Apskatīsim
kompleksa Junior Neo komponentu iedarbību saistībā ar bērna organisma
galvenajām sistēmām.
Nervu sistēmas normālai darbībai, garīgo procesu un laba miega nodrošināšanai bērniem pirmām kārtām ir nepieciešami B grupas vitamīni. Vitamīns
B1 piedalās nervu impulsu tālākā nodošanā, bet vitamīns B6 veicina serotonīna (laimes hormona) izveidošanos, kas paaugstina izzinošo un kustību
aktivitāti, kā arī uzlabo bērna noskaņojumu. Vitamīns B6 arī ietekmē bērnu
uzvedības regulāciju, jo veicina nervu galu veidošanos, kas iesaistās nervu
impulsu tālākā nodošanā. Vitamīni C un E kā spēcīgi antioksidanti aizsargā
smadzeņu un nervu šūnas no brīvo radikāļu iedarbības un novērš pārpūli
un pārlieku uzbudinājumu, kas bērniem ir tik raksturīgs. Normalizēt bērnu
trauslo un nemierīgo miegu palīdzēs magnijs, kam piemīt spējas nomierināt
uzbudinātu nervu sistēmu.

Derīguma termiņš: 3 gadi.

JUNIO NEO VAJADZĪGS
Visiem bērniem pirmsskolas un skolas vecumā, organisma nostiprināšanai.
Bērniem, kam vajadzīgi papildus vitamīni un minerālvielas aktīvas augšanas periodā.
Bērniem, kam raksturīga miegainība, liekas kaprīzes, pasliktinās ēstgriba un kuri ātri nogurst.
Bērniem, kas bieži slimo, ar novājinātu imunitāti.
Bērniem, kuriem organismā trūkst vitamīnu vai minerālvielu.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Junior Neo bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Magnijs
Mangāns
Citronu miziņu ekstrakts
Vitamīns C
Vitamīns PP
Vitamīns E
Dzelzs
Cinks
Beta karotīns
Vitamīns B6
Vitamīns B2
Vitamīns B1
Varš
Vitamīns B9
Hroms
Vitamīns D3
Vitamīns B12

1 tablete (756 mg) satur
22,5 mg
0,3 mg
20 mg
15 mg
3 mg
1,7mg
1,5 mg
1,15 mg
0,75 mg
0,3 mg
0,3 mg
0,25 mg
85 mkg
50 mkg
10,5 mkg
0,75 mkg
0,25 mkg

Atmiņas, mācību spēju uzlabošanai un uzmanības koncentrēšanai bērniem nepieciešams vitamīns E. Tas aizsargā smadzeņu šūnas un neironus no oksidēšanās procesiem, aizkavē
nervu signālu nonākšanu smadzenēs, tādā veidā uzlabojot
uzmanības koncentrēšanās spēju. Smadzeņu darbībai tāpat
svarīgi ir B grupas vitamīni un cinks.

citrona miziņa labvēlīgi iedarbojas uz kunģa-zarnu traktu. Tās
šķiedras izraisa piesātinājuma sajūtu: zarnu traktā tās uzbriest
un palīdz izvadīt ogļhidrātus. Miziņu tāpat arī rekomendē bērniem ar sliktu ēstgribu, nepietiekama daudzuma kuņģa sulas
veidošanās gadījumos un gadījumos, kad ir problēmas ar žultspūsli un gremošanas procesu,

Saglabāt imunitāti un aizsargāt bērnus no infekcijām palīdzēs
vitamīns C. Tam piemīt spēcīgas atjaunošanās un antioksidanta spējas, tas ir arī efektīvs antihistamīna līdzeklis, kas savukārt samazina saaukstēšanās nepatīkamās sekas, tajā skaitā
arī iekaisumu, aizliktu degunu un sāpes. Citronu miziņai, pateicoties savam sastāvam, piemīt baktericīdas un imūnstimulējošas īpašības. Tās lietošana ir ieteicama saaukstēšanās un
mutes dobuma slimību (piemēram, kakla gļotādas) profilaksei.
B grupas vitamīni uzlabo organisma aizsargspējas un veicina
antivielu veidošanos. Aktivizēt šūnu aizsardzību palīdzēs arī
minerālvielas - dzelzs un magnijs. Turklāt, dzelzs nepieciešams veselām asinīm un anēmijas novēršanai. Dzelzs - tā ir
hemoglobīna sastāvdaļa, kas aktīvi piedalās skābekļa piegādāšanā. Par skābekļa piegādāšanu atbild arī B6 un B9 vitamīni,
kas nodrošina sarkano asins ķermenīšu (eritrocītu) veidošanos.
Cinks normalizē asinsriti, bet magnijs uztur sirds-asinsvadu
sistēmas veselību kopumā.

Magnijs ir viens no labākajiem līdzekļiem kuņģa skābes pazemināšanai. To rekomendē, ja vēderā ir sāpes, dedzināšana un
citas nepatīkamas sajūtas.

B grupas vitamīni palīdzēs novērst zarnu trakta problēmas,
normalizēs kunģa-zarnu trakta darbību un vielmaiņu. Tie palīdz bērna organismam pārveidot uzturu enerģijā, kura vajadzīga normālai gremošanas sistēmas darbībai. Ogļhidrātu un
lipīdu (tauku) vielmaiņas regulēšanā aktīvi piedalās hroms. Arī
Nosaukums
Junior Neo

***Punktu
skaits
10,25 CV

Pamatā kaulus un zobus ietekmē vitamīns C. Tas rūpējas par
kalcija uzsūkšanos zarnu traktā un novērš tā pārmērīgi izdalīšanos caur nierēm. Vitamīns D3 nodrošina kalcija optimālo uzsūkšanos veselu kaulu veidošanai. Svarīga nozīme kaulu un to
saistaudu veidošanās procesā ir mangānam.
Vitamīns C saglabā veselus kaulus un zobus, tāpat arī paātrina organisma spējas sadziedēt brūces. Tas piedalās svarīga
ādas, asinsvadu, cīpslu, saišu un kaulu struktūras komponenta
- kolagēna - sintēzē. Magnijs pazemina bērniem trauslu un
lūstošu kaulu risku, tam ir svarīga nozīme muskuļu enerģētikas
un saraušanās procesos. Saglabāt veselu ādu, matus, zobus un
kaulus palīdzēs arī beta karotīns.
Tas atjaunos arī labu redzi un veicina acs tīklenes normālu darbību. Cilvēka acīm tāpat arī nepieciešams vitamīns C, jo bez
tā organisms nespēs radīt redzes orgāniem aizsardzību no antioksidantiem.

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
16,20 EUR

Cena
pircējiem
25.47 EUR
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BĒRNIEM

Junior Be Wise+
Joda avots fiziskai, psihiskai un garīgai
attīstībai

ĪPAŠĪBAS
Aizpilda vitamīnu un joda trūkumu bērna organismā.
Veicina bērna pilnvērtīgu attīstību.
Ietekmē bērna garīgo un psihisko attīstību.
Uztur nervu sistēmās darbību.
Paaugstina reakcijas ātrumu, uzmanību, atmiņu un
neatlaidību.
Noņem uzbudinājumu, uzlabo miegu.
Regulē vielmaiņu un bērna organisma enerģētisko
statusu.
Labvēlīgi ietekmē kuņģa-zarnu trakta darbību, uzlabo ēstgribu.

PRIEKŠROCĪBAS
Labvēlīgi ietekme bērna noskaņojumu, jo atbalsta nervu sistēmas darbību un noņem uzbudinājumu.
Junior Be Wise+ sastāvā ir jods, kas nepieciešams
garīgai, fiziskai un psihiskai augoša organisma
attīstībai.

Visas mātes grib no sava bērna izaudzināt ģēniju. Tam vienkārši vajadzīgs
jods, kas uzlabo mazuļa domāšanu, uztveri un atmiņu.
Ir tēvi, kas cenšas savu dēlu padarīt par īstu mazu čempionu. Arī tam vajadzīgs jods, kas nodrošina organismu ar enerģiju, piedalās vielmaiņā un
veicina bērna pareizu augšanu. Tomēr visi vecāki bez izņēmuma pirmām
kārtām cenšas novērst joda deficīta slimības un nodrošināt sava bērna
harmonisku attīstību. Tādēļ viņu mazuļiem tik vajadzīgs jods, kas ir dzīvei
nepieciešams mikroelements un ir t.s. dzīves diriģentu - vairogdziedzera
hormonu - pamats.
Tieši jods regulē vielmaiņu un enerģētisko apmaiņu, nervu sistēmas un
smadzeņu darbību, ķermeņa temperatūru, augšanu un attīstību. Jods ir
mikroelements, kas bērna intelektuālajai attīstībai vienkārši ir vajadzīgs. Ir
apstiprināts fakts - intelekta koefiecients ir tieši saistīts ar joda daudzumu
organismā. Tādēļ jods bērniem ir veiksmīgas garīgās, fiziskās un psihiskās
attīstības ķīla.
Tomēr būtu nepareizi apgalvot, ka jods ir vienīgais noderīgais un nepieciešamais elements jūsu bērna pilnvērtīgai attīstībai, kas var aizvietot citu
minerālvielu un vitamīnu iedarbību. Katrs ingredients ir svarīgs savā veidā un kompleksā ar citiem dod labāko un efektīvāko rezultātu - tādu kā
Junior Be Wise+.

Kompleksa Junior Be Wise+ vitamīni un minerālvielas
sabalansētas tā, lai mazulis maksimāli efektīvi uzņemtu
visus ingredientus un pilnvērtīgi attīstītos.
Vienkārša lietošana bērniem, košļājamās tabletes ar zemeņu garšu tiek uztvertas kā garšīgas konfektes.

JUNIOR BE WISE+ VAJADZĪGS
LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI

Visiem bērniem pilnvērtīgai attīstībai.

Rekomendē bērniem no 4 līdz 10 gadiem - 1 tableti
dienā ēšanas laikā. Bērniem no 11 gadiem un vecākiem
- 2 tabletes dienā ēšanas laikā.

Bērniem, kuriem trūkst joda, vitamīnu un minerālvielu.

Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C)
sausā, bērniem nepieejamā vietā.

Bērniem, kuriem nepieciešams atbalstīt vielmaiņu un organisma enerģētisko statusu.

Bērniem, kas pakļauti lielām garīgajām un fiziskajām slodzēm.

Derīguma termiņš: 3 gadi.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Junior Be Wise+ bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Beta karotīns
Vitamīns ē
Vitamīns D3
Vitamīns C
Vitamīns B1
Vitamīns B2
Vitamīns B6
Vitamīns B9
Vitamīns B12
Vitamīns PP
Magnijs
Dzelzs
Cinks
Hroms
Mangāns
Varš
Selēns
Jods

1 kapsula (756 mg) satur
0,75 mg
1,7 mg
0,75 mkg
14,5 mg
0,25 mg
0,3 mg
0,3 mg
50 mkg
0,25 mkg
3 mg
22,5 mg
1,5mg
1,15 mg
10 mkg
0,3 mg
0,08 mg
5 mkg
10 mkg

Pareizā un sabalansētā Junior Be Wise+ formula veicina ne
tikai joda deficīta likvidēšanu bērna organismā, bet arī atbalsta viņa nervu sistēmu, enerģiju, ēstgribu, paaugstina reakcijas ātrumu, pateicoties vitamīnu un minerālvielu uzticamajai
savienībai.
Tātad galvenie makro un mikroelementi, kas uzlabo atmiņu,
ir dzelzs, cinks magnijs. Turklāt, magnijs normalizē nervu
sistēmas darbību, nomierina un uzlabo miegu. Dzelzs ir neaizvietojama hemoglobīna sastāvdaļa. Bet cinks ir vajadzīgs
normālai augšanai, attīstībai un pareizai imūnsistēmas funkcionēšanai.
Darbojoties kompleksā, šie trīs elementi palīdz bērnam koncentrēt uzmanību un samazina uzbudināmību, jo īpaši mācību procesa laikā. Ne mazāk svarīgi lielas slodzes gadījumos
skolā ir B grupas vitamīni, kas kompleksi ietekmē smadzenes.

Selēns, varš, C, E vitamīni, beta karotīns aizsargā bērna
organismu no vides kaitīgās ietekmes. Tiem piemīt ne tikai
augsta antioksidantu aktivitāte, bet arī imūnstimulējoša
un adaptogēna iedarbība, kā arī tie lieliski saglabā atmiņu.
Normalizēt glikozes līmeni asinīs un atjaunot tās toleranci
bērniem ar olabaltumvielu - enerģētisko nepietiekamību
palīdzēs hroms. Tāpat kā mangāns, tas aktīvi ietekmē holesterīna sintēzi un samazina tā līmeni asinīs. Aktīvas bērna
augšanas periodā neparasti liela ir mangāna nozīme nervu
sistēmas funkciju un imūnsistēmas uzturēšanā.
Tādā veidā Junior Be Wise+ iedarbojas uz bērna organismu
kompleksi: uzlabo atmiņu, stimulē fiziskos un garīgos spēkus.
Turklāt košļājamām Junior Be Wise+ tabletēm ir neticami
laba zemeņu garša, kura daudziem bērniem ļoti patīk.

Sakārtot ēstgribu un samazināt bērna nogurdināmību un nemieru palīdzēs vitamīns B6.
Liela nozīme jaunu šūnu veidošanā ir vitamīnam B9, kas palīdz novērst vājumu, bālumu, galvassāpes, sliktu ēstgribu un
miegu, kā arī kustību koordinācijas traucējumus.. Tieši tāpēc
tam jābūt katra bērna uzturā. Par jaunu šūnu veidošanu ir arī
atbildīgs vitamīns B12. Turklāt tas piedalās kaulu augšanā
un noņem nervu sasprindzinājumu.

Nosaukums
Junior Be Wise +

***Punktu
skaits
10,25CV

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
16,20EUR

Cena
pircējiem
25,47 EUR
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BĒRNIEM

Lifepac Junior Be Big
Kalcija avots kaulu un zobu stiprināšanai
bērna aktīvas augšanas periodā

ĪPAŠĪBAS
Nostiprina bērna organismu aktīvā augšanas periodā
ar nepieciešamajiem vitamīniem un minerālvielām.
Novērš augšanas aizkavēšanos un stājas traucējumus.
Veicina pareizu veselu kaulu un zonu augšanu un
veidošanos.
Nostiprina zobu emalju, novērš kariesa attīstību.
Veicina ātru lūzumu sadzīšanu.
Piedalās skoliozes, augšanas traucējumu profilaksē.
Piedalās pilnīgākā kalcija apguvē bērna organismā.
Pazemina nervu- muskuļu uzbudinājumu.

PRIEKŠROCĪBAS
UB Lifepac Junior Be Big sastāvā ir visi nepieciešamie
vitamīni un minerālvielas, kas nodrošina pareizu un
veselīgu bērna organisma augšanu, sirds-asinsvadu,
kaulu-muskuļu un nervu sistēmas attīstību,
Atšķirībā no citiem minerālvielu-vitamīnu kompleksiem bērnu augšanas atbalstam, unikālā Lifepac
Junior Be Big formula papildināta ar bambusa ekstraktu.
Vienkārša lietošana bērniem - košļājamās tabletes ar
aveņu garšu tiek uztvertas kā garšīgas konfektes.

Katrs vecums bērnam ir grūts un sarežģīts periods, gan mazulim, gan viņa
vecākiem. Aktīvās augšanas periodā muskuļu sistēma un bērna skelets attīstās ļoti aktīvi, piena zobi nomainās ar pastāvīgajiem, bērns jau sēž un staigā
noteiktā veidā, viņam ir izveidojusies sava stāja.
Tomēr nav noslēpums, ka bērni aug lēcienveidīgi: vēl vakar jūsu mīlulis nesniedzās līdz galdam, bet tad pēkšņi negaidīti izstiepās garumā par vairākiem centimetriem jūsu acu priekšā. Nelīdzsvarotā bērna skeleta, muskuļu
un iekšējo orgānu attīstība nav anomālija, bet intensīvas augšanas periods.
Bet tas nenozīmē, ka šajā laikā jūsu bērnam nav nepieciešama palīdzība.
Gluži pretēji, bērna ķermenis piedzīvo tādu slodzi kaulu sistēmai, ka tas pat
var novest pie sirds-asinsvadu un nervu sistēmas darbības traucējumiem.
Bērna aktīvās augšanas periodā vecākiem ir jāparūpējas, lai bērns saņemtu
nepieciešamos vitamīnus un minerālvielas, kas ir daudzos bērnu kompleksos. Tomēr Lifepac Junior Be Big ir dažas svarīgas atšķirības.
Papildus kaulu un zobu veidošanās procesā nepieciešamajam kalcijam un
D vitamīnam komplekss satur arī bambusa pulveri - silīcija avotu, kas ir
dzīves sastāvdaļa. Tieši tas nodrošina aptuveni 38% mūsu veselības. Dabā
tikai bambusa kātos silīcija saturs ir tik pat augsts, cik augsta ir bērna organisma prasība pēc tā.
Ja kalcijs ir cieto
ments, tad silīcijs
plēves, skrimšļu kalcijs neuzsūcas,
mīna.

kaulu struktūru un balsta- kustību aparāta galvenais eleir elements, kas nosaka elastīgo struktūru - cīpslu, kaula
īpašības. Patiesībā silīcijs ir nepieciešams arī kauliem, jo
ja organismā nav pietiekami daudz silīcija un arī D vita-

LIFEPAC JUNIOR BE BIG VAJADZĪGS

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Rekomendē bērniem, vecākiem par 6 gadiem 1 tableti
dienā ēšanas laikā.
Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C)
sausā, bērniem nepieejamā vietā.
Derīguma termiņš: 3 gadi.

Visiem bērniem aktīvas augšanas periodā.
Bērniem, kas nesaņem kalciju ar pārtiku vienveidīga uztura, piena un piena trūkuma,
vielmaiņas un kaulu metabolisma traucējumu gadījumos, kā arī, ja bērns ievēro diētu.
Bērniem, kuriem īpaši vajadzīgi papildus vitamīni un minerālvielas saistībā ar saspringtu mācību procesu.
Bērniem, kuriem ir aktīvs dzīvesveids, kā arī mazajiem sportistiem, kuriem ir liela fiziskā slodze.
Bērniem, kuriem jānostiprina kaulu - muskuļu, nervu un sirds-asinsvadu sistēma.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Lifepac Junior Be Big bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Kalcijs
Bambusa pulveris
Vitamīns B1
Vitamīns D3

1 kapsula (1700 mg) satur
250 mg
5,5 mg
0,8 mg
2,5 mkg

D vitamīnam ir būtiska nozīme rahīta profilaksē. Šis vitamīns
nodrošina normālu kaulu attīstību, piedalās minerālvielu metabolisma regulēšanā un novērš kaulaudu mīkstināšanos. Ja
D vitamīna daudzums ir pietiekams, organisms labi absorbē kalciju, kaulaudi nostiprinās, un to veidojošo šūnu skaits
strauji palielinās.
Tomēr nepietiek ar to, ka kalcijs tiek uzņemts organismā, ir arī
nepieciešams bērna organismā to saglabāt, jo šis elements tiek
aktīvi izvadīts no organisma. Un, ja bērns nesaņem kalcija dienas normu, organisms sāk „aizstāvēties"un ņem to no kaulaudiem. Sabalansētais kalcija un D vitamīna sastāvs kompleksā
Lifepac Junior Be Big ļauj to ne tikai lietot regulāri, tā saglabājot kalcija līmeni bērna organismā, bet ļauj to lietot kopā ar
citiem Junior komplektiem, kas lieliski atbalsta jūsu mazuļa
aktīvās augšanas periodu.

Nodrošiniet jūsu bērna pareizu augšanu un attīstību ar speciāli
izstrādāta vitamīnu un minerālvielu kompleksa Lifepac Junior
Be Big palīdzību. Tā ikdienas lietošana palīdzēs jūsu bērnam
izvairīties no augšanas aiztures, nepareizas stājas, pazemināta
kaulu blīvuma, matu izkrišanas, zobu un smaganu slimībām.
Atcerieties, ka jūsu bērna veselība nākotnē ir atkarīga uztura
un organismam nepieciešamo vielu saņemšanas šodien.

B1 vitamīns ir ļoti svarīgs bērna matu normālam stāvoklim
novērš matu izkrišanu, nostiprina matu folikulu, piedalās matu
sakņu barošanas procesā.
Liela košļājamās tabletes Lifepac Junior Be Big priekšrocība ir
aveņu garša. Pateicoties patīkamajām asociācijām, ko bērniem
radīs šīs garšīgās tabletes, jums nevajadzēs skaidrot savam
bērnam, kāpēc viņam tik nepieciešams rūpēties par savu veselību.

Nosaukums
LP Junior Be Big

***Punktu
skaits
11,15 CV

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
17,55 EUR

Cena
pircējiem
27,81 EUR
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BĒRNIEM

Lifepac Junior
Be Smart
Intelektuālo spēju paaugstināšana

ĪPAŠĪBAS
Nostiprina bērna organismu aktīvās augšanas periodā un kompensē polinepiesātināto taukskābju omega-3 trūkumu viņa uzturā.
Paaugstina bērna intelektuālās spējas.
Uzlabo spējas mācīties, koncentrēt uzmanību, atmiņu.
Nodrošina pilnvērtīgu centrālās nervu sistēmas attīstību.
Veicina bērna hiperaktivitātes un impulsivitātes samazināšanos.
Veicina bērna organisma aizsardzību no vides nelabvēlīgās ietekmes.
Uzlabo redzi.

Daudzi vecāki kļūdaini saista sava bērna smadzeņu aktīvu attīstību ar apmācības periodu skolā. Šis process sākas daudz agrāk, kad mazulis tikai
vēl sāk iepazīt pasauli. Ja padomā, izziņas attīstība ir nepārtraukts process, kas sākas tūlīt pēc piedzimšanas un prasa no bērna kolosālu prāta
un enerģijas patēriņu. Katru sekundi mazulis saņem kaut kādu sev jaunu
informāciju, salīdzina to ar jau zināmo, analizē, iegaumē un transformē
zināšanās un pieredzē.
Smadzeņu normālai funkcionēšanai, domāšanas spēju paaugstināšanai,
kā arī informācijas saglabāšanai atmiņā bērna organismam nepieciešamas polinepiesātinātās taukskābes omega-3. Pierādīts, ka bērniem,
kuru uzturs bagātināts, ir vairāk attīstīta kognitīvā (izzinošā) domāšana,
labāk funkcionē smadzenes un acs tīklene, bet intelekta koeficients ir
augstāks, nekā bērniem, kuriem trūkst šīs dzīvībai tik svarīgās taukskābes.

Lifepac Junior Be Smart sastāvā esošā omega-3 tiek
ražota no lašu dzimtas zivju aknām ar stingru kvalitātes
kontroli, izmantojot mūsdienu attīrīšanas un dezodorācijas tehnoloģijas.

Kāpēc bērniem omega-3 ir tik svarīga? Pamēģināsim atbildēt uz šo jautājumu, sākot ar pirmajiem bērna dzīvības gadiem. Esot pārtikā neaizstājami elementi, polinepiesātinātās taukskābes omega-3 sāk aktīvi piedalīties galvas smadzeņu šūnu veidošanā vēl pirms bērna piedzimšanas un
turpina savu darbību arī pēc tam. Tajā momentā smadzenēm kā nekad ir
vajadzīgs materiāls šūnu būvniecībai un jaunu skaru uzveidošanai starp
tām. Pēc zinātnieku domām, labākais „ēdiens" bērna smadzenēm ir omega-3. Nokļūstot organismā, vispirms omega-3 uzkrājas galvas smadzeņu
un reproduktīvās sistēmas membrānu struktūrās. Tādā veidā tā veicina
smadzeņu audu veidošanos un attīstību, t.i., stimulē bērna garīgo attīstību agrā vecumā.

Vienkārša lietošana bērniem - košļājamās tabletes ar
augļu - karameļu garšu tiek uztvertas kā garšīgas konfektes.

LIFEPAC JUNIOR BE SMART VAJADZĪGS

Regulē fosfora - kalcija maiņu.

PRIEKŠROCĪBAS
Dabiskajam kompleksam Lifepac Junior Be Smart nav
kontrindikāciju un tas ir pilnīgi drošs bērnam.

Pirmsskolas un skolas vecuma bērniem.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Bērniem vecākiem par 4 gadiem 1 kapsula dienā, sakošļāt (nosūkāt) ēšanas laikā
Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C)
sausā, bērniem nepieejamā vietā.
Derīguma termiņš: 3 gadi.

Bērniem, kas pakļauti lielām garīgajām un fiziskajām slodzēm.
Bērniem, kuriem uzturā trūkst omega-3 taukskābes.
Bērniem, kuriem jānostiprina imūnsistēma.
Bērniem ar aktīvu dzīvesveidu.
Bērniem ar izkliedētu uzmanību, tiem, kuriem jāuzlabo atmiņa un redze.
Hiperaktīviem un impulsīviem bērniem.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Lifepac Junior Be Smart bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti

1 kapsula (884 mg) satur
410 mg
1,5 mg
400 mkg
2,5 mkg

Omega - 3
Vitamīns E
Vitamīns A
Vitamīns D3

Tomēr nevajag domāt, ka tikai mazuļiem vajadzīga omega-3. Mācības skolā no bērna, kurš jau ir paaudzies, prasa
maksimālo koncentrāciju un prasmi ātri apgūt jaunu materiālu. Tieši omega-3 palīdz bērniem ātrāk domāt un labāk
atcerēties informāciju. Tādēļ skolēnam, it īpaši pirms eksāmeniem, omega-3 vienkārši ir vajadzīga.
Pirmsskolas un jaunākajā skolas vecumā pēdējā laikā izplatītais uzmanības deficīta sindroms un hiperaktivitāte bieži
ir iemesls uzvedības pārkāpumiem un grūtībām mācībās.
Hiperaktīvam bērnam ir grūti nosēdēt uz vietas, viņš nespēj
ilgi koncentrēt uzmanību, viņš neprot savaldīties. Sekas ir
ne tikai problēmas ar uzvedību, bet arī sliktas sekmes. Tieši
omega-3 lietošana palīdzēs jūtami uzlabot bērnu uzvedību
un izziņas aktivitāti, pazemināt trauksmi un agresivitāti, normalizēt miegu. Bērnu komplekss Lifepac Junior Be Smart ir
aktīvs omega-3 avots.

Visbeidzot omega-3 ir arī imūnsistēmas šūnu, t.i., membrānu, struktūrelements. Šūnas, kuras ir labāk aizsargātas, vieglāk pretojas vīrusiem un baktērijām. Tas liek bērna imūnsistēmai strādāt ar lielāku atdevi.
Pārliecināties par omega-3, kas atrodas Lifepac Junior Be
Smart sastāvā, noderīgumu bērna organismam ir viegli. Un
ja vēl noderīgums apvienojas ar bērnam patīkamu augļu karameļu garšu un oriģinālu formu, tad tas ir ceļš uz bērna
veselību, apķērību, enerģiju un labu garastāvokli!

Jaunākajā un skolas vecumā liela slodze ir ne tikai smadzeņu
darbībai, bet arī bērnu redzei. Sēžot pie burtnīcām vai datora, bērns mācās lasīt, zīmēt un rakstīt, pildot mājas darbus.
Visās šajās nodarbēs tiek sasprindzinātas un nogurst acis.
Saglabāt veselību acīm palīdzēs ne tikai omega-3, bet arī
tāds nepieciešams elements acīm, kā vitamīns A, kas ietilpst kompleksa Lifepac Junior Be Smart sastāvā.
Vitamīns A piedalās redzes ķīmiskajā mehānismā, nodrošina pilnvērtīgu redzes funkciju un ir redzes pigmenta rodopsīna sastāvā. Kopā ar vitamīnu D tas aktīvi iedarbojas
uz kaulu augšanas procesiem un zobu emaljas veidošanos
bērniem, jo vitamīns D nodrošina normālu un pilnvērtīgu
kalcija uzsūkšanos zarnu traktā.

Nosaukums
LP Junior Be Smart

***Punktu
skaits
12,85 CV

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
20,25 EUR

Cena
pircējiem
32,13 EUR
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DIRECT HIT

BĒRNIEM

Lifepac Junior
Be Healthy
Imūnsistēmas nostiprināšana

ĪPAŠĪBAS
Efektīvs pret vairāk nekā 100 dažādiem baktēriju, vīrusu un sēnīšu veidiem.
Piemīt baktericīdas un imūnstimulējošas īpašības.
Veicina saaukstēšanās slimību un vīrusu infekciju
profilaksi.
Paaugstina bērna organisma pretošanās spēju infekcijas slimībām.
Aizkavē kaitīgo mikroorganismu augšanu un attīstību.
Atvieglo stāvokli slimības laikā, veicina ātru izveseļošanos, pazemina komplikāciju risku.
Pazemina atkārtotas saslimšanas risku.

PRIEKŠROCĪBAS

Bērna imūnsistēma ir trausls mehānisms, tomēr tieši šī neaizsargātā sistēma ir spiesta intensīvi trenēties, lai atpazītu un iznīcinātu svešus aģentus. Vienlaikus notiek arī kontakta iegaumēšana ar mikroorganismiem,
kas saucas imunoloģiskā atmiņa. Tā vajadzīga, lai bērna organisms varētu
ātrāk un efektīvāk reaģēt uz vēlāku viņam jau pazīstamu mikrobu ielaušanos. Dabiski, ka mazuļu imunitāte vēl pavisam nav gatava un kādam
jāpalīdz atvairīt mikrobu triecieni.
Nostiprinošais komplekss bērniem Lifepac Junior Be Healthy ar propolisa ekstraktu un vitamīnu C ir ideāli piemērots slimību profilaksei,
mazuļa stāvokļa atvieglošanai slimības laikā, kā arī ātrākai organisma atjaunošanai. Lifepac Junior Be Healthy darbojas visos uzdevumu līmeņos,
kas jārisina imūnsistēmas aizsargmehānismiem: identificē svešas vielas,
norobežo bērna organismu no šo „svešinieku" ietekmēs un izvada tos no
organisma. Komplekss Lifepac Junior Be Healthy atvieglo bērna stāvokli
slimībās laikā, pazemina komplikāciju risku, ātri atjauno organismu.

Lifepac Junior Be Healthy sastāvā ir vitamīns C un
propolisa ekstrakts, kam piemīt stipras ātri augoša
bērna organisma imunitātes aizsardzības spējas.
Augsta drošības pakāpe, jo ir dabisks sastāvs (propolisa
ekstrakts), nav konservantu un mākslīgo krāsvielu.
Vienkārša lietošana bērniem, košļājamās tabletes ar
citrona un apelsīna garšu tiek uztvertas kā garšīgas
konfektes.

LIFEPAC JUNIOR BE HEALTHY VAJADZĪGS

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI

Visiem bērniem saaukstēšanās un gripas profilaksei, īpaši rudens - ziemas periodā.

Rekomendē bērniem, vecākiem par 6 gadiem 1 tableti,
ēšanas laikā.

Bērniem, kuriem jānostiprina imūnsistēma, īpaši tiem, kas bieži slimo (it sevišķi, ja
vispirms sāk sāpēt kakls).

Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C)
sausā, bērniem nepieejamā vietā.

Bērniem pēc gripas vai saaukstēšanās atkārtotas saslimšanas riska samazināšanai.
Bērniem, kuriem ir vitamīnu un minerālvielu trūkums.

Derīguma termiņš: 3 gadi.
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DIRECT HIT

Sastāvs un ingredientu apraksts
Lifepac Junior Be Healthy bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs
Ingredienti
Propolisa ekstrakts
Vitamīns C

1 kapsula (1200 mg) satur
30 mg
20 mg

Nav noslēpums, ka imūnsistēma ir sarežģīts orgānu un audu
kopums. Tieši tai piemīt spēja atšķirt savu un svešu. Novājināta imūnsistēma nespēj atpazīt ielauzušos elementus kā
svešus un dod tiem brīvu pieeju bērna organismam, galvenokārt caur kaklu. Kā zināms, kakls - tie ir „vārti" vīrusiem un
baktērijām iekļūšanai cilvēka organismā.
Paaugstināt „vārtu" pretestības spēju kaitīgiem aģentiem palīdzēs propolisa ekstrakts, kas ir kompleksa Lifepac Junior Be
Healthy sastāvā. Tas ir spēcīgs antiseptisks līdzeklis, kas
palielina mutes, kakla, rīkles un trahejas gļotādu pretestības
spējas. Košļājot tableti ar apelsīna un citrona garšu, bērns
našķēsies ar Lifepac Junior Be Healthy, kas bērna organismā
jau sāks vispārnostiprinošo un dezinficēšanas darbu
Atpazīt un novērst mikrobu uzbrukumu palīdz vitamīns C.
Esot aktīvs fizioloģisko procesu dalībnieks, vitamīns C izraisa
organisma aizsargreakciju un pastiprina imūnkompetento
šūnu funkcijas.
Pēc tam, kad „svešinieks" atpazīts, tas jālikvidē. Tomēr viņa
likvidēšana var prasīt laiku, kas spēlē pret mazuļa novājināto imūnsistēmu. Un tad darbībā iesaistās vitamīns C un
propolisa ekstrakts. Pateicoties šo aktīvo ingredientu antioksidantu īpašībām, bērna organisma adaptācijas iespējas
ievērojami palielinās. Turklāt propolisam piemīt izteikta spēja aizkavēt mikroorganismu augšanu un attīstību. Tas arī aktivizē organisma bioloģisko centru darbību un nodrošina to
normālu funkcionēšanu. Šī propolisa īpašība ļauj norobežot
bērna organismu no parazītu, baktēriju un vīrusu ietekmes
un iegūt laiku, kamēr tie pilnīgi tiks iznīcināti.

Nosaukums
LP Junior Be Healthy

***Punktu
skaits
12,85 CV

Šajā laikā aktīvu cīņu ar infekciju sāk vitamīns C. Tas veicina
dabisko „killeru" aktivizēšanu, kuri destruktīvi iedarbojas uz
vīrusu aģentiem. Tādā veidā vitamīns C palīdz nomākt iekaisuma procesu un likvidēt svešos elementus. Pateicoties sveķiem, aromātiskajām vielām, flavonoīdiem, kam piemīt stipri
izteiktas baktericīdas un antiseptiskas īpašības, palīgā vitamīnam C nāk propoliss. Tas ir aktīvs pret vairāk nekā 100
dažādiem baktēriju, vīrusu un sēnīšu veidiem, kā arī veicina
svešo vielu likvidēšanu bērna organismā.
Pēdējais, bet ne mazāk svarīgais etaps, ir iznīcināto produktu
izvadīšana no organisma. Spēcīgās C vitamīna un propolisa antioksidanta spējas veicina iznīcināto slimības izraisītāju
izvadīšanu no organisma. Turklāt šiem ingredientiem piemīt
spēcīgas atjaunošanās īpašības, kas ne tikai veicina audu reģenerāciju, bet paaugstina arī organisma adaptācijas iespējas. Tādā veidā vitamīns C un propoliss samazina atkārtotas
saslimšanas risku.
Ar noderīgo un neparasti garšīgo kompleksu Lifepac Junior
Be Healthy jūs un jūsu mazulis aizmirsīsiet par saaukstēšanos un sāpošu kaklu uz ilgu laiku!

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
20,25 EUR

Cena
pircējiem
32,13 EUR
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AKSESUĀRI

PentActiv
rokassprādzes
Moderni, skaisti un noderīgi
ĪPAŠĪBAS
Piemīt antibakteriālas īpašības.
Ir antivīrusu iedarbība.
Paaugstina vispārējo organisma pretestības spēju.
Dod enerģiju.
Uzlabo asinsriti.
Normalizē vielmaiņu.
Veicina audu reģenerāciju.
Palēnina novecošanās procesus.
Piemīt pretiekaisuma efekts.
Paaugstina imunitāti.
Normalizē arteriālo spiedienu.

PRIEKŠROCĪBAS
PentActiv rokassprādzēs tiek izmantotas pēdējās paaudzes nanotehnoloģijas, kas ļauj paplašināt iespējas
labvēlīgi iedarboties uz cilvēka organismu, nostiprināt
veselību, paaugstināt imunitāti un ievērojami samazināt dažādu agresīvu faktoru negatīvo ietekmi.

LIETOŠANA
Rokassprādzes izstrādātas divos jaunos dizaina variantos: klasiskais vīriešu un izsmalcinātais sieviešu stils.
Pārklājums no 23 karātu zelta. Rokassprādzes tiek piedāvātas elegantā dāvanas iesaiņojumā. Rokassprādzes
garums ir regulējams. Posmus, kas apzīmēti ar bultiņām, var izņemt, lai rokassprādze ciešāk piekļautos
locītavai.

PENTACTIV ROKASSPRĀDZES VAJADZĪGAS
Visiem cilvēkiem, kuri cenšas saglabāt savu veselību
un paildzināt dzīves aktīvo periodu.

Paskatieties vēsturē - un jūs būsit pārsteigti, ka senie cilvēki un pat cari, kā
likums, dažādos bareljefos atainoti basām kājām, bet ar rokassprādzēm. Tas
tādēļ, ka tajos laikos rokassprādzēm bija īpaša nozīme: tika uzskatīts, ka tās
spēj aizsargāt no slimībām un paildzināt jaunību. Tomēr pamazām rokassprādzes sakrālā nozīme samazinājās, un tā kļuva vai nu par varas simbolu,
vai par nodevu modei, vai arī vienkārši par suvenīru...
Kompānija Vision atdod rokassprādzei tās galveno nozīmi, kuras dēļ tā sākotnēji bija ap mūsu roku - cilvēka veselības saglabāšana, aizsardzība un
nostiprināšana. Tieši uz rokas locītavas atrodas daudz bioloģiski aktīvu punktu, kas saistīti ar asinsvadu, gremošanas, elpošanas un citām orgānu sistēmām.
Mūsdienu pasaulē cilvēki aizvien vairāk uzmanību pievērš slimību profilaksei un veselības nostiprināšanai. To nosaka uztraukums par sevi un nākamajām paaudzēm. Uz Zemes katru gadu taču parādās aizvien jaunas un jaunas
slimības. Tās rada stresi, sliktā ekoloģija, nepareizs uzturs.
Jaunās, mūsdienīgās tehnoloģijas piedāvā papildus iespējas, kā pretoties
novecošanai, kā arī stresiem, slimībām un citām negatīvām ietekmēm uz
cilvēka veselību.
Vision kompānijas speciālisti ilgi domāja par šiem jautājumiem un saprata,
ka iedarbībai uz organismu jābūt maigai un delikātai. Kas var garantēt mūsu
veselības nostiprināšanu, netraucējot organisma pamatfunkcijas? Joni,
magnētiskais lauks un infrasarkanais starojums! Šis atklājums kompānijas
Vision speciālistus noveda pie unikālu, ārstniecisku rokassprādžu radīšanas
-ar biokeramiskiem ieliktņiem, kuros pirmo reizi izmantots piektais ārstnieciskais elements.
Kompānija Vision International People Group piedāvā jaunu, unikālu rokassprādzi PentActiv ar piekto elementu - ieliktni ar nanosudraba joniem.
Pateicoties unikālajam piecu elementu savienojumam, rokassprādzes
PentActiv saglabā un nostiprina cilvēka veselību.
PentActiv rokassprādzēs izmantotās nanotehnoloģijas spēja apvienot piecu elementu spēku: sudraba jonus, skābekļa jonus, ģermānija elektronus, kā
arī infrasarkanos starus un magnētiskos viļņus.

Tiem, kas cieš no sirds-asinsvadu slimībām saistībā
ar vecuma pārmaiņām, stresiem vai lielām emocionālām slodzēm.
Industriāli attīstīto valstu iedzīvotājiem.
Tiem, kas lieto alkoholu un smēķē.
Tiem, kuriem ir mazaktīvs dzīvesveids.
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PentActiv sastāvs:
NanosilverTeq - ieliktņi ar pozitīvi lādētiem nanosudraba joniem.
SolarTeq — biokeramiskie ieliktņi ar infrasarkano viļņu starojumu diapazonā 4-14 mikroni.
3
AeroTeq — biokeramiskie ieliktņi ar negatīvi lādētu skābekļa jonu starojumu (800-1000 joni uz 1 cm ).
GermaTeq — biokeramiskie ieliktņi ar ģermāniju 200 PPM.
MagTeq — magnētiskie ieliktni, kas inducē elektromagnētisko lauku 750-800 Hz.

PentActiv rokassprādzē izmantoti:
NanosilverTeq
Ieliktņi ar pozitīvi lādētiem nanosudraba joniem, kuriem piemīt spēcīgs antibakteriāls un antivīrusu efekts. Zinātniski dati
apliecina, ka sudraba joni efektīvi iznīcina 650 - 700 dažāda veida patogēnus mikrobus, vīrusus un sēnītes, bet tajā pašā
laikā pat vislabākās antibiotikas iznīcina tikai 5-10 baktēriju veidus.

SolarTeq
Biokeramiskie ieliktņi ar ārstniecisku infrasarkano starojumu.
Iekļūstot ādā, infrasarkano staru viļņi iedarbojas uz ūdens molekulām, izraisot asinsvadu paplašināšanos. Intensīvāka asinsrite veicina vielmaiņas normalizēšanos un audu reģenerāciju.

MagTeq
Ieliktņi ar magnētterapijas efektu miega uzlabošanai, asinsspiediena normalizēšanai, kā arī sāpju novēršanai muskuļos un
locītavās. Uzlabo asinsriti, atvieglo skābekļa un barības vielu
transportu uz šūnām. Papildina trūkstošo enerģiju, novērš nogurumu un samazina stresu sekas.

AeroTeq
Biokeramiskie ieliktņi ar negatīvi lādētu skābekļa jonu starojumu. Dabā tādi joni atrodas, piemēram, pie ūdenskritumiem
vai jūras tuvumā. Nonākot asinsplūsmā, tie iesaistās bioķīmiskās reakcijās, paaugstinot serotonīna līmeni un tā dodot enerģiju un mundrumu. Uzlabo noskaņojumu, garīgās un fiziskās
darbaspējas.

GermaTeq
Biokeramiskie ieliktņi ar ģermāniju 200 PPM, kas izdala konversijas elektronus ar īpaši mazu viļņu garumu (101-106 nm).
Germānijs spēj piesātināt šūnas ar skābekli, stimulējot tās izstrādāt enerģiju. Piemīt asinsvadus paplašinoša, prettūskas un
imūnstimulējoša iedarbība, paaugstina pretvēža aizsardzību.

PentActiv rokassprādzes - unikāli izstrādājumi, kas apvieno modernu dizainu un pēdējās paaudzes nanotehnoloģijas. Izgatavotas no īpaša augstākās kvalitātes japāņu ķirurģisko izstrādājumu metāla ar 23 karātu zelta pārklājumu. Pateicoties biokeramiskajiem un magnētiskajiem ieliktņiem, rokassprādze dziedinoši iedarbojas uz organismu ar pieciem dabas elementiem: sudraba
joniem, skābekļa joniem, infrasarkanajiem stariem, ģermānija elektroniem un magnētiskajiem viļņiem. Visi pieci elementi darbojas kompleksi, pastiprinot viens otra iedarbību.

Nosaukums
PentActiv

***Punktu
skaits
105,0 CV

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
135,00 EUR

Cena
pircējiem
225,00 EUR
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KOSMĒTIKA

Millenium Neo gēls
Līdzeklis ādai pret novecošanos

ĪPAŠĪBAS
Palīdz ādai cīnīties ar brīvajiem radikāļiem.
Dziļi un intensīvi mitrina ādu no ārpuses un iekšpuses.
Paaugstina ādas tonusu un elastību.
Novērš grumbiņu parādīšanos.
Palēnina novecošanās procesus, izlīdzina grumbiņas.
Noņem kairinājumu un mikroiekaisumus, efektīvi cīnās ar ādas nepilnībām.
Neizraisa alerģiskas reakcijas, der visiem ādas tipiem.
Veicina mikrotraumu sadzīšanu.
Neaizsprosto poras, nodrošina normālu ādas elpošanu.
Viegli iesūcas, neatstāj taukainu spīdumu.

PRIEKŠROCĪBAS
Pateicoties gēla Millenium Neo konsistencei un vieglajai tekstūrai, tā aktīvie komponenti bez pūlēm nokļūst
visdziļākajos ādas slāņos un viegli uzsūcas.

Nav noslēpums, ka šodien jebkurus ādas trūkumus var noslēpt ar dekoratīvās kosmētikas palīdzību. Bet vai uz ilgu laiku? Vai tas ir vajadzīgs? Un vai
āda teiks jums paldies par tādu patērētāja attieksmi pret sevi? Mūsu āda
taču ir vesela ķīmiskā fabrika, kas strādā pēc saviem noteikumiem un likumiem. Šie likumi ir ne tikai jāzina, bet arī jāciena. Katru dienu savu ādu vajag
attīrīt, pabarot, mitrināt un aizsargāt. Tikai tad tā atbildēs ar pateicību - ar
skaistu, veselīgu, starojošu izskatu, kas priecēs jūs un apkārtējos.
„Darbietilpīgs process", jūs teiksit. Kā lai tam visam atrod laiku? Tieši jums
kompānija Vision ir izstrādājusi unikālu produktu, kas ļaus par ādu rūpēties
efektīvi un viegli. Apvienojot sevī unikālu visu ādai nepieciešamo komponentu frakciju, gēls Millenium Neo ļaus kompleksi un droši rūpēties par ādu
un saglabāt tās jaunību un svaigumu. Kā darbojas šis unikālais produkts?
Paskatīsimies piemēru par ādas uzbūvi un funkcijām.
Āda sastāv no trīs slāņiem: epidermas, dermas (ādas) un zemādas tauku
šūnām. Augšējo ādas slāni, uz kuru mēs pamatā iedarbojamies ar dekoratīvo kosmētiku, varam iedomāties kā ķieģeļu mūri, kas sastiprināts ar speciālu
cementu. Ķieģeļu lomā ir keratinocīti, t.i., mirušas šūnas, kas ādas iekšienē
nogājušas visu ceļu - no dzimšanas līdz nāvei. Ar gadiem jaunu šūnu veidošanās jūtami samazinās, un āda sāk novecot. Žeņšeņa ekstrakta, kas ir
gēla Millenium Neo sastāvā, antioksidanta spējas aktīvi stimulē ādas šūnu
dalīšanos un atjaunošanos, pagarinot tās dzīves ilgumu un jaunību.

Gēla Millenium Neo aktīvie ingredienti ir dabiskas
izcelsmes, un tiem piemīt unikālas pretiekaisuma un
savainojumus sadziedējušas īpašības, un tie atšķiras ar
teicamām visaugstākās kvalitātes izejvielām.
Veidojot formulu, tika izmantota sinerģētiska pieeja:
visi komponenti viens otru pastiprina un papildina cits
cita darbību.
Atšķirībā no vairuma krēmu trauciņos, gēlam
Millenium Neo ir hermētisks iesaiņojums, kas novērš
gaisa iekļūšanu un ingredientu oksidāciju, nodrošina
maksimālu produkta efektivitāti visā tā izmantošanas
laikā.

GĒLS MILLENIUM VAJADZĪGS
Visām sievietēm no 30 gadu vecuma.
Sievietēm, kas cenšas saglabāt ādu tvirtu un gludu.
Tām, kas cīnās ar grumbiņām.
Sievietēm, kuru ādai vajadzīga barošana un mitrināšana.

Nesatur parabēnus un fenoksietanolu.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI

Pirmie lietošanas rezultāti redzami jau pēc 5-7 dienām,
bet pēc mēneša regulāras lietošanas paaugstinās ādas
tonuss, izlīdzinās grumbiņas, āda iegūst jaunības starojumu, izlīdzinās sejas ovāls.

Gēlu Millenium Neo rekomendē uzklāt vakarā pirms miega uz notīrītas sejas ādas.
Glabāt vēsā, sausā no gaismas aizsargātā vietā.
Derīguma termiņš: 3 gadi.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Gēls Millenium Neo sejas kopšanas līdzeklis
Ingredienti
Alveja
Žeņšeņa ekstrakts
Ķīnas kamēlijas lapu ekstrakts
Āzijas centellas ekstrakts
Lauka kosas ekstrakts
Kviešu olbaltumvielas ekstrakts
Ginko bilobas ekstrakts
Nātrija hialuronāts
Vitamīns E

Pateicoties alvejai un lauku kosas ekstraktam, Millenium
Neo gēls efektīvi attīra un noņem visus netīrumus, nekaitējot
dabiskajam ādas ūdens-tauku aizsardzības slānim, bet, tieši
otrādi, atjaunojot ādas pārklājumu. Tieši tā ir pirmā, bet pietiekami viegli ievainojamā barjera kaitīgo vielu un baktēriju,
kas rada dažādus ādas bojājumus (mikroiekaisumus, melnos
punktus, pūtītes, izsitumus u.c.), ceļā uz iekļūšanu organismā.
Alveja un ginko biloba ekstrakts atver poras un aktīvi izvada toksīnus, bet gēla Millenium Neo sastāvā esošais nātrija
hialuronāts rada uz ādas virsmas pretvīrusu aizsardzības plēvīti, kas traucē baktērijām un sēnītēm iekļūt ādā. Pateicoties
šo komponentu īpašībām, gēls Millenium Neo efektīvi un saudzīgi cīnās ar ādas nepilnībām, bet ar Ķīnas kamēlijas lapu
ekstrakta palīdzību, kam piemīt maigi nomierinošas īpašības,
noņem kairinājumu, iekļūstot dziļākos ādas slāņos - dermā.
Dermā, ādas otrajā slānī, atrodas kolagēna un elastīna šķiedras, kas ir ādas atbalsta karkass un piešķir ādai tvirtumu. No
šo šķiedru mitruma ir atkarīgs, vai āda izskatīsies tvirta vai ļengana, savītusi. Ja kolagēna šķiedras piepildītas ar mitrumu līdz
galam, mūsu āda izskatās gluda un elastīga.
Pateicoties augstajai hidrofilitātei, alveja un nātrija hialuronāts veicina normālu ūdens balansa saglabāšanu ādā, aizkavē
mitruma zaudēšanu, kā arī intensīvi mitrina ādu šūnu līmenī,
Žeņšeņa ekstrakts arī aizsargā ādu no izžūšanas, noņem pietūkumu un reģenerē tās šūnas. Turklāt kviešu olbaltumvielu
ekstrakts stimulē elastīna sintēzi, bet Āzijas centellas ekstrakts par 30% palielina kolagēna daudzumu ādas dziļākajos
slāņos. Vienam no lauka kosas vērtīgākajiem ingredientiem
- silīcijam, arī ir svarīga loma kolagēna un elastīna sintēzē.
Iekļūstot epidermā, silīcijs veicina trīsdimensiju struktūras veidošanos, tādēļ āda kļūst vēl tvirtāka, bet sīkās grumbiņas un
nelīdzenumi izlīdzinās.

Nosaukums
Millenium Neo

***Punktu
skaits
45,50 CV

1 flakons (50 ml)

Otrais dermas (kas ir caurausta ar lielu daudzumu sīku kapilāru) uzdevums, ja raugās pēc to svarīguma, ir epidermas
apgādāšana ar daudzām dažādām barības vielām - piemēram, ar skābekli, vitamīniem, olbaltumvielām, minerālvielām,
aminoskābēm. Ja epidermā pārstāj saņemt skābekli un citas
barojošās vielas, kā tas notiek organisma novecošanās procesā, tas uzreiz atspoguļojas mūsu ādā: tā kļūst pelēka, savītusi,
ļengana.
Aizkavēt mūsu ādas novecošanās procesu un nodrošināt to ar
nepieciešamo barošanu palīdzēs žeņšeņa ekstrakts. Tas normalizē asinsriti un vielmaiņu, tā atjaunojot ādu. Ķīnas kamēlijas lapu ekstrakts satur A, E, C grupas vitamīnus, kā arī tanīnu
kompleksu, kas nostiprina kapilārus un tonizē asinsvadus, uzturot ādas elastību. Ginko bilobas ekstraktam piemīt izteikta
asinsvadu paplašināšanas iedarbība, tas aktivizē asins mikrocirkulāciju audos un šūnu vielmaiņu. Turklāt, esot spēcīgs
antioksidants, šis augs savienībā ar vēl vienu aktīvu cīnītāju ar
brīvajiem radikāļiem, vitamīnu E, efektīvi aizsargā šūnu membrānas no sagraušanas, atjauno asinsvadu elastību un izturību,
novērš priekšlaicīgu ādas novecošanos.
Tādēļ atjaunojošais un aizsargājošais Millenium Neo gēls ir atbalsts mūsu ādai ikdienas cīņā ar ārējās vides agresiju un
galvenajiem ienaidniekiem - brīvajiem radikāļiem. Aktīvie
gēla komponenti, pastiprinot un papildinot viens otra iedarbību, paaugstina ādas tonusu, elastību, ievērojami samazina
grumbas un ādas bojājumus, padara sejas ovālu noteiktāku un
skaidrāku, bet nobriedušas ādas šūnām dāvina nepieciešamo
atbalstu, neitralizēju novecošanās pazīmes.

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
62,10 EUR

Cena
pircējiem
97,20 EUR
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SMART FOOD

Chocolate shake

Vanilla shake
Kokteiļi Smart Food – lietderīgā un patīkamā apvienojums
ĪPAŠĪBAS
Normalizē vielmaiņu
Veicina atbrīvošanos no liekā svara
Palīdz kontrolēt cukura līmeni asinīs
Atjauno organisma svarīgāko vitamīnu rezerves
Nomāc bada sajūtu.

PRIEKŠROCĪBAS

Kokteilim Chocolate shake un Vanilla shake
piemīt izteikta, piesātināta šokolādes garša,
tas normalizē vielmaiņu, palielina darbaspējas un uzlabo noskaņojumu visas dienas
garumā.

Kokteilis Chocolate shake ir svarīgu vitamīnu un minerālvielu avots un satur
augstas kvalitātes augu izcelsmes olbaltumvielas, kas padara šo kokteili par
pilnvērtīgu pārtikas produktu. Tas normalizē vielmaiņu, uztur organisma
enerģētisko tonusu, palīdz koriģēt uztura režīmu un atbrīvoties no liekā
svara. Mazkaloriju produktam Chocolate shake piemīt patīkama šokolādes
garša, un tas ir ideāls risinājums tiem, kuri ievēro diētu.
Mazkaloriju produktam Vanilla shake piemīt patīkama vaniļas garša, tas
nav barojošs un ir lieliski piemērots visiem, kuri ievēro diētu.

CHOCOLATE UN VANILLA SHAKE VAJADZĪGS
Tiem, kam rūp sava āriene
Tiem, kas grib normalizēt vielmaiņas funkcijas
Tiem, kas vēlas ieviest korekcijas savā uzturā
Tiem, kas seko cukura līmenim asinīs
Tiem, kas ievēro dažādas diētas
Jauniem, aktīviem cilvēkiem, kam nepieciešams papildu enerģijas un organismam svarīgo vitamīnu un minerālvielu, kā arī uzturvielu

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
1 paciņas saturs jāizšķīdina 200 ml maztauku piena. 1 kārbiņa satur 14 paciņas.
Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā kā 25 °C), sausā, no gaismas pasargātā un bērniem
nepieejamā vietā.
Derīguma termiņš: 3 gadi.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
Chocolate shake un Vanilla shake kokteilis
Ingredienti
Vitamīns A
Vitamīns D
Vitamīns E
Vitamīns C
Vitamīns B1
Vitamīns B2
Vitamīns B3
Vitamīns B6
Vitamīns B9
Vitamīns B12
Vitamīns B8
Vitamīns B5
Kalcijs
Fosfors
Dzelzs
Cinks
Varš
Jods
Selēns
Magnijs
Mangāns

1 kapsula (1200 mg) satur
120 mg
0,75 mg
1,8 mg
12 mg
0,16 mg
0,21 mg
2,4 mg
0,21 mg
30 mg
0,37 mg
7,9 mg
0,9 mg
50 mg
195 mg
3,9 mg
2 mg
0,29 mg
23 mg
8,3 mg
73 mg
0,35 mg

Ieteicams lietot kā funkcionāla uztura produktu – augstas kvalitātes olbaltumvielu avotu ar lielu bioloģisko vērtību.
Diemžēl mūsdienu straujais dzīves ritms ne vienmēr ļauj tikt pie uzkodām ik pēc trim stundām. Bieži vien tam vienkārši nepietiek
laika, par to aizmirstas vai nav piemērota situācija, turklāt ir cilvēki, kas vienkārši kautrējas ēst citu klātbūtnē.
Šeit lielisks palīgs būs jaunais, ekskluzīvais Vision produkts – garšīgie un no uzturvielu viedokļa vērtīgie kokteiļi Smart Food. To pamatā ir jaunā, funkcionālā uztura unikālās formulas, ko izstrādājuši laboratorijas DEM4 zinātnieki un kas palīdzēs pareizi organizēt savu
uzturu, atsakoties no ātrajām uzkodām un nenodarot ļaunumu organismam.
Kokteiļi Smart Food satur augstas kvalitātes augu izcelsmes olbaltumvielas, kam piemīt liela bioloģiskā vērtība un kas palīdz kontrolēt svaru un vienmēr uzturēt sevi formā. Tos var lietot ne tikai novājēšanas, bet arī svara kontrolēšanas un muskuļu masas palielināšanas nolūkā.
Jums garšo vaniļas saldējums? Kokteilim Vanilla shake piemīt patīkams vaniļas aromāts, un tas spēj lieliski aizstāt jebkādu desertu,
ko esat pieraduši lietot saldajā ēdienā. Bez tam tas atjauno organisma enerģijas rezerves, labvēlīgi ietekmē vielmaiņas funkcijas,
mazina nervu spriedzi un normalizē sirdsdarbības ritmu.
Jūs nespējat dzīvot bez šokolādes? Tad Jums noteikti garšos Chocolate Shake! Tam piemīt izteikta, piesātināta šokolādes garša, tas
normalizē vielmaiņu, palielina darbaspējas un uzlabo noskaņojumu visas dienas garumā.
Kokteiļu Smart Food lielākā priekšrocība ir tāda, ka tie ir ārkārtīgi ērti lietojami. Kad vien nepieciešams, jebkuru no kokteiļiem var
sajaukt īpašā šeikerī un paņemt līdzi gan uz lietišķu tikšanos, gan treniņu vai kinoteātri. Šie kokteiļi lieliski remdē bada sajūtu, normalizē vielmaiņu, ļauj sabalansēt uzturu un kontrolēt ķermeņa svaru.
Vision kokteiļi kļūs par ideālu risinājumu cilvēkiem, kuri cenšas uzlabot savas dzīves kvalitāti, apgūstot veselīgus ieradumus un bagātinot savu uzturu ar derīgiem zemas kaloritātes produktiem.

Nosaukums
Chocolate shake
Vanilla shake

***Punktu
skaits
16,00 CV
16,00 CV

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
28,80 EUR
28,80 EUR

Cena
pircējiem
45,70 EUR
45,70 EUR
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ZĀĻU TĒJAS
Zaļu tējas droši ir ienākušas mūsu dzīve.
Šodien aizvien vairāk cilvēku tās lieto veselības nostiprināšanai un vienkārši labsajūtai.
Zāļu tējas Vision ievāc Lietuvas ekoloģiski
tīros rajonos. To noslēpums - Baltijas saules enerģija, seno recepšu gudrība un pašas
mūsdienīgākās ražošanas tehnoloģijas.

Tēja Viņai
Lieliski atsvaidzina, atjauno un saglabā skaistumu. Regulāra tējas lietošana
veicina svara samazināšanos un slaida auguma saglabāšanu.
SASTĀVS
zaļā tēja, piparmētra, aveņu lapas un ogas, apelsīna gabaliņi un ziedi, citrona gabaliņi,
krustnagliņas.

Tēja Viņam
Uzmundrinoša tēja mūsdienīgam vīrietim. Uzlādē ar enerģiju, saglabājot veselu sirdi un asinsvadus. Tēja Viņam - enerģija un aktivitāte ilgiem gadiem.
SASTĀVS
melnā tēja, vilkābeles augļi, mežrozītes augļi, dzeloņplūmes augļi, kurkuma.

Mežrozīte un timiāns
Paaugstina imunitāti, stimulē organisma aizsargspējas. Dabisks C vitamīna
avots.
SASTĀVS
timiāns, mežrozītes augļi, piparmētras lapas.
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Hibisks un meža ogas
Pazemina arteriālo spiedienu un normalizē asinscirkulāciju. Uzlabo sirdsdarbību, nostiprina asinsvadu sieniņas un novērs trombu veidošanos.
SASTĀVS
hibiska ziedi, aronijas, dzeloņplūmes, mežrozītes augļi, piparmētra lapas.

Zaļā tēja ar citronliānu
Neitralizē brīvo radikāļu postošo darbību, izvada toksīnus no organisma.
Ievērojami palēnina novecošanās procesus.
SASTĀVS
zaļās tējas lapas, citronliāna.

Melisa un mežrozīte
Uzlabo gremošanu, novērš meteorismu un rūgšanas procesus kuņga-zarnu
traktā. Noņem smaguma sajūtu pēc ēšanas.
SASTĀVS
ķimenes sēklas, melisas lapas, mežrozītes augļi.

Liepa un piparmētra
Efektīva gripas un saaukstēšanās gadījumā: paaugstina organisma pretestības spējas, sviedrē un pazemina temperatūru, samazina gļotādas iekaisumu.
SASTĀVS
liepas ziedi, piparmētras lapas.

Generation Y Mommy
Speciāli izveidota barojošām mātēm: stimulē krūts piena veidošanos,
ievērojami uzlabo tā kvalitāti, novērš sāpīgas kolikas un meteorismu
krūts bērniem (zīdaiņiem).
SASTĀVS
fenheļa sēklas, anīsa augļi, Aspalathus Linearis, aveņu lapas, spirulīna, sieramoliņa
sēklas, hibiska ziedi.

Nosaukums

***Punktu
skaits
Tēja (1 iepak.)
2,0 CV
Tēja „Generation Y Mommy” 2,6 CV

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
3,60 EUR
4,68 EUR

Cena
pircējiem
6,00 EUR
7,80 EUR
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SMARTFOOD

D4X My UnitDose®
Garšīgs produkts no jaunās realitātes

ĪPAŠĪBAS
Aizsargā no intoksikācijas un brīvajiem radikāļiem.
Attīra no piesārņojuma.
Atbalsta imūnsistēmu.
Atjauno enerģētisko statusu, normalizē šūnu vielmaiņu
Labvēlīgi ietekmē smadzeņu darbību.

PRIEKŠROCĪBAS
Veidots ar nanotehnoloģiju palīdzību, kas ļauj izmantot
no produkta sastāva īpaši mazas derīgo vielu daļiņas.
D4X My UnitDose® tiek īpaši apstrādāts un pateicoties tam, šī produkta vērtīgās vielas tiek atbrīvotas no
kaitīgiem piemaisījumiem.
Pateicoties jaunāko ražošanas tehnoloģiju izmantošanai, D4X My UnitDose® „dzīvo" ingredientu īpašības ir
pilnībā saglabātas.
Ražošanā izmantota molekulārās homogenizācijās tehnoloģija, kas vairākkārt pastiprina produkta īpašības,
turklāt dod iespēju ieprogrammēt D4X My UnitDose®
molekulas orgānu - mērķu aizsardzībai.

Kas ir orgāni - mērķi un kāpēc tie jāaizsargā? Orgāni-mērķi ir orgāni vai audi, uz kuriem visspēcīgāk iedarbojas vielas vai kairinoši faktori: stresi, nikotīns un alkohols,
slikta ekoloģija, zāļu lietošana bez kontroles. Visvārīgākie, trauslākie un neaizsargātie šīs „apšaudes" laikā ir tieši vitāli svarīgie organisma centri: sirds, aknas, nieres,
plaušas un nervu sistēma. Palūkosimies statistiku. Stress šodien ir cēlonis gandrīz
90% slimību. Depresija jau ir ieņēmusi otro vietu starp slimībām, kas izraisa darbaspēju zudumu, un tā ir visizplatītākā slimība sievietēm. Smēķēšana katru gadu
prasa vairāk nekā piecu miljonu cilvēku dzīvības, un kļūst par nāves cēloni 30%
onkoloģisko slimību. Pasīvā smēķēšana nav mazāk bīstama - 8 stundas slēgtās
telpās kopā ar smēķētāju pielīdzināmas dienā izsmēķētām 5 cigaretēm. Regulārā
ātro uzkodu lietošana izraisa aptaukošanos, imūnsistēmas darbības traucējumus,
gastrītus, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūlu, pankreatītu un onkoloģiskās
slimības. Turklāt arī ikdienas pārtiku par veselīgu nenosauksi. Gada laikā katrs pieaugušais kopā ar pārtiku apēd vidēji līdz trīs kilogramiem kaitīgas ķīmiskās vielas.
Bet miega trūkums arī ir spēcīgs stress orgāniem - mērķiem. Tas veicina plātnīšu
veidošanos koronārās artērijās, kuru atdalīšanās var novest pie infarkta. Miega
trūkums ietekmē arī nervu sistēmu, izraisot sliktu garastāvokli, zemas darbaspējas un rezultātā - depresiju. Katru bezmiega nakti var pielīdzināt smagai alkohola
intoksikācijai.
Un ja ar stresu, nepareizu uzturu un kaitīgiem ieradumiem vēl var kaut ko darīt,
tad vides kaitīgās ietekmes priekšā mēs esam bezspēcīgi. Tīru gaisu un spirgtu
vēju, ar ķimikālijām nedzīvu nepadarītu ūdeni upēs un ezeros, laukus un dārzus,

D4X MY UNITDOSE® VAJADZĪGS
Pilsētas iedzīvotājiem, kas katru dienu savās plaušās ieelpo smogu, dūmus un izplūdes
gāzes.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Maisiņa saturu pievienot jogurtam, sulai vai citam dzērienam vai ēdienam (vēlams temperatūrā, ne augstākā
par 65°C).
iesaiņojums: 7 sašē individuālā iepakojumā pa 12 g
Glabāt sausā, vēsā vietā.
Derīguma termiņš: 18 mēneši.

Tiem, kas mācās, mācību gada laikā, kā arī paaugstinātu garīgo slodžu laikā.
Tiem, kuriem ir novājināta imunitāte.
Tiem, kas pārmērīgi daudz lieto ātrās uzkodas.
Tiem, kas lieto alkoholu un smēķē.
Kaitīgo enerģijas dzērienu mīļotājiem.
Tiem, kas lieto medikamentus.
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Sastāvs un ingredientu apraksts
D4X My UnitDose® Smart Food produktu līnija
Ingredienti
Medus
Īpaši vērtīgas mežrozītes, vilkābeles, hibiska frakcijas
Dzintarskābe

kas nepazīst ķīmisko mēslojumu - to visu nevar nopirkt. Starp citu,
pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem 90% visu ļaundabīgo
jaunveidojumu jeb audzēju ir saistīti ar vides faktoriem. Savukārt
gaisa globālā piesārņošana gadā ir aptuveni divu miljonu cilvēku
priekšlaicīgās nāves cēlonis.
Katrs no mums katru dienu riskē ar savu veselību, pakļaujot orgānus - mērķus kārtējam uzbrukumam. Cik stundu dienā jūs pavadāt
dabā, izbaudot tīru gaisu? Un kādā apjomā ieelpojat pilsētas smogu? Padomājiet, cik sabalansētas un vitamīniem bagātas šodien ir
jūsu pusdienas? Cik ilgs un ciešs ir jūsu miegs
Mūsu orgāniem - mērķiem ir vajadzīga pastāvīga - efektīva un ātra
- aizsardzība. Mums vajadzīgs produkts, kas darbojas līdzīgi lietussargam, kas vienmēr ir pa rokai un kuru var nekavējoties atvērt, ja
parādās mākoņi - intoksikācija.
„Gudrā pārtika" D4X My UnitDose® radīta ar nanotehnoloģiju palīdzību, kas ļauj izmantot īpaši mazas derīgo vielu daļiņas no produkta sastāva, kas nepārsniedz 100 nanometrus. Pateicoties tādam
izmēram, D4K My UnitDose® daļiņas nokļūst visgrūtāk pieejamās
organisma zonās, palīdzot visām sistēmām saskaņoti darboties.
Aizsargā orgānus - mērķus no papildus slodzes, atveseļojot visu
organismu. Veicina normālu asinsriti, „sliktā” holesterīna līmeņa pazemināšanos asinīs, enerģijas izstrādāšanos, cīnās ar priekšlaicīgu
organisma novecošanos, veicina šūnu elpošanas uzlabošanos, labvēlīgi ietekmē smadzeņu, sirds, aknu, nieru, plaušu, kuņģa, zarnu
trakta, aizkrūts dziedzera, aizkuņģa dziedzera darbību.
D4X My UnitDose® neaizstās vajadzību pēc augu valsts komplektiem - uztura bagātinātājiem un neaizvietos veselīgu dzīvesveidu.
D4X My UnitDose® - tas ir nepieciešamais papildinājums tam, ko
jau piedāvā kompānija Wellness pasaules piekritējiem. Turklāt, esot
pārtika, D4X My UnitDose® sastāv vienīgi no dabiskiem ingredientiem. To var lietot kā parasto pārtiku - tik bieži, cik jums tas ir nepieciešams.
,,Gudrā pārtika"- tas ir unikāls gadiem pārbaudītu dabisko komponentu un jaunāko, patentēto ražošanas tehnoloģiju apvienojums.
Vispirms ir svarīgi zināt, ka visi ingredienti ir iegūti ekoloģiski tīros
pasaules reģionos. Produkta kvalitāte pilnībā atbilst starptautiskajiem standartiem ISO,GMP, Ecocert.

Nosaukums
D4X My UnitDose

***Punktu
skaits
6 CV

1 sašē (12 g) satur
Līdz 88%
11,5%
0,5%

Produkta sastāvā ir medus, dzintarskābe un VIP kokteilis no trīs
vērtīgiem augu izcelsmes ingredientiem: mežrozītes, hibiska un
vilkābeles. Šai elegantajai dabas buķetei piemīt vesela rinda pārsteidzošu īpašību.
Medus - dabiskais pamats - normalizē iekšējo orgānu darbību, paaugstina imunitāti, uzlabo asins formulu, novērš organisma priekšlaicīgu novecošanos, veicina enerģijas izstrādi. Šī produkta vērtība
ir pārsteidzoša, bet tikai ar vienu nosacījumu - tam jābūt ievāktam
ekoloģiski tīrā rajonā un stingri noteiktā laikā. Medus, kas ir „gudrās
pārtikas" D4X My UnitDose® sastāvā, ir iegūts pēc ES standartiem
sertificētās dravās. Tas garantē medus ieguves rajona ekoloģisko
tīrību, kā arī to, ka tajā nav rūpnieciskā piesārņojuma avotu un maģistrālo autoceļu. Šis medus ir tīrs un īpaši bagāts ar bioloģiski aktīviem elementiem, jo tiek ievākts pavasarī un vasaras sākumā, kad
zied pirmie medu dodošie augi.
Dzintarskābe ir spēcīgs dabisks antioksidants. Tai piemīt unikāla iedarbība: tā sakrājas tieši tajās vietās, kur tā nepieciešama, ignorējot
veselos audus. Palīdz stresa situācijās, cīnās ar iekaisumiem, regulē
zarnu trakta darbību, uzlādē ar enerģiju, stimulē ādas reģenerāciju,
veicina matu augšanu, nostiprina asinsvadus, bagātina organismu
ar skābekli, palīdz galvassāpju gadījumos. Dzintarskābei piemīt
spēja paaugstināt šūnu elpošanas aktivitāti, nostiprina imunitāti
un aizsargā no dažāda veida toksiskas saindēšanās, arī ar alkoholu.
Veicina organisma atjaunošanos.
Mežrozīte satur ļoti daudz C vitamīna. Mežrozītes augļos askorbīnskābes ir aptuveni 10 reizes vairāk, nekā upeņu ogās un 50
reizes vairāk, nekā citronā. Mežrozīte kā ārstniecības augs bija labi
zināma jau senajā Grieķijā. To plaši izmantoja smaganu asiņošanas
novēršanai un ārstēšanai un ievainojumu sadziedēšanai. Mežrozīte
ir ārkārtīgi efektīvs līdzeklis hemoglobīna līmeņa paaugstināšanai.
Hibisks darbojas kā dabisks antiseptiķis un žults dzinējs, uzlabo
aknu darbību, normalizē asinsspiedienu, novērš „sliktā" holesterīna
veidošanos.
Vilkābele savukārt pazemina holesterīna līmeni asinīs, uzlabo koronāro asinsriti, palīdz sirds aritmijas gadījumos.

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
11,70 EUR

Cena
pircējiem
18,00 EUR
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Step to Dream
Solis pretī sapnim. 100 dienas, kas mainīs
jūsu dzīvi.
Step to Dream ir
Augsvērtīgi bioloģiski aktīvi uztura bagātinātāji, tējas
un kosmētika.
Speciālistu padomi veselīga uztura, skaistuma un
sporta jautājumos.
Motivācijas sistēma.
Domubiedru pastāvīgs atbalsts un palīdzība.

Step to Dream ir aktuāls
Jūs gribat būt enerģiskāka un veselāka.
Tiecaties pēc ideāli slaida auguma.

Programmas ,,Solis pretī sapnim" mērķis - palīdzēt jums kļūt veselai, skaistai, laimīgai un veiksmīgai. Ja vēlaties uzlabot savu pašsajūtu, veselību un
izskatu, droši lietojiet programmas ,,Solis pretī sapnim"shēmu un izmantojiet vienkāršus ieteikumus.
Programma jums palīdzēs sekot arī sasniegtajiem rezultātiem.
Apmeklējiet mūsu interneta lapu www.visionsurvey.net, kurā jūs varēsiet
novērtēt savas dzīves kvalitāti un arī rezultātus, kurus būsiet sasnieguši ar
programmas palīdzību. Ar prieku novērojiet, kā uzlabojas jūsu pašsajūta un
dzīve kopumā.
Simts dienu programma ,,Solis pretī sapnim" sastāv no 4 posmiem. Soli pa
solim, secīgi un vienkārši, jūs īstenosiet savu sapni būt veselai un laimīgai

Jums patīk justies pievilcīgai.
Gribat, lai jūsu ģimene ir laimīga.
Jums patīk atrasties pozitīvi noskaņotu domubiedru
vidū.
Gribat veiksmīgu karjeru.
Tiecaties pēc finasialas neatkarības.
Augstu vērtējat neatkarību.

Jaunība
Mēs sākam novērtēt jaunību un veselību, kad jūtam, ka tā mūs pamet. Ļengana āda un muskuļi, pigmenta plankumi, grumbiņas, kuras jau ir grūti noslēpt, nogurums, apātija un pasivitāte - tās visas ir vecuma pazīmes, nepielūdzamais laiks dara savu.
Par laimi, šos procesus nereti var palēnināt vai pat pilnībā apturēt, bet - ja ir vēlēšanās, pat var pagriezt laiku atpakaļ. Daudzas
vecuma pazīmes nav nekas cits kā novārdzināta organisma reakcija ar traucētām funkcijām, kuru pavada palēnināta vielmaiņa
un šūnu deģenerācija.
Galvenais uzdevums — panākt šūnu atjaunošanās procesu. Lai to panāktu, jāattīra un jāatjauno organisms, lai katra šūna
pilnvērtīgi darbotos.
Tieši tādēļ programmas ,,Solis pretī sapnim" posms Jaunība" ir pats galvenais solis, kas radīs pārmaiņas.
Galvenais uzdevums — panākt šūnu atjaunošanās procesu. Lai to panāktu, jāattīra un jāatjauno organisms, stimulējot katru
šūnu pilnvērtīgi darboties.
Produkti šajā posmā darbojas kompleksi. Pirmā posma .jaunība" produkti izvada no organisma sārņus un kaitīgās vielas, kas
uzkrājušās šūnās, atjauno un nostiprina šūnu membrānas, veicinot reģenerāciju

Skaistums
Prieks, kuru sajutīsiet, paraugoties uz sevi spogulī, iedvesmos jūs turpināt iesāktās pārmaiņas, ja rezultāti ir acīmredzami, doties uz iecerēto mērķi ir daudz vieglāk. Atgriežas vēlme dāvāt savu valdzinājumu apkārtējai pasaulei, skaisti ģērbties, smaidīt,
priecāties par dzīvi un būt tai, kas tu esi. Pēc pirmā posma, organisma attīrīšanas un ķermeņa un dvēseles atjaunotnes, jums
jāveic nākamais solis. Solis pretī «Skaistumam".
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Otrā posma uzdevums -atdot skaistumu jūsu augumam un nostiprināt organisma spēkus.
Precīzi noteiktas produktu aktīvo komponentu devas un to efektīvs apvienojums šajā posmā ievērojami uzlabos jūsu ādas,
matu un nagu stāvokli, jūsu ķermeņa aprises kļūs daudz skaistākas, bet augums - slaidāks. Pateicoties vitamīniem, minerālvielām un citām nepieciešamajām vielām, jūsu skaistums un valdzinājums iegūs jaunas krāsas. Patiesā skaistuma avots atrodas
cilvēkā!

Daba
Dabas pilnība ir bijusi redzama vienmēr. Dabā ir daudz apliecinājumu tam, ka tās skaistuma pamatā ir proporciju etalons. Dabā viss ir harmonisks - viss katru brīdi notiek ar minimālu piepūli, un tā ir visīstākā maģija. Daba slēpj sevī milzīgus spēkus un
neapvaldāmu enerģiju, kas spēj uzturēt, atjaunot un ārstēt. Mēs esam neatņemama dabas daļa, tādēļ vienotība un harmonija
ar dabu nodrošina mums jaunību, skaistumu, veselību un enerģiju ilgus gadus. Pēc organisma attīrīšanas un atjaunošanas, kad
skaistums pie mums ir atgriezies, seko trešais solis - atdot dvēselei mieru un un iekšējo līdzsvaru.
Lai to sasniegtu, jāveic trešais solis ,,Daba".
Trešā posma uzdevums - atjaunot harmoniju un iekšējo enerģiju.
Veicot šo soli, jūs sajutīsiet iekšēju mieru, pie jums atgriezīsies pirmatnējā pārtliecība par sevi, dodot spēkus un pacietību turpināt ceļu uz savu mērķi.

Mīlestība
Pēc programmas pirmajiem trīs posmiem jūs jūtaties lieliski. Jūs lidojat. Un izskatāties daudz labāk, vai ne? Jums ir lielisks
noskaņojums, daudz enerģijas, bet jūsu atspulgs spogulī ar katru dienu jums patīk aizvien vairāk un vairāk. Tagad galvenais nostiprināt rezultātus un novērst stresa rašanos, lai jūsu labā pašsajūta nepazustu.
Ceturtais un noslēdzošais programmas posms plīdzēs nostiprināt Jūsos notikušās pārmaiņas uz ilgo laiku.
Jūs esat nogājušas interesantu un iedvesmojošu ceļu un jau šodien varat priecāties par acīmredzamām pārmaiņām, kas atdevušas jūsu dzīvesprieku, mīlestību un pašpārliecību. Tagad jūs mierīgi un ar labpatiku sasniegtos rezultātus nostiprināsiet uz
ilgu laiku.

Nosaukums
Step to Dream

***Punktu
skaits
760 CV

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
882,00 EUR

Cena
pircējiem
1467,00 EUR
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Bio-in
100 dienas līdz atjaunošanai
ĪPAŠĪBAS
Nogalina sliktās baktērijas un sēnītes.
Atjauno un stiprina imūnsistēmu.
Izvada smagos metālus un toksīnius.
Atjauno un uzlabo gremošanu un mazina vēdera
uzpūšanos un citus nevēlamus simptomus.
Nomāc alerģijas.
Palielina uzturvielu uzsūkšanos.
Kontrolē holesterīna līmeni organismā.
Veicina harmonisku emocionālo stāvokli un enerģijas
pieplūdumu.
Atjauno dabīgo skābju-sārmu līdzsvaru organismā.

PRIEKŠROCĪBAS
Probiotiku tehnoloģijas mūsdienās var iedalīt
piecās paaudzēs. Mēs izmantojam jaunāko piekto. Tiek pielietots unikāls risinājums - krioaizsardzība.
Bio-in programma paredzēta 120 dienām, kas
ietver vairākus posmus, kas mērķtiecīgi papildina
viens otru.
Bio-in ir personalizēta programma. Tā ir sadalīta
vismaz 12 individuālos profilos, lai atvieglotu
individuālu izvēli.
Programmā Bio-In ir unikālas pēc savam īpašībām bioloģiski aktīvas vielas, kas veicina kuņģazarnu trakta un visu organismu, lai uzņemtu simbiotikas.

Vision Bio-In - programma, kurai nav analogu pasaulē!
BIO-IN - 120 dienu līdzsvarota programma, kura atjauno organisma Mikrobiomu.
Programma Bio-In ir ar specializētu ietekmi, kas optimizē organisma specifiskās
funkcijas. Bio-In lietotājs programmu var personalizēt atkarībā no personiskām
vajadzībām.
Bio-In programma nodrošina organisma dabisku atjaunošanos, uzlabota imunitāti, atjauno mikrofloru, uzlabo pašregulācijas procesus kuņģa-zarnu traktā.
Uzlabojas ķermeņa nervu sistēmas paškontrole un palēninās novecošanās procesi.
Pateicoties Bio-In, jūs varat nebaidīties no tādam slimībām kā, piemēram, Parkinsona, Alcheimera slimība un no citām ar vecumu saistītām problēmām. BioIn jums palīdzēs novērst hronisku slimību attīstību un vispusīgi uzlabot savu
veselību un dzīves kvalitāti.
Programmas Bio-in mērķis:
Uzlabot veselību un dabiski pagarināt cilvēku dzīvi.
Paildzināt jaunību, un kopumā palēnināt organisma novecošanās procesus.
Soli pa solim atjaunojot veselību 120 dienās.
Programmai ir 8 posmi.
Jauno baktēriju sinerģija un simbioze nodrošina līdz šim nebijušu un spēcīgu
pozitīvu efektu!
Ļoti svarīgi atcerēties, ka katram no probiotiku veidiem programmā Bio-in ir
sava specifiska ietekmi uz ķermeni un ir svarīgi izvēlēties atbilstošus baktēriju
celmus.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI
Lietot atbilstoši individuālai programmai.
Glabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C)
sausā, bērniem nepieejamā vietā.
Derīguma termiņš: 3 gadi.

BIO-IN VAJADZĪGS
tiem, kas gatavi investēt savā veselībā
tiem,kas vēlas atrast efektīvu personalizētu produktu
tiem, kas dod priekšroku stabiliem ilgtermiņa rezultātiem
tiem, kas vēlas kontrolēt un palēnināt organisma novecošanās procesus
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Sastāvs

Bio-In sastāv no 4 dzimtām un 14 veidiem dažādu dzīvu, agresīvas vides izturīgu, aizsargātu baktēriju, kuru kopējais skaits ir vairāk
nekā 150 miljardi.
Programma Bio-in ir dabiskas izcelsmes probiotikas un fermenti ar unikālām īpašām, kas, gremošanas trakta darbībā, ražojot kobiotiķus, veic katalizatora funkciju. Kas labvēlīgo baktēriju kolonijā uzlabo simbiozi un spēju iedzīvoties uz zarnu epitēlija gļotādas.
KOBIOTIĶI ir no pārtikas izņemti vērtīgie gremošanas fermenti, kas labvēlīgi ietekmē ne tikai baktērijas, bet arī organisma šūnas.
Baktērijas pārklājuma tehnoloģija speciāli izstrādāta programmai Bio-in tas ir polimēru polisaharīda-sāls komplekss ar unikālu patentētu formulu.
Bio-In ražošanā tiek izmantota krioaizsardzības tehnoloģija, kas dod unikālu iespēju nodrošināt baktēriju dzīvotspēju istabas temperatūrā līdz to derīguma termiņa beigām, kā arī izturību pret agresīvo skābes un sārmu iedarbību gremošanas traktā.
Produkts Bio-In ražots atbilstoši GMP, ISO9001, HACCP un ISO 22000 .
Izstrādāja pētniecības laboratorija Vision DEM4 kopā ar Eiropas lielāko koncerna "Arkopharma" Francijā un "Nutripharma" Īrijā.
Soren Thomsen, izpilddirektors Biocare Kopenhāgenas ApS, atbildēja par konkrētu tehnoloģiju attīstību un mikroorganismu iepakošanu.
Jesper Ganttsel, izpilddirektors Biocare Kopenhāgenas ApS, vadīja komandu, kas radīja Bio-In programmas produktu formulas.
Šādu unikālu programmu varēja radīt, pateicoties tam, ka savus prātus apvienoja augstas klases zinātnieki no daudzām pasaules
valstīm un kopējs darbs deva brīnišķīgus un efektīvus rezultātus. Baudiet tos arī Jūs!

Nosaukums
Bio-In

***Punktu
skaits
760 CV

*** Cena Ar Atlaidi ***
„Priviliģētais Klients”
897,30 EUR

Cena
pircējiem
1467,00 EUR
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Svarīga Papildus Informācija!
Modernās pasaules rezultātā, Cilvēks savā ikdienā tikai ar savu pierasto ikdienas uzturu, pat teorētiski vairs nevar nodrošināt sava organisma dažādos dzīvības procesus
ar visām ikdienā obligāti vajadzīgām un pilnvērtīgām, sabalansētām, pilnīgi dabīgām
uzturvielām pietiekamā daudzumā un kvalitātē, kā rezultātā rodas dažādas pakāpes
un smaguma organisma sarežģījumi, tai skaitā jebkuras slimības.
Runājot Cilvēkiem saprotamā valodā - nepilnvērtīga ikdienas uztura rezultātā, Cilvēka
organisms tiek reāli novājināts un pats vairs nav spējīgs pretoties modernās pasaules
dažādu nelabvēlīgo faktoru ietekmei.
Gandrīz visu Cilvēka organisma sarežģījumu un slimību pats galvenais pamata iemesls
ir liels dažādu uzturvielu iztrūkums. Diemžēl, tas jau ir zinātniski pierādīts fakts!
Bet, labā ziņa ir tā, ka šai globāla mēroga problēmai ir reāls risinājums. Visā pasaulē
vienīgais veids, kā efektīvi mazināt modernās pasaules nelabvēlīgo faktoru ietekmi uz
savu organismu, nodrošināt savu organismu ar dabīgām un pilnvērtīgām uzturvielām,
ir ikdienā, papildus pie sava pierastā ikdienas uztura, obligāti lietot pilnīgi dabīgus,
pilnvērtīgus un sabalansētus augstas kvalitātes uzturvielu kompleksus - Augstas Kvalitātes Pilnīgi Dabīgus Uztura Bagātinātājus.
Rūpēties par sava unikālā organisma veselību un dabīgo skaistumu jau laicīgi katru
dienu - šodien tā ir pilnīgi normāla un pašsaprotama lieta un to sauc par Cilvēka Ikdienas Veselības Profilaksi.
Katru dienu nodrošinot savam organismam Veselības Profilaksi, Jūsu unikālais organisms būs stiprs un spējīgs efektīvi pretoties modernās pasaules ikdienas nelabvēlīgai
ietekmei.
Ja Jūs vēlaties uzlabot vai nostiprināt, un Jums interesē arī turpmāk saglabāt teicamu
savu veselības stāvokli un dabīgo skaistumu daudzus gadus, tad noteikti jau sākot ar
šodienu sāciet katru dienu nodrošināt savu organismu ar Pilnvērtīgu Veselības Profilaksi!
Pasaulē nav dabīgu organisma reakciju, ar kurām Cilvēka unikālais organisms pats
nevarētu tikt galā un atrisināt! Diemžēl ir cilvēki, kuri negrib palīdzēt savam organismam un nenodrošina savā ikdienā Pilnvērtīgu Savas Veselības Profilaksi.
Apstākļi, kuros dzīvo mūsdienu cilvēks, bieži vien ir nelabvēlīgi viņa veselībai. Reizēm
tos nav iespējams mainīt. Bet tomēr daudz kas no tā, kas nosaka cilvēka veselības
stāvokli, ir mūsu varā. Tas viss ir individuālas izvēles rezultāts, ko cilvēks veic, pamatojoties uz savu personīgo vērtību sistēmu. Tieši vērtību sistēma nosaka cilvēka uzvedību, viņa ieradumus, prioritātes un kopumā to, ko sauc par dzīves veidu.
Vision apvieno dažādu interešu cilvēkus ap vienu galveno ideju - vispārējas veselības
un augsta līmeņa labklājības ideju.
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Produkcijas Lietošana
Visas produkcijas sastāvā ir tikai 100% dabīgi ingredienti, un visas produkcijas galvenais pielietojuma mērķis ir vesela Cilvēka ikdienas Pilnvērtīga Veselības Profilakse.
Produkcijas kompleksu lietošana katru dienu papildina un nodrošina Jūsu ikdienas
nepilnvērtīgo un nesabalansēto uzturu ar pilnvērtīgām, sabalansētām un dabīgām
uzturvielām (aminoskābes, vitamīni, makro- un mikroelementi, polinepiesātinātās
taukskābes, bioloģiski aktīvās vielas u.c.).
Uz uztura bagātinātāju flakona norādītās lietošanas devas ir paredzētas Veselam Cilvēkam ikdienas Veselības Profilaktiskos nolūkos.
Produkciju Jūs varat lietot kopā ar medikamentiem, varat lietot jebkurus vairākus
produktus vienlaicīgi kopā, kā arī droši varat tos lietot jauktā secībā pēc Jūsu brīvas
izvēles.
Jūsu ērtībai Kompānijas speciālisti ir izveidojuši jau gatavu speciālu „Produkcijas Navigatoru" ar uzskaitītiem dažādu produktu kompleksiem dažādām organisma sistēmām no septiņiem produktiem, kuram pateicoties, jau kopš pirmās iepazīšanās dienas ar Kompānijas produkciju Jūs varēsiet viegli orientēties visā Vision UB daudzveidībā un izvēlēties no tiem tos kompleksus, kas būs vislabāk piemēroti tieši Jums.
Lai uzzinātu informāciju par „Produkcijas Navigatoru", lūdzu sazinieties ar savu personīgo konsultantu izmantojot kataloga pēdējo nodaļu „Konsultanta kontaktinformācija".
Veselības sarežģījumu gadījumos uz produkcijas flakona ieteikto profilaktiskos nolūkos lietošanas devu palielināšana 2 vai 3 un vairāk reizes, atkarībā no situācijas un
veselības problēmas smaguma, var efektīvi un būtiski palīdzēt pozitīvi veicināt visa
organisma atjaunošanās un ārstnieciskos procesus jau tuvākā laikā.
Ņemot vēra daudzu gadu Vision produktu lietošanas pieredzi, oficiālo klīnisko pētījumu rezultātus, kā arī savā sfērā autoritārāko neatkarīgo ekspertu rekomendācijas,
speciālisti ir izstrādājuši arī konkrētas „Speciālas Produktu Programmas" no dažādiem produktiem dažādu veselības sarežģījumu gadījumos, slimību gadījumos, kuras
pielietojot savā ikdienā Jūs varat efektīvi palīdzēt savam organismam uzlabot veselības stāvokli un atrisināt esošās problēmas.
Lai uzzinātu speciālistu izstrādātās „Speciālas Produktu Programmas", lūdzu sazinieties ar savu personīgo konsultantu izmantojot kataloga pēdējo nodaļu „Konsultanta
kontaktinformācija".

Produkcijas Drošība, Efektivitāte, Kvalitāte
Kompānija oficiāli ir sākusi savu darbību 1996. gadā Krievijā. Vision filozofija - tā ir
cilvēka apzināta izvēle par labu veselīgam dzīves veidam, par labu teicamai veselībai.
Visai produkcijai ir veikti vairāk kā 7 gadu oficiāli klīniskie un laboratorijas pētījumi
pašās nopietnākās medicīnas iestādēs: Krievijas Medicīnas Zinātņu Akadēmijā, Krievi117

jas Medicīnas Zinātņu Akadēmijas Uztura Zinātniski Pētnieciskā Institūta Klīnikā
(PAMH), I.M. Sečenova Maskavas Medicīnas Akadēmija, I.I. Mečņikova Sanktpēterburgas Medicīnas Akadēmija, Krievijas Veselības Ministrijas un Krievijas Federācijas
Sociālās Attīstības Pēcdiploma Izglītības Medicīniskā Akadēmija, P.F. Lesgafta Sanktpēterburgas Fiziskās Kultūras Valsts Akadēmija, Maskavas Apgabala Dzemdniecības
un Ginekoloģijas Zinātniski Pētnieciskais Institūts (МОНИИАГ), L.A. Taraseviča Valsts
Zinātniski Pētnieciskais Standartizācijas un Medicīnisko Bioloģisko Preparātu Kontroles Institūts (Imūnbioloģisko Preparātu Nacionālais Kontroles Orgāns), N.N. Blohina
Krievijas Medicīnas Zinātņu Akadēmijas Onkoloģijas Zinātniskais Centrs
Produkcijas ražošanā Kompānijas galvenais stratēģiskais partneris ir lielākais Eiropā
Francijas farmaceitiskais koncerns „Arkopharma", ar kuru sadarbojoties kompānija
Īrijā ir uzbūvējusi pati savu ražotni „Nutripharma". Kompānijai ir ekskluzīvas tiesības
uz šādas kvalitātes un sastāva bioloģiski aktīvo vielu kompleksiem, kurus koncerns
„Arkopharma" rūpnīcā „Nutripharma" ražo speciāli, ekskluzīvi un tikai šai kompānijai
atbilstoši konkrētām unikālām formulām un ar šādu nosaukumu. Francijas koncerns
„Arkopharma" ir pasaules līderis fitopreparātu uz ārstniecības augu bāzes ražošanā.
Visa produkcija ir 100% pilnībā dabīga, dabīgi pilnvērtīga un ar pasaules mēroga augstāko kvalitāti EU GMP
Pateicoties patentētai Unikālai KRIO smalcināšanas (-196oC) ražošanas tehnoloģijai gatavā produkcijā ir saglabāts pilnvērtīgs dabas augs un pilnīgi dabīgs tā sastāvdaļu
sinerģisms, 98% bioloģiski aktīvās vielas to pilnvērtīgā dabīgā veidā un tādās attiecībās, kā tās ir pieejamas brīvā dabā.
Uztura bagātinātāju gatavas produkcijas sastāva daļiņu izmērs ir aptuveni 125 mikromikroni, pilnībā dabīgas un pilnvērtīgas kādas tās ir sastopamas brīvā dabā, kā rezultātā Cilvēka Organisms 100% uzņem pilnībā visas uzturvielas.
No 100% uzņemtajām uzturvielām Cilvēka Organisms izmanto pilnvērtīgi 98%.
Uzturvielu kompleksu bioloģiskā aktivitāte ir 98%.
Pēc uzturvielu uzsūkšanās Cilvēka organismā paliek tikai 0,01 g šlakvielu.
Uzturvielu kompleksi nav zāles un nav uztura aizvietotājs - tie ir pilnvērtīgi un pilnīgi
dabīgi Cilvēka ikdienas uztura bagātinātāji ar visiem ikdienā iztrūkstošiem bet obligāti
pilnvērtīgiem dzīvības procesiem vajadzīgiem vitamīniem, minerālvielām, mikro un
makroelementiem, bioloģiski aktīvām vielām u.c.
Regulārai produkcijas lietošanai ikdienā NAV nelabvēlīgu blakusparādību.
Uzmanība kāda konkrēta produkta lietošanā ir jāpievērš tiem cilvēkiem, kuriem ir
alerģiska reakcija no kāda pilnīgi dabīga dabas auga un tas ir konkrētā produkta sastāvā.
Uzturvielu kompleksi ir 100% dabīgi un nesatur nekādas sintētiskas vielas, un tos
droši var lietot kopā ar medikamentiem, tādā veidā efektīvi veicinot un paātrinot pilnīgi visus organisma atjaunošanās procesus.
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Produkcijas Lietotāju Atsauksmes un Lietošanas
Rezultāti
Lai iepazītos ar Kompānijas produkcijas lietotāju atsauksmēm un produkcijas lietošanas rezultātiem, lūdzu apmeklējiet šo lapu:
www.vozz.org

Divu Veidu Cenas
Cena Pircējiem - tā ir cena par vienu produktu BEZ Atlaides. Par šādu cenu Jūs varat
iegādāties kaut vai tikai vienu produktu jebkurā diennakts laikā. Papildus pie šīs cenas Jums būs jāpiemaksā arī piegādes izdevumi saskaņā ar izvēlēto piegādes reģionu
un valsti.
Lai iegādātos produkciju bez atlaides, Jums ir tikai jāapmeklē Kompānijas
oficiālais interneta veikals, jāievada sava personīgā konsultanta kods, jāizvēlas produkcija, jānoformē un jāapmaksā savs pirkums. Kompānija piegādās Jūsu iegādāto
produkciju uz Jūsu norādīto adresi visā pasaulē.
Pilnīgu instrukciju lasiet nodaļā „Produkcijas Iegāde Pircējiem Bez Atlaides".
*** Cena ar Atlaidi „Priviliģētais Klients" - tā ir cena par vienu produktu AR Atlaidi.
Par šādu cenu Jūs varat iegādāties produkciju pie noteikuma, ja Jūs esat „Priviliģētais
Klients". Papildus pie šīs cenas Jums būs jāpiemaksā arī piegādes izdevumi saskaņā ar
izvēlēto piegādes reģionu un valsti.
Lai iegādātos produkciju ar atlaidi, Jums ir jāpiereģistrējas Kompānijā un Jūsu minimālam pirkumam vienā reizē ir jābūt vienādam vai lielākam par 190CV (punktiem).
Katalogā katram produktam ir norādīts savs punktu daudzums.
Reģistrācija Kompānijā ir bez maksas.
Pilnīgu instrukciju lasiet šī kataloga nodaļā ,,Kā Piereģistrēties Kompānijā un iegādāties produkciju ar Atlaidi, Priviliģētais Klients"

Produkcijas Iegāde Pircējiem Bez Atlaides
Produkcija tiek pārdota un Jūs to varat iegādāties taisni no Kompānijas oficiālā interneta veikala bez starpniekiem. Tas ir pavisam viegli un pilnīgi droši - Jums ir vajadzīgs
tikai dators ar interneta pieslēgumu, Kompānijas oficiālā interneta veikala adrese un
Jūsu personīgā konsultanta kods veikalam.
Konsultanta kods veikalam Jums ir obligāti jānorāda tikai pirmajā iepirkšanās reizē.
Pēc pirmā Jūsu apmaksāta pirkuma veikala sistēma Jūs automātiski piereģistrēs kā
pircēju un uz Jūsu norādīto e-pasta kastīti uzreiz nosūtīs Jums Jūsu personīgo veikala
kodu, veikala ieejas paroli un papildus informāciju, ar kuru palīdzību Jūs turpmāk va119

rēsiet patstāvīgi veiksmīgi veikt savus nākamos atkārtotos pirkumus jebkurā diennakts laikā.
Instrukcija:
1. Interneta pārlūkā atveriet oficiālā interneta veikala adresi.
www.visionshop.at
2. Labā pusē augšējā malā izvēlieties „Latviešu" valoda.
3. Zem uzraksta „Interneta veikali pircējiem" noklikšķiniet uz Jums vēlamo produkcijas piegādes reģionu.
4. Labā pusē augšējā malā nospiediet uz pogas „Piegādes valsts" un norādiet sava
pirkuma piegādes valsti. Valodas un Veikala lauki nav jāaiztiek.
5. Kreisā pusē zem uzraksta „Veikalā esmu pirmoreiz" ierakstiet Jūsu personīgā konsultanta kodu un nospiediet pogu „Ieeja".
Vajadzīgais Jūsu personīgā konsultanta kods ir norādīts kataloga pēdējā lapā nodaļā
„Konsultanta kontaktinformācija" pie nosaukuma „Konsultanta Kods (veikalam)".
6. Apsveicam, tagad Jūs esat iegājis Kompānijas oficiālā interneta veikalā un redzat
visu pieejamo produkciju par cenu bez atlaides. Nospiediet uz vēlamiem produktiem
un sāciet iepirkties. Jūs varat iegādāties kaut vai tikai vienu produktu.
Visas tālākās darbības ir atkarīgas no Jūsu vēlmēm un būs Jums intuitīvi saprotamas,
Jums nevajadzētu rasties problēmām – Veiksmīgus Pirkumus Jebkurā Diennakts Laikā!
Papildus informācija turpmākajiem atkārtotajiem pirkumiem: Tad, kad Jūs būsiet veikuši savu pirmo apmaksāto pirkumu un sistēma Jums būs piešķīrusi Jūsu personīgo
veikala pircēja kodu un paroli, no tā brīža turpmāk Jūs šos datus ievadīsiet šīs lapas
labajā pusē zem uzraksta „Esmu reģistrēts pircējs". Visi pārējie soļi būs pilnīgi tie paši.
*** Gadījumā, ja Jums tomēr rodas neskaidrības vai papildus jautājumi,
tad lūdzu droši sazinieties ar savu personīgo konsultantu - izmantojiet
kataloga pēdējā lapā nodaļu „Konsultanta kontaktinformācija". Mēs vienmēr Jums
laipni palīdzēsim ar pilnīgi visu tikt skaidrībā.

Produkcijas Piegāde un Izmaksas
Kompānija savu produkciju piegādā visā pasaulē, un, atkarībā no Jūsu izvēlētā piegādes reģiona un valsts, piegāde tiek veikta ar Kurjeru Dienesta vai Pasta palīdzību.
Piemēram, Eiropas Savienības valstīs piegāde tiek veikta ar DHL kurjeru palīdzību līdz
Jūsu durvīm un pirkums Jums tiek nodots tieši rokās.
Piegāde notiek dažu darba dienu laikā atkarībā no Jūsu izvēlētā produkcijas piegādes
reģiona un valsts.
Pēc pirkuma noformēšanas un veiksmīgas apmaksas, Kompānijas interneta veikala
darbinieki uz Jūsu norādīto e-pasta adresi uzreiz nosūtīs pilnīgu informāciju par Jūsu
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pasūtījuma pieņemšanu, noformēšanu, nodošanu pārvadātājam un iespējamo Jūsu
pirkuma piegādes laiku.
Jūsu konkrētā pirkuma piegādes izmaksas tiek aprēķinātas automātiski un Jūs tās ieraudzīsiet uzreiz pirkuma noformēšanas laikā, pirms sava pirkuma apmaksas.
Piemēram, Eiropas Savienības valstīs piegādes izmaksas ir 7,00 EUR

Pirkuma Apmaksa
Savu pirkumu Jūs varat apmaksāt ar Jums ērtāko veidu, izvēloties vienu no Kompānijas piedāvātiem pirkuma apmaksas veidiem:
VISA karte
PayPal
Bankas pārskaitījums
Mēs iesakām izmantot VISA kartes apmaksas veidu, jo no visiem piedāvātiem apmaksas veidiem tas ir ātrākais un ērtākais, bet Jūs brīvi varat izvēlēties arī citu piedāvāto
apmaksas veidu.
Lūdzu iegaumējiet: Izveidojot un noformējot savu pirkuma pasūtījumu, Jums tas ir
jāapmaksā 3 dienu laikā.
Gadījumā, ja Jūs savu pasūtījumu neapmaksāsiet 3 dienu laikā, tad šis Jūsu pasūtījums tiks anulēts un Jums vajadzēs savu pasūtījumu veidot atkārtoti.
Mēs iesakām izmantot VISA kartes apmaksas sistēmu un apmaksāt savu pasūtījumu
uzreiz.

Kā Piereģistrēties Kompānijā un iegadāties produkciju
ar Atlaidi, Priviliģētais Klients
Lai piereģistrētos Kompānijā un varētu iegādāties produkciju ar atlaidi, saņemtu dažādas papildus dāvanas un izmantotu citas Jums izdevīgas iespējas, Jums ir jāaizpilda
oficiāla kompānijas bezmaksas reģistrācijas forma.
Reģistrācijas formā ir jānorāda Jūsu patiesie dati un papildus obligāti ir vajadzīgs norādīt sava personīgā konsultanta datus.
Jūsu personīgais konsultants ir cilvēks, kurš ir norādīts kataloga pēdējā lapā nodaļā
„Konsultanta kontaktinformācija", kurā Jūs atradīsiet visus vajadzīgos datus lai aizpildītu bezmaksas reģistrācijas formu un piereģistrētos Kompānijā, rezultātā iegūtu statusu „Priviliģētais Klients".
*** Iegaumējiet - reģistrācijas forma ir jāaizpilda tikai ar angļu alfabēta burtiem (BEZ
garumzīmēm un bez mīkstinājuma zīmēm)!
Pēc veiksmīgas piereģistrēšanās, Kompānija uzreiz uz Jūsu norādīto e-pasta adresi
nosūtīs Jums visu turpmākām darbībām vajadzīgo informāciju.
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!!! Uzmanību: Lūdzu, kārtīgi izlasiet no Kompānijas saņemto vēstuli un saglabājiet to
sev zināmā un drošā vietā. Vēstules saturā Jums būs interneta adrese veikalam ar
atlaidi, pieejas dati ar parolēm, Jūsu kontrakta numurs, Jums personīgi piešķirtais
konsultanta kods un papildus vajadzīga informācija.
No piereģistrēšanās un vēstules saņemšanas brīža Jums tiek piešķirts statuss „Priviliģētais Klients", un tagad Jūs viegli varat iegādāties produkciju ar atlaidi.
Vienmēr atcerieties - lai iegādātos produkciju ar atlaidi, Jūsu konkrētā pirkuma minimālam punktu skaitam ir jābūt vienādam vai lielākam par 95CV (punktiem).
Instrukcija:
1. Atveriet Kompānijas oficiālo mājas lapu latviešu valodā.
www.vision.lv
2. Noklikšķiniet uz sadaļu „Par Biznesu".
3. Kreisajā pusē atrodiet un noklikšķiniet uz sadaļu „Elektroniskais kontrakts".
4. Aizpildiet visus prasītos laukus tikai ar angļu burtiem bez garumzīmēm un bez
mīkstinājuma zīmēm.
Laukus ar nosaukumu „Dzīvesbiedra dati (ģimenes kontraktiem)” variet atstāt tukšus.
Obligāti aizpildāmi lauki ir tikai tie lauki, kuri ir atzīmēti ar sarkanu zvaigznīti.
5. Laukā „Jūsu sponsora dati" ierakstiet Jūsu personīgā konsultanta „Kontrakta Numuru".
Jūsu konsultantam kontrakta numurs ir norādīts kataloga pēdējā lapā nodaļā „Konsultanta kontaktinformācija" pie nosaukuma „Kontrakta Numurs (reģistrācijai)".
6. Ielieciet ķeksīti pie „Apstipriniet, ka Jūs iepazināties un piekrītat Vision Izplatītāja
kontrakta nosacījumiem".
7. Nospiediet pogu „Nosūtīt" .
*** Gadījumā, ja Jums pēc pogas „Nosūtīt" parādās uzraksts ar jautājumu apstiprināt
savu reģistrāciju, tad obligāti noklikšķiniet uz pogas
Pēc dažām minūtēm pārbaudiet savu norādīto e-pasta kastīti un atrodiet no Kompānijas saņemto vēstuli, noteikti saglabājiet to sev zināmā un drošā vietā.
Apsveicam - Jūs Veiksmīgi Piereģistrējāties Kompānijā un tagad Jums ir iespēja iegādāties produkciju ar Atlaidi „Priviliģētais Klients"!
*** Gadījumā, ja Jums tomēr rodas neskaidrības vai papildus jautājumi, tad lūdzu
droši sazinieties ar savu personīgo konsultantu – izmantojiet kataloga pēdējā lapā
nodaļu „Konsultanta kontaktinformācija". Mēs vienmēr Jums laipni palīdzēsim ar pilnīgi visu tikt skaidrībā.
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Kā iegadāties produkciju ar atlaidi
Instrukcija:
Jums ir jābūt jau piereģistrētam Kompānijā un jau piešķirts savs personīgais kontrakta numurs. Visi vajadzīgie dati ir rakstīti no Kompānijas saņemtajā vēstulē.
1. Interneta pārlūkā atveriet oficiālā interneta veikala adresi.
www.visionshop.at
2. Labā pusē augšējā malā izvēlieties „Latviešu" valoda.
3. Zem uzraksta „Interneta veikali konsultantiem" noklikšķiniet uz Jums vēlamo produkcijas piegādes reģionu.
5. Zem uzraksta „Esmu reģistrēts pircējs" ierakstiet Jūsu personīgo kontrakta numuru
un paroli, un nospiediet pogu „Ieeja".
6. Apsveicam, tagad Jūs esat iegājis Kompānijas oficiālā interneta veikalā un redzat
visu pieejamo produkciju par cenu jau AR Atlaidi.
7. Nospiediet uz sadaļas „Jauns Pasūtījums" un sāciet iepirkties.
Šajā veikalā visas produkcijas cenas jau ir norādītas ar atlaidi. Visas tālākās darbības ir
atkarīgas no Jūsu vēlmēm un būs Jums intuitīvi saprotamas, Jums nevajadzētu rasties
problēmām - Veiksmīgus Pirkumus ar Atlaidi Jebkurā Diennakts Laikā!
*** Gadījumā, ja Jums tomēr rodas neskaidrības vai papildus jautājumi, tad lūdzu
droši sazinieties ar savu personīgo konsultantu – izmantojiet kataloga nodaļu „Konsultanta kontaktinformācija".
Mēs vienmēr Jums laipni palīdzēsim ar pilnīgi visu tikt skaidrībā.

Konsultanta kontaktinformācija
Jūsu personīgais konsultants
Konsultanta kods (veikalam)
Kontrakta numurs (reģistrācijai)
E-pasts
Telefona numurs
Skype
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