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Mandle majú množstvo pozitívnych účinkov. Obsahujú 

bielkoviny, vlákninu, horčík, sodík a taktiež vitamín E. 

Pomáhajú udržiavať zdravé srdce, kosti, svaly a zuby, 

dodávajú mozgu výživu, udržujú stabilnú hladinu cukru 

v krvi a taktiež znižujú hladinu cholesterolu. Doprajte si 

chutnú a zdravú maškrtu bez výčitiek a dodajte svalom, 

kostiam a kĺbom tu správnu aktívnu výživu. Využiť túto 

nátierku je možné rôznymi spôsobmi a to napríklad do 

palaciniek, lievancov, koláčov, ovocných pohárov či iných 

chutných pokrmov. 

Mandľová nátierka

• 80% obsah pražených mandlí
• sladená bio kokosovým cukrom
• bez palmového oleja a farbív
• so srvátkovým proteínom

Chutná nátierka s extra čistým zložením,
ktorá vytvorí intenzívny chuťový zážitok
a dodá tu správnu aktívnu výživu.  

Zloženie: mandle, kokosový cukor,

srvátkový proteín, kakaové maslo

Balenie: 200g

Kód produktu: A301
Katalógová cena: 9,90€ 

proteínová

E

zdravé nátierky



Nátierka z vybraných lieskovcov v kombinácií s holandským 

kakaom, kakaovým maslom a bioextraktom z huby Reishi. 

Nátierka je osladená prírodným bio kokosovým cukrom, bez 

umelých farbív, palmového oleja a aróm. Prírodná oriešková 

vôňa a jemná lahodná chuť zaručuje, že si nátierku obľúbite. 

Posilnite imunitu a dodajte si energiu chutným spôsobom.  

Nátierku je možné použiť k rôznym jedlám.

Oriešková nátierka Katalógová cena: 12,90€ 

Zloženie: lieskovce, kakao, kokosový 

cukor, Reishi extrakt, kakaové maslo

Balenie: 200g

Kód produktu: 9301

Kombinácia nesolených arašidov a morského bioaktívneho 

kolagénu vnesená do chutnej nátierky čistého a vyváženého 

zloženia. Obsahuje vysoké množstvo, bielkovín, vitamínov 

a taktiež zdravých tukov. Dodajte svojej pokožke, vlasom, 

nechtom, kostiam, kĺbom a svalom chutnú bioaktívnu výživu. 

Nátierka bez palmového oleja, umelých farbív, konzervantov 

a aróm, sladená iba prírodným bio kokosovým cukrom. 

Arašidová nátierka Katalógová cena: 9,90€ 

Zloženie: arašidy, kokosový cukor,

morský kolagén, kakaové maslo

Balenie: 200g

Kód produktu: 9801

Oriešková nátierka Katalógová cena: 9,90€ 

Zloženie: lieskové orechy, kakao, 

brezový cukor (xylitol), kakaové maslo

Balenie: 200g

Kód produktu: C002

Nátierka s 80% obsahom čistých lieskových orechov, ktorá je 

sladená iba prírodným brezovým cukrom xylitolom s nízkym 

glykemickým indexom (7), čím je vhodná aj pre diabetikov.  

Aj keď je táto maškrta vhodná aj pre diabetikov, je potrebné 

ju započítať do obsahu sacharidových jednotiek. Nátierka 

čistého zloženia bez palmového oleja, farbív a aróm. Vhodná 

na raňajky, snack alebo olovrant.

reishi

kolagénová



Reishi káva je vhodná pre tých, ktorých po vypití klasickej 

kávy trápi nepríjemný pocit prekyslenia alebo pálenie 

záhy. Vďaka zníženému obsahu kofeínu je vhodná aj pre 

ľudí s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Pridaný reishi 

extrakt má vysoký obsah polysacharidov a dodáva káve 

tú správnu silu. Red Reishi sa v čínskej medicíne využíva 

ako doplnok pri liečbe astmy, cukrovky, hypertenzie a pri 

kardiovaskulárnych a onkologických ochoreniach. Káva 

bez konzervantov a dochucovadiel na každodenné pitie. 

Posilňujte svoju imunitu pravidelne pomocou kávy. 

Zloženie: čierna instantná 

káva, extrakt z huby Reishi

Balenie: 30 sáčkov x 3g

Kód produktu: 3001
Katalógová cena: 15€ 

E

zdravé kávy
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Red Reishi káva

• extrémne čistá kávová chuť
• nespôsobuje pálenie záhy
• obsahuje organické germánium
• bez konzervantov a dochucovadiel

Lahodná káva s medicínskym extraktom
z huby červená Reishi na posilnenie 
imunity a celkovej vitality.  



Chaga káva predstavuje kombináciu jemnej lahodnej kávy 

s hubou čaga, ktorá sa v tradičnom liečiteľstve využíva najmä 

pri liečbe žalúdočných ochorení, cukrovke obidvoch typov, 

alergiách, onkologických a kardiovaskulárnych ochoreniach. 

Súčasné štúdie potvrdili jej vysokú antioxidačnú schopnosť. 

Káva neobsahuje konzervanty, dochucovadlá, umelé farbivá 

ani iné prídavné látky. 

Chaga káva Katalógová cena: 15€ 

Zloženie: čierna instantná káva,

extrakt z huby Čaga

Balenie: 30 sáčkov x 3g

Kód produktu: 6701

Káva čistej chuti bez konzervantov, dochucovadiel a umelých 

farbív v spojení s bioaktívnym hydrolyzovaným kolagénom.  

Až 500mg kolagénu v jednej šálke kávy. Lahodná káva, ktorá 

dodá kostiam, kĺbom, svalom, pokožke, vlasom a nechtom 

pravidelnú výživu. Pridaný kolagén je veľmi dobre rozpustný 

a nemení chuť kávy. Káva je vhodná aj pri kardiovaskulárnych 

ochoreniach. Výživná káva na každodenné pitie.  

Kolagénová káva Katalógová cena: 15€ 

Zloženie: čierna instantná káva,

hydrolyzovaný rybací kolagén

Balenie: 30 sáčkov x 3,5g

Kód produktu: 8001

Cordyceps káva Katalógová cena: 15€ 

Zloženie: čierna instantná káva,

extrakt z huby Cordyceps

Balenie: 30 sáčkov x 3g

Kód produktu: 6801

Cordyceps káva je kombináciou viacerých druhov káv, ktoré 

jej dodávajú špecifickú kávovú chuť. Káva nedráždi žalúdok 

a neprekysľuje. Huba Cordyceps obsahuje vysoké množstvo 

minerálov a vitamínov. Túto “zázračnú hubu” už po stáročia 

využívajú v tradičnom ľudovom liečiteľstve pri liečbe infekcií 

dýchacích ciest, na podporu imunity, pri cukrovke obidvoch  

typov, astme a na celkové zvýšenie vitality. 



zdravé kávy

Ginkgo káva predstavuje kombináciu kávy Arabika a Robusta 

s extraktom z rastliny Ginkgo biloba. Jemná káva, nedráždi 

žalúdok, neprekysľuje a nespôsobuje pálenie záhy. Ginkgo  

dodáva mozgu výživu, zlepšuje sústredenie a celkovú pamäť. 

Káva neobsahuje konzervanty, dochucovadlá, umelé farbivá 

ani iné prídavné látky. Kávu ocenia starší ľudia, ktorých trápi 

slabšia pamäť, ale aj tí, ktorých práca si vyžaduje sústredenie.  

Ginkgo káva Katalógová cena: 15€ 

Zloženie: čierna instantná káva,

extrakt z rastliny Ginkgo biloba

Balenie: 30 sáčkov x 3g

Kód produktu: 9201

Predstavujeme ideálne balenie kávy pre všetkých, ktorí chcú 

ochutnať kávu s hubami a pocítiť tak jedinečne lahodnú chuť 

v spojení s priaznivými účinkami. Balenie obsahuje tri druhy 

originálnych káv - Reishi, Chaga a tiež Cordyceps.  Multipack 

balenie je vhodné aj ako darček. Kávy neobsahujú umelé 

farbivá, dochucovadlá ani konzervanty. Doprajte si šálku 

zdravej a lahodnej kávy. 

Multipack balenie Katalógová cena: 7,90€

Zloženie: čierna instantná káva,

extrakty z medicínskych húb

Balenie: 15 sáčkov x 3g

Kód produktu: 5801

Gurmar káva Katalógová cena: 15€

Zloženie: čierna instantná káva,

extrakt z rastliny Gymnema sylvestre

Balenie: 30 sáčkov x 3g

Kód produktu: C001

Káva čistej lahodnej chuti určená pre diabetikov I. aj II. typu, 

ktorí aktívne a zodpovedne pristupujú k starostlivosti o svoje 

zdravie a snažia sa o správnu kompenzáciu cukrovky. Káva 

obsahuje koncentrovaný extrakt z indickej rastliny Gurmar 

(Gymnema sylvestre), ktorú môžeme považovať za prírodný 

zabijak cukru v krvi. Káva neobsahuje umelé farbivá, arómy, 

konzervanty ani dochucovadlá. 



E

Energetický kávový booster, ktorý účinne a jednoducho 

nakopne telo aj myseľ. Obsahuje kombináciu extrémne 

čistej kávy v spojení s výťažkom z rastliny Ginkgo biloba, 

Maca a liečivej huby Cordyceps sinensis. Feel Up káva 

je jednoducho káva na každý deň pre všetkých, ktorí 

milujú energiu a pre tých, ktorí sú vystavovaní zvýšenej 

fyzickej alebo psychickej záťaži. Káva neobsahuje žiadne 

umelé farbivá, arómy, dochucovadlá ani konzervanty. 

Nakopnite svoje telo šálkou chutnej kávy. 

Feel Up káva

• mix kávy Arabika a Robusta
• nespôsobuje pocit prekyslenia
• s obsahom troch účinných zložiek
• bez konzervantov a dochucovadiel

Pekelne chutná káva s obsahom zdravých
výťažkov z rastlín a húb pre dostatok 
energie a psychickej pohody.

Katalógová cena: 15€ 

Zloženie: čierna instantná káva, Ginkgo biloba, Cordyceps 

sinensis, Žerucha peruánska (Maca)

Balenie: 100g Kód produktu: A401



Reishi čokoláda

• extra jemná a lahodná chuť
• sladená iba kokosovým cukrom
• bohatá na antioxidanty a vitamíny 
• bez umelých farbív a aróm

Kombinácia holandského kakaa 
v spojení s extraktom z huby Reishi
na posilnenie imunity a energiu

horúca

Katalógová cena: 15€ 

NOVÁ RECEPTÚRA

Vynovená receptúra, s ktorou sme výrazne vylepšili chuť 

a účinky. Reishi horúca čokoláda je ideálny nápoj určený 

pre deti aj dospelých. Priaznivo vplýva na srdce, celkovú 

vitalitu a imunitu. Je bohatým zdrojom antioxidantov 

vitamínov a minerálov. Reishi čokoláda je vhodná aj na 

pravidelné užívanie. Pridaný bioextrakt neovplyvňuje jej 

plnú kakaovú chuť. Čokoláda je sladená iba prírodným 

bio kokosovým cukrom, ktorý jej dodáva príjemnú chuť. 

Pripraviť si ju je možné vo vode alebo v mlieku. 

Zloženie: odtučnené sušené mlieko, holandské kakao, bio 

kokosový cukor, extrakt z huby Reishi

Balenie: 20 sáčkov x 20g Kód produktu: 6901

čokoláda & sladidlá



Xylitol je druh prírodného cukru získavaný z kôry a dužiny 

brezy. Vďaka nízkemu glykemickému indexu je vhodný aj pre 

diabetikov a ľudí s problémami spracovania cukrov. Xylitol sa 

v tele metabolizuje postupne a pomaly, čím hladinu krvného 

cukru rapídne nezvýši. Nemá negatívny vplyv na zuby a tiež je 

ideálnym sladidlom pri redukčných diétach. Svoje miesto 

si nájde aj pri varení a pečení. 

Xylitol Katalógová cena: 5,90€ 

Zloženie: fínsky brezový cukor 

(xylitol - glykemický index 7)

Balenie: 400g

Kód produktu: 7801

Bio kokosový cukor lahodnej karamelovej chuti je ideálnou 

náhradou bieleho cukru. Toto sladidlo je vyrábané z miazgy 

kvetov kokosovej palmy, pričom proces jeho výroby spočíva 

v šetrnej technológií bez rafinácie a bez použitia akýchkoľvek 

chemických látok. Kokosový cukor obsahuje široké spektrum 

výživných látok ako dusík, fosfor, vápnik, horčík, sodík a tiež 

vitamíny skupiny B, vitamín C, aminokyseliny a inulín.

Kokosový cukor Katalógová cena: 5,40€ 

Zloženie: bio kokosový cukor,

(glykemický index 30)

Balenie: 250g

Kód produktu: 9601

Erythritol Katalógová cena: 5,90€ 

Zloženie: erythritol

(glykemický index 0)

Balenie: 400g

Kód produktu: A601

Prírodná náhrada cukru s nulovým glykemickým indexom 

a nulovým kalorickým indexom. To znamená, že erythritol je 

vhodný najmä pri chudnutí a pre diabetikov, pretože nemá 

vplyv na hladinu cukru v krvi. Sladivosť erythritolu je oproti 

klasickému cukru približne o 35% nižšia. Nakoľko je erythritol 

vhodný aj na varenie a pečenie, svoje miesto si nájde v každej 

zdravej kuchyni. Sladidlo pre lepšie zdravie. 



E

Reishi rooibos čaj je veľmi chutný, príjemne vonia a má 

priaznivé účinky na organizmus. Pomáha pri tráviacich 

ťažkostiach, pri alergiách a pri oslabenej imunite. Okrem 

iného priaznivo vplýva na pečeň a znižuje hladinu cukru 

v krvi. Reishi rooibos čaj neobsahuje kofeín, takže jeho 

fantastickú chuť si môžu vychutnať aj deti. Nakopnite 

svoj imunitný systém chutným spôsobom a chráňte sa 

tak pred infekciami. Šálku tohto čaju si môžu dopriať aj 

ľudia s onkologickými a srdcovo-cievnými ochoreniami.  

Zloženie: červený rooibos čaj,

extrakt z huby Reishi

Balenie: 60g

Kód produktu: C004
Katalógová cena: 12,90€ 

„Klenot Afriky“

zdravé čaje

197965080

Rooibos Reishi čaj

• originálny červený africký rooibos
• podpora imunity a celkovej vitality
• vysoký obsah vitamínov a minerálov
• bez konzervantov a dochucovadiel

Originálny červený rooibos čaj v spojení
s medicínskym bio extraktom z huby 
Reishi na posilnenie imunity. 

na imunitu



Lahodný oolong čaj v spojení s tradičnou ruskou hubou čaga. 

Čaj čistého zloženia na podporu trávenia a vnútornú očistu 

organizmu. Vhodný pri cukrovke, pri vysokom krvnom tlaku, 

pri astme, pri alergiách ako aj pri onkologických ochoreniach. 

Čaj neobsahuje umelé farbivá, dochucovadlá a konzervanty. 

Naštartujte svoje trávenie a očistite organizmus prírodným 

a chutným spôsobom.    

Chaga oolong čaj Katalógová cena: 12,90€ 

Zloženie: originálny oolong čaj,

extrakt z huby Čaga

Balenie: 60g

Kód produktu: C005

Mix ovocia premenený do lahodného čaju. Obsahuje sušené 

jablka, šípky, ibištek, granátové jablka a pomaranče. Čaj bez 

konzervantov a dochucovadiel, ktorý zaručene uhasí smäd 

a výborne osvieži. Dodajte si vitamíny chutným spôsobom 

a posilnite tak svoj imunitný systém. Neobsahuje kofeín, čím 

si jeho chuť môžu vychutnať aj deti. Čaj na každodenné pitie 

pre dosiahnutie celkovej pohody. 

Ovocný fresh čaj Katalógová cena: 6,90€ 

Zloženie: jablko, šípky, pomaranče,

ibištek, čerešne, granátove jablko

Balenie: 60g

Kód produktu: C007

Zelený detox čaj Katalógová cena: 7,90€ 

Zloženie: originálny zelený čaj

(ručne zbieraný)

Balenie: 60g

Kód produktu: C006

Pravý, ručne zbieraný zelený čaj plný vitamínov a minerálov 

na celkovú detoxikáciu. Čaj je vhodný pri chudnutí, kožných 

problémoch, pri zvýšenej hladine cholesterolu, pri cukrovke 

obidvoch typov, pri vysokom krvnom tlaku či pri psychických 

ťažkostiach. Neobsahuje arómy, konzervanty, dochucovadlá 

ani umelé farbivá a je účinným prírodným antioxidantom. 

Doprajte si šálku kvalitného čaju každý deň. 



Kolagén je základná stavebná bielkovina v telách ľudí 

a živočíchov, ktorá tvorí spojivové tkanivá pohybového 

aparátu. Dodáva telu pevnosť a štrukturálnu podporu 

kostiam, kĺbom, pleti, šľachám, väzivám a cievam. Skin 

kolagén revitalizuje pokožku a zvyšuje jej elasticitu, 

znižuje tvorbu a viditeľnosť vrások a dodáva bioaktívnu 

výživu pre kĺby, kosti, svaly, vlasy a nechty. Skin Collagen 

obsahuje aj extra pridaný vitamín C, čím sa zabezpečuje 

jeho maximálna účinnosť. Doprajte si kvalitný kolagén 

čistého zloženia a certifikovanej kvality. 

Skin collagen

• až 4250mg kolagénu v jednej dávke
• s pridaným obsahom vitamínu C
• najvyššia vstrebateľnosť
• bez lepku a laktózy

Certifikovaný morský bioaktívny
hydrolyzovaný kolagén vo forme 
prášku s vitamínom C.   

Zloženie:  rybací hydrolyzovaný 

kolagén, kyselina L-askorbová

Balenie: 200g

Kód produktu: 8701Katalógová cena: 26,90€ 

kolagény

rybací

E



Redukcia vrások a výživa pre celkovú krásu pomocou drinku 

Always Beauty, ktorý obsahuje rybací a hovädzí kolagén, 

kyselinu hyalurónovú a vitamín C. Má jahodovú príchuť a Je 

sladený brezovým cukrom, ktorý má nízky glykemický index. 

Dodajte svojej pleti tu správnu výživu.  

Always beauty Katalógová cena: 34,90€ 

Active Collagen je čistý hydrolyzovaný bioaktívny kolagén vo 

forme rastlinných kapsúl. Predstavuje pohodlný a efektívny 

spôsob ako dodať pokožke, vlasom, nechtom, kĺbom, svalom 

a kostiam tu správnu bioaktívnu výživu. Výhodou rybieho 

kolagénu je, že do krvného obehu prestúpi oveľa rýchlejšie 

ako iné typy kolagénu. Active collagen neobsahuje lepok ani 

laktózu a pohodlne sa užíva. 

Active collagen Katalógová cena: 26,90€ 

Zloženie: rybací hydrolyzovaný 

kolagén, HPMC rastlinná kapsula

Balenie: 200 kps x 250mg

Kód produktu: 8801

Joint collagen Katalógová cena: 15,90€ 

Zloženie: hovädzí hydrolyzovaný 

kolagén, kyselina L-askorbová

Balenie: 200g

Kód produktu: A501

Hydrolyzovaný hovädzí kolagén z kráv pasúcich sa na tráve. 

Je vhodný pre tých, ktorí hľadajú výživu najmä pre svoje kosti, 

kĺby, svaly a chrupavky. Joint collagen je vyrábaný s pridaným  

vitamínom C, čím sa zabezpečuje maximálna vstrebateľnosť.  

Obsahuje vysoko stráviteľné aminokyseliny a je pomerne 

ľahko rozpustný v teplých aj studených nápojoch. Doprajte si 

čistú bioaktívnu výživu bez lepku a laktózy. 

Zloženie: hydrolyzovaný rybací kolagén, hydrolyzovaný hovädzí 

kolagén, fínsky brezový cukor, kyselina hyalurónová, vitamín C, 

jahodový prášok, acai berry

Balenie: 200g Kód produktu: 9401



Vitamín C patrí medzi vitamíny nevyhnutné pre život. Je  

prírodným antioxidantom a ochraňuje organizmus pred 

infekciami. Priaznivo pôsobí na oči, pomáha pri hojení 

rán, stimuluje tvorbu bielych krviniek, pôsobí na kŕčové 

žily, chráni pred srdcovocievnymi ochoreniami a taktiež 

pred rakovinou tráviaceho traktu. Lipozomálny vitamín 

C sa absorbuje priamo do krvného obehu, čím je viac 

ako dvadsaťkrát účinnejší ako klasický vitamín C.

Lipozomálny vitamín C

Patentovaný lipozomálny vitamín C 
vo forme kapsúl, ktorý predstavuje 
až 95% vstrebateľnosť organizmom.

Katalógová cena: 12,90€ 

E
Zloženie: kyselina L-askorbová, lipozomálna zmes, HMPC 

rastlinná kapsula

Balenie: 100 kps x 600mg Kód produktu: 9902

Balenie: 30 kps x 600mg Kód produktu: 9901

Katalógová cena: 41,90€ 

výživové doplnky

149921222



Magnézium alebo horčík sa často nazýva aj “prvkom života”. 

Je to veľmi dôležitý minerál potrebný pre naše telo, ktorý sa 

podieľa na rôznych metabolických procesoch. Nedostatok 

horčíka môže spôsobovať slabosť, únavu, poruchy spánku, 

stratu chuti do jedla, nevoľnosť či svalové kŕče. Lipozomálna 

forma magnézia je pre organizmus najefektívnejšia. Dodajte 

telu horčik, ktorý naozaj využije. 

Lipozomálne 
magnézium Katalógová cena: 16,90€ 

Zloženie: lipozomálny vitamín C, 

HPMC rastlinná kapsula

Balenie: 60 kps x 550mg

Kód produktu: 9903

Peruánska maca v biokvalite so širokospektrálnymi účinkami 

zameranými najmä na celkovú vitalitu a reprodukčne zdravie 

Obsahuje široké spektrum vitamínov skupiny B, vitamín C, 

vitamín E, vápnik, horčík, fosfor, draslík, zinok, sodík, železo, 

selén, mangán a množstvo ďalších. Produkt vo forme kapsúl 

bez lepku, sóje, laktózy a iných prídavných látok. Dodajte telu 

potrebné živiny a cíťte sa vitálnejší. 

Maca kapsuly Katalógová cena: 9,90€ 

Zloženie: organická Maca,

HPMC rastlinná kapsula

Balenie: 100 kps x 500mg

Kód produktu: 9502

Moringa kapsuly Katalógová cena: 10,90€ 

Zloženie: organická Moringa,

HPMC rastlinná kapsula

Balenie: 100 kps x 400mg

Kód produktu: A802

Organická moringa, ktorú môžeme nazvať aj ako „geniálny“ 

doplnok stravy. Obsahuje množstvo antioxidantov, bielkovín 

vitamínov a minerálov. Priaznivo vplýva na imunitu, pôsobí 

protizápalovo, stabilizuje hladinu cukru v krvi a jej užívanie 

sa odporúča aj pri histamínovej intolerancií. Produkt vo 

forme rastlinných kapsúl bez umelých farbív, lepku, laktózy 

a sóje, vhodný aj pre vegánov.

.



Hypertenzia alebo laický povedané vysoký krvný tlak 

trápi viac ako miliardu ľudí po celom svete a v súčasnej 

dobe sa nevyhýba ani mladšej populácií. Vysoký tlak je 

pre organizmus nebezpečný a preto ho je nutné riešiť 

s lekárom. Cardilio 400 je prírodný výživný komplex na 

stabilizáciu krvného tlaku a optimalizáciu činnosti srdca. 

Cardilio 400 nenahrádza funkciu lieku, má iba podpornú 

funkciu a účinky.

Cardilio 400

• 5 účinných prírodných látok
• aktívny výživový doplnok 
• bez sóje, lepku a laktózy
• vegánske kapsuly

Výživný prírodný komplex vo forme 
rastlinných kapsúl na stimuláciu
krvného tlaku a činnosti srdca. 

Katalógová cena: 34,90€ 

Zloženie: lipozomalne magnézium, lipozomálny vitamín C, 

ganoderma lucidum extrakt, cordyceps sinensis extrakt, 

moringa, HPMC rastlinná kapsula

Balenie: 100 kps x 400mg Kód produktu: 9405

bioaktívne výživové doplnky



Pri oslabenom imunitnom systéme je organizmus náchylný 

na infekcie. Active Immuno je prírodný výživný komplex na 

posilnenie imunity. Obsahuje spojenie extraktov z rastlín, 

bio extraktov z húb a lipozomálnych látok. Posilnite svoju 

imunitu prírodným spôsobom a chráňte sa pred infekciami.

Active Immuno Katalógová cena: 29,90€ 

Trávenie ovplyvňuje množstvo faktorov. Nevyvážená strava, 

málo pohybu, rýchly životný štýl či iné ochorenie nám môžu 

spôsobiť často nepríjemné tráviace ťažkosti. Green Digestive 

je komplex čistých prírodných organických zložiek, ktoré 

podporujú trávenie. Kombinácia chlorelly vulgaris, zeleného 

mladého jačmeňa, moringy a huby čaga pomôže naštartovať 

vaše trávenie. Produkt vo forme kapsúl.

Green Digestive Katalógová cena: 24,90€ 

Zloženie: moringa, chlorella, 

zelený jačmeň, ryšavec šikmý 

Balenie: 100 kps x 400mg

Kód produktu: 9403

Woman Hair Up Katalógová cena: 29,90€ 

Vypadávanie vlasov postihuje ženy aj mužov v rôznom veku 

života. Aj keď v podstate ide o prirodzenú súčasť vlasového 

cyklu, nadmerné vypadávanie vlasov môže často spôsobiť 

až nepríjemné problémy. Woman Hair up je výživný vlasový 

komplex najmä pre ženy s obsahom bioaktívnych látok, ktorý 

dodá vlasom potrebnú výživu a reštartuje ich rast.

Zloženie: reishi - ganoderma lucidum, cordyceps sinensis, maca 

žerucha peruánska, kyselina L-askrbová, steran horečnatý, acai 

berry, lipozomálna zmes, HPMC rastlinná kapsula

Balenie: 100 kps x 400mg Kód produktu: 9402

Zloženie: rybací kolagén, hovädzí kolagén, žerucha peruánska, 

kyselina hyalurónová, lipozomálny vitamín C, HPMC kapsula

Balenie: 100 kps x 400mg Kód produktu: 9404



Medicínsky koncentrovaný extrakt z huby Reishi s vysokým 

obsahom polysacharidov (320mg/g), ktorý sa vyrába bez 

použitia chemických látok. V tradičnej medicíne sa táto huba 

využíva pri liečbe onkologických ochorení, alergiách, astme, 

cukrovke, vysokom krvnom tlaku a iných kardiovaskulárnych 

ťažkostiach. Produkt vo forme rastlinných kapsúl vhodných 

aj pre vegánov. Neobsahuje sóju, lepok ani laktózu. 

MedPure Reishi Katalógová cena: 19,90€ 

Zloženie: extrakt huby Reishi,

HPMC rastlinná kapsula

Balenie: 50 kps x 500mg

Kód produktu: 2901

Koncentrovaný extrakt z huby Cordyceps sinensis s vysokým 

obsahom polysacharidov (320mg/g), ktorý sa vyrába bez 

použitia chemických látok. Užívanie sa odporúča na podporu 

imunity, pri astme a infekciách dýchacích ciest, na zlepšenie 

fyzickej a mentálnej aktivity ako aj proti starnutiu. Produkt vo 

forme rastlinných kapsúl bez umelých farbív, lepku, laktózy 

a sóje, vhodný aj pre vegánov. 

Energy Cordyceps Katalógová cena: 19,90€ 

Zloženie: extrakt huby Cordyceps,

HPMC rastlinná kapsula

Balenie: 50 kps x 500mg

Kód produktu: 7501

Originálny, vysokokoncentrovaný extrakt z ruskej huby čaga. 

Užívanie čagy sa odporúča najmä pri problémoch s trávením, 

chorobách žalúdka a čriev, pri cukrovke a pri onkologických 

a kardiovaskulárnych ochoreniach. Vedecké štúdie dokázali 

pozitívny vplyv čagy na imunitný systém. Produkt vo forme 

rastlinných kapsúl bez umelých farbív, sóje lepku a laktózy, 

vhodný aj pre vegánov.  

Siberian Chaga Katalógová cena: 21,90€ 

Zloženie: extrakt huby Čaga,

HPMC rastlinná kapsula

Balenie: 50 kps x 600mg

Kód produktu: 7701

výživové doplnky



Uznávaný zelených čaj Matcha v spojení s biomedicínskym 

extraktom huby Reishi. Matcha čaj výrazne zvyšuje energiu 

a vitalitu, upokojuje myseľ, pomáha pri obezite, znižuje LDL 

cholesterol a krvný tlak. Má silné antibiotické účinky, pomáha 

pri detoxikácií organizmu a tiež upravuje hladinu cukru v krvi.

Produkt balený v hygienicky porciovaných sáčkoch bez aróm, 

umelých farbív, konzervantov a dochucovadiel.

Gurmar Diaxep je doplnok stravy pre diabetikov I. aj II. typu, 

ktorí aktívne a zodpovedne pristupujú k starostlivosti o svoje 

zdravie a snažia sa o správnu kompenzáciu svojej cukrovky. 

Diaxep obsahuje koncentrovaný extrakt z rastliny Gurmar 

(Gymenema sylvestre), ktorá je tiež považovaná za prírodný 

zabijak cukru v krvi. Udržujte správnu hladinu cukru v krvi 

prírodným spôsobom.

Gurmar Diaxep Katalógová cena: 17,90€ 

Zloženie: Gymnema sylvestre

extrakt, HPMC rastlinná kapsula

Balenie: 100 kps x 300mg

Kód produktu: C003

Reishi Matcha čaj Katalógová cena: 15€ 

Zloženie: zelený čaj Matcha,  

extrakt z huby Reishi

Balenie: 40 sáčkov x 1,5g

Kód produktu: 5901

Mladý jačmeň Katalógová cena: 13€ 

Zloženie: prášok z výhonkov

mladého zeleného jačmeňa

Balenie: 40 sáčkov x 3g

Kód produktu: 1301

“Zelená krv” vo forme čistého jemného prášku zo zeleného 

jačmeňa bez chemických látok. Užívanie mladého jačmeňa 

sa odporúča pri tráviacich ťažkostiach, kožných problémoch, 

pri hemoroidoch, pri zvýšenom cholesterole, pri cukrovke 

obidvoch typov ako aj pri histamínovej intolerancií. Dodajte 

telu živiny, ktoré naozaj využije. Produkt balený v hygienicky 

porciovaných sáčkoch. 

.



Chlorella vo forme tvrdých tabliet bez pridania chemických 

látok. Chlorella detoxikuje organizmus, optimalizuje hladinu 

cholesterolu a krvného tlaku a celkovo zlepšuje trávenie. 

Obsahuje osem esenciálnych aminokyselín a nenasýtených 

mastných kyselín, vlákninu, viac ako dvadsať vitamínov a tiež 

minerály ako sú vápnik, horčík, zinok, železo, draslík a jód. Je 

výnimočná vďaka vysokému množstvu chlorofylu.

Detox Chlorella Katalógová cena: 14,90€ 

Zloženie: riasa Chlorella

vulgaris (biokvalita)

Balenie: 750 tbl x 200mg

Kód produktu: 2301

Organizmus zbavený toxických látok si dokáže lepšie poradiť 

takmer so všetkými chorobami a zdravotnými problémami. 

Bezpečnou, neinvazívnou a účinnou cestou detoxikácie sú 

náplasti GSS. Náplasti obsahujú iba prírodné zložky, ktoré 

sú schopné absorbovať toxické látky z tela. GSS detoxikačné 

náplasti sa aplikujú jednoducho na chodidlá a detoxikácia 

prebieha v noci počas spánku.  

Detox náplasti Katalógová cena: 19,90€ 

Zloženie: Agaricus, Turmalín, 

Eukalyptus

Balenie: 10ks

Kód produktu: 1601

Bielkoviny sú súčasťou každej jednej bunky v ľudskom tele.  

Spirulina platensis je riasa s vysokým obsahom bielkovín (až 

viac ako 60%). Taktiež obsahuje vysoké množstvo chlorofylu, 

vitamínov, minerálov a osem esenciálnych aminokyselín. 

Užívanie Spiruliny sa odporúča pri redukčnej diéte a tiež pri 

nadmernej fyzickej záťaži. Produkt vyrábaný bez použitia 

chemických látok vo forme tvrdých tabliet.   

Protein Spirulina Katalógová cena: 13,90€ 

Zloženie: riasa Spirulina

platensis (biokvalita)

Balenie: 750 tbl x 200mg

Kód produktu: 3301

výživové doplnky & bandáže



Kremík je jeden z dôležitých stopových prvkov v organizme.  

V staršom veku množstvo kremíka v tele klesá. Nedostatok 

kremíka môže spôsobiť osteoporózu, vypadávanie vlasov, 

lámanie nechtov ale aj starnutie pokožky. Organický kremík 

vo forme koloidného roztoku predstavuje inovatívny spôsob 

doplnenia kremíka. Na rozdiel od tabletovej formy má  

vstrebateľnosť viac ako 70%  a obsah kremíka 1500mg/l.

Organický kremík Katalógová cena: 18,90€ 

Aktívna zložka: cholínom stabilizovaná 

kyselina ortokremičitá

Balenie: 500ml

Kód produktu: 2001

Biokeramické pásy, ktoré vďaka pôsobeniu infračervených 

lúčov pomáhajú eliminovať akútnu ako aj chronickú bolesť 

chrbtice a kolien. FIR pásy sú dokonale elastické.  

FIR Bandáže

Obvod pásu: 78-110 cm

Obsah balenie: 1ks

Kód produktu: 3201

Katalógová cena: 29,90€

Pylox Katalógová cena: 19€ 

Výživový doplnok s aktívnou zložkou Imunoglobulín Y (IgY), 

ktorého redukčné účinky koncentrácie baktérie Helicobacter 

pylori v žalúdku sú štúdijné dokázané a svetovo publikované. 

Imunoglobulín Y (výťažok z vaječného žĺtka) cielene pôsobí 

na baktériu Helicobacter pylori, čím zabráňuje jej ďalšiemu 

rozmnožovaniu v organizme.

Zloženie: imunoglobulín (IgY), monosacharidy, polysacharidy, 

kyselina citronová, vanilková a pomarančová aróma, sukralóza

Balenie: 10 sáčkov x 5g Kód produktu: 2401

Bedrový pás
Obvod nadkolenia: 46-65 cm

Obsah balenie: 1ks

Kód produktu: 3101

Katalógová cena: 18,90€

Pás na koleno



bezchemické upratovanie

Rozmer: 32x32 cm

Farba: modrá, červená, zelená, žltá

Kód produktu: 0058

Katalógová cena: 12,90€

Univerzálna utierka NATURAL
Rozmer: 50x40 cm

Farba: modrá 

Kód  produktu: 1028

Katalógová cena: 12,90€

Mikroaktívna utierka na okná

ACT mikroaktívne utierky

Originálne švédske utierky z ACTEX mikrovlákna - 
bezchemické upratovanie iba s použitím vody. 

Ak trávite dlhé hodiny upratovaním v domácnosti, tieto originálne ACT mikroaktívne utierky 

vám zaručene pomôžu rýchlo a zároveň kvalitne poupratovať. Použitie „zázračných utierok“

v domácnosti je neobmedzené. Od umývania okien, zrkadiel až po umývanie podlahy. 

Vyskúšajte umyť taktiež svoj automobil, príjemne vás to prekvapí. Kvalita utierok je overená 

rokmi a neskutočným množstvom zákazníkov. 

• veľká čistiaca a odmastňovacia schopnosť
• rýchle, efektívne a pohodlné upratovanie
• bez používania chemických prostriedkov 
• extrémne dlhá životnosť utierok



Je určený na dôkladné čistenie plávajúcich a keramických podláh. Výborný 

pomocník v domácností alebo v kancelárií. Je vhodný aj pre profesionálne 

každodenné použitie . Čistiace  utierky využívajú originálne mikrovlákno.   

Profesionálny ACT Mop

Kód produktu: 0073

Katalógová cena: 66,90€ 

Zubné kefky s nanočasticami a dvojakými štetinkami, ktoré dokonale 

vyčistia povrch zubov a šetrne premasírujú ďasná.

Zubné kefky Katalógová cena: 3,90€ 

Farba: zelená, modrá, 

ružová, žlto-oranžová

Balenie: 1 kus

Kód produktu: 8101

Balenie obsahuje: teleskopická tyč, nástavec s variabilným kĺbom, 

utierka na mokré čistenie + utierka na okná ZADARMO

ACT čistík na riad

Priemer: 12 cm

Materiál: mikrovlákno, 

80% polyester, 20% polyamid

Kód produktu: 0057

Katalógová cena: 4,90€ 

47x14 cm, mikrovlákno, 80% polyester, 20% polyamid

Kód produktu: 0066

Katalógová cena: 19,90€

MOP utierka DAMP na mokré utieranie

47x14 cm, mikrovlákno, 100% polyester

Kód produktu: 0064

Katalógová cena: 19,90€

MOP utierka DRY na prach

CHARCOAL -  aktívne uhlie v štetinkách napomáha bieleniu zubov

NANOGOLD -  dvojaké štetinky na citlivé zuby

NANOSILVER - bránia tvorbe baktérií a zubnému povlaku



www.NaturMedic.sk

Viac informácií o produktoch 
a výhodnejšie balenia nájdete v našom e-shope.

Katalógové ceny sú uvedené vrátane DPH a platia od 01.01.2022 do vydania nového katalógu.

NaturMedic s.r.o., Kazanská 20, 821 06 Bratislava

email: info@naturmedic.sk, e-shop: www.NaturMedic.sk


	00
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

