BYLINNÉ A OVOCNO-BYLINNÉ EXTRAKTY – 250 ml
1) ARONIE - *Antioxidanty*imunita*dásně, kůže, zuby, cévy a chrupavky*
Bylinný extrakt Aronie je vyroben dle rodinné receptury z plodů černého
jeřábu. Aronie je vysoce hodnocená pro svůj vysoký obsah antioxidantů, jež
vysycují tzv. volné radikály. Přítomný vitamin C pomáhá udržovat zdravou
obranyschopnost Vašeho těla a navíc se podílí na tvorbě kolagenu, který je
přítomen v kůži, zubech, dásních, cévách a chrupavkách. Tato kombinace
napomáhá podpořit Vaše zdraví a celkovou kondici.
Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - \kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy (0 kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Plody temnoplodce
2143 mg
černoplodého
(Aronia melanocarpa)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
40

2) BEZ- *Imunita*dýchání*detoxikace*
Bylinný extrakt Bez je vyroben dle rodinné receptury z květů černého bezu.
Černý bez obsahuje velké množství antioxidantů a podporuje správné imunitní
procesy v našem těle. Bylo prokázáno, že působí na dýchací soustavu, podporuje její fyziologickou funkci. Kromě jiného se extrakt z květů bezu podílí na
pročištění organismu. Jeho vliv na zdravou obranyschopnost organismu a
antioxidační účinky jsou navíc podpořeny o přítomný vitamín C.
Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy (0 kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Květy bezu černého
857 mg
(Sambucus nigra)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
40

3) BEZINKA S HŘEBÍČKEM - *Krevní cukr*imunita*antioxidanty*
Bylinný extrakt Bezinka s hřebíčkem je vyroben podle rodinné receptury
z plodů bezu černého s přídavkem hřebíčku a navíc je obohacen extra dávkou
vitamínu C. Extrakt z plodů bezu přispívá k normální hladině krevního cukru a
normální činnosti oběhové soustavy. Díky dalším látkám přírodního charakteru
napomáhá naší správné imunitě. Černý bez je známý pro svůj vysoký obsah
antioxidačních látek, které se podílí mimo jiné i na vylučování nežádoucích látek
a čištění organismu. Rovněž vitamín C spolupůsobí při ochraně buněk a celých
orgánů před oxidačním stresem. Navíc podporuje zdraví naší nervové soustavy.
Poupata hřebíčkovce přispívají k normálnímu trávení, činnosti kardiovaskulárního systému a k celkovému prokrvení organismu.
Vhodné pro diabetiky, děti od 3 let.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy (0 kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Plody bezu černého
2143 mg
(Sambucus nigra)
Poupata hřebíčkovce
11 mg
vonného
(Eugenia aromaticum)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
Není stanovena
40

4) BRUSINKA S JASANEM – *močová soustava*imunita*menstruace*
Bylinný extrakt Brusinka s jasanem je vyroben podle rodinné receptury.
Výtažky se výborně doplňují: extrakt z jasanu ztepilého podporuje fyziologické

procesy ve vylučování vody z těla a působí tak na vitalitu naší močové soustavy,
normální stav kloubů a kontrolu tělesné hmotnosti. Extrakt z listů brusnice
brusinky se podílí na udržení normální činnosti našeho imunitního systému a
celkové odolnosti organismu. Brusinka také přispívá k fyziologickému průběhu
menstruačního cyklu u žen. Tento produkt je tedy určen zejména pro osoby,
které chtějí pečovat o zdraví močových cest.
Vhodné pro diabetiky, děti od 3 let.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy (0 kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):
Listy brusnice brusinky
429 mg
(Vaccinium vitis-idaea)
Listy jasanu ztepilého
428 mg
(Fraxinus excelsior)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

%RVH
Není stanovena
Není stanovena
40

5) BŘÍZA - *Močové cesty a ledviny*cholesterol*klouby*vlasy*
Bylinný extrakt Bříza je vyroben dle rodinné receptury z kůry břízy bělokoré.
Tento extrakt podporuje normální funkci močových cest, ledvin a našich kloubů.
Také se podílí na udržení normální hladiny cholesterolu v krvi. Extrakt břízy je
vhodně doplněn o vitamín C, který působí blahodárně na naši kůži, dásně, cévy
a také chrupavky a kosti. Navíc přispívá ke snížení únavy a vyčerpání. Zdůrazněn
by měl být především účinek vylučovací – bývá využívána zejména jako drenážní
prostředek, pro vylučování přebytečné vody a toxinů z organismu. Byly
prokázány její účinky protirakovinné a antimutagenní. Je tedy určena i pro
všechny, kteří chtějí podpořit svůj organismus v době, kdy bojují se zákeřným
nádorovým onemocněním.
Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy (0 kJ)

Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):
Kůra břízy bělokoré
857 mg
(Betula pendula)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

%RVH
Není stanovena
40

6) CITRONOVÁ TRÁVA S GOJI - * Metabolismus*nervová
soustava*psychická činnost* únava a vyčerpání*imunita* oxidativní stres*
Bylinný extrakt Citronová tráva s Goji je vyroben dle rodinné receptury z listů
voňatky citronové a plodů kustovnice čínské, navíc s další bioaktivní složkouvitamínem C. Podpořte Vaši přirozenou obranyschopnost a metabolismus.
Vitamín C napomáhá i při správné funkci nervové soustavy a hraje roli při ochraně buněk před oxidativním stresem. Skvěle se hodí při pocitech únavy a
vyčerpání, přispívá k jejímu snížení. Plody kustovnice čínské tzv. Goji, byly
navrhnuty jako superpotravina 21.století. Toto označení jim nakonec uděleno
nebylo, ale mnohé to napovídá, a to, že jejich složení má komplexní pozitivní
vliv na náš organismus.
Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy (0 kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Listy voňatky citronové
428 mg
(Cymbopogon citratus)
Plody kustovnice čínské – 1072 mg
Goji (Lycium chinense)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
Není stanovena
40

7) ČERNÝ RYBÍZ S TYMIÁNEM- *Trávení*hubnutí*antioxidant*cévy*
*klouby* nervová soustava*
Ovocno-bylinný extrakt Černý rybíz s tymiánem je vyroben podle rodinné
receptury z plodů černého rybízu a natě tymiánu. Tymián obsahuje látky
s antioxidačním efektem a podporuje zdraví naší trávicí soustavy tím, že
pomáhá, aby fungovaly ty správné procesy trávení (pohyb střev, vyplavování
žaludečních šťáv). Přítomný vitamín C přispívá k tvorbě kolagenu v krevních
cévách, dásních a kůži. Rovněž pomáhá udržovat naši obranyschopnost a vitalitu nervové soustavy. Konečně černý rybíz přispívá k vylučování přebytečné
vody z organismu a tím napomáhá procesu hubnutí a kontrole tělesné
hmotnosti. Obsahem účinných látek také podporuje správnou funkci naší
pohybové soustavy (svaly a klouby), revitalizuje naše tělo a jeho vliv oceníme i
při velké námaze a ve stresových situacích.
Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.
Složení: ovocný a bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti kyselina
citrónová, vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy (0 kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Plody rybízu černého
2143 mg
(Ribes nigrum)
Nať tymiánu obecného
214 mg
(Thymus vulgaris)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
Není stanovena
40

8) ČERVENÁ ŘEPA S CITRONEM – *Oxidativní stres*imunita*únava a vyčerpání *dýchací soustava*vstřebávání železa*
Bylinný extrakt Červená řepa s citrónem je vyroben dle rodinné receptury
z bulvy červené řepy a plodů citroníku. Řepa je využívána již od doby starého
Říma, stejně tak jako citroník pravý. Jeho silice napomáhají správné funkci naší
dýchací soustavy. Vaše zdraví navíc podpoří vitamín C, který přispívá k fyziologické funkci imunitního systému, zvyšuje vstřebávání železa a přispívá k ochraně

buněk před oxidačním stresem. To vše má za následek mimo jiné i podporu
při snížení únavy a vyčerpání. Tuto jedinečnou kombinaci můžete užívat každý
den, pro podporu celkového zdravotního stavu přirozenou cestou.
Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy (0 kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Bulvy červené řepy (Beta
2143 mg
vulgaris var. vulgaris)
Plody citroníku
1072 mg
(Citrus medica)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
Není stanovena
40

9) ČERVENÁ ŘEPA S IBIŠKEM – *Vylučování vody*vitalita těla a tonus*
*antioxidant*cévy*metabolismus*vstřebávání železa*
Bylinný extrakt Červená řepa s ibiškem je vyroben podle rodinné receptury
z bulvy červené řepy, květů ibišku súdánského a s přídavkem vitamínu C. Tento
extrakt je jedinečný právě kombinací těchto tří bioaktivních složek. Ibišek se
podílí na správném vylučování přebytečné vody z našeho organismu. Tento
efekt souvisí s podporou zdraví cévní soustavy – tedy správného tonusu cév,
jejich odolnosti a správné propustnosti cévní stěny. Cennou složkou je i vitamín
C, který přispívá k ochraně našeho těla před volnými radikály, hraje roli ve
fyziologii energetického metabolismu a zvyšuje vstřebávání železa. Produkt je
určen pro všechny, kteří potřebují navodit detoxikaci svého organismu
prostřednictvím vylučování nadbytečné vody, tedy přirozenou cestou a navíc
obohatit své tělo o další složky.
Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy (0 kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Bulvy červené řepy (Beta
2143 mg
vulgaris var. vulgaris)
Květy ibišku súdánského
429 mg
(Hibiscuc sabdariffa)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
Není stanovena
40

10) ČERVENÁ ŘEPA SE ZÁZVOREM – *Antioxidant*imunita*únava a
vyčerpání*energie a vitalita*vstřebávání železa*
Bylinný extrakt Červená řepa se zázvorem je vyroben podle rodinné receptury
z bulvy červené řepy a kořene zázvorovníku. Přítomné rostliny jsou vhodně zvolené tak, aby se svým účinkem vzájemně podporovaly. Zázvor podporuje správný metabolismus cukrů a napomáhá při znovunabytí energie, potřebné vitality –
proto se nejvíce doporučuje při únavě. Produkt je navíc obohacen o vysokou
dávku vitamínu C, který napomáhá správné funkci našeho imunitního systému,
zvyšuje vstřebávání železa a přispívá k ochraně orgánů před oxidativním
stresem, který způsobují volné radikály. Navíc i on se podílí na snížení míry
únavy a vyčerpání. Tento produkt má tedy synergický efekt.
Vhodné pro diabetiky, těhotné a kojící ženy.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy (0 kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Bulvy červené řepy (Beta
2143 mg
vulgaris var. vulgaris)
Kořeny zázvoru
429 mg
(Zingiber officinale)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
Není stanovena
40

11) ČERVENÝ RYBÍZ S MEDUŇKOU – *Myšlení a paměť*spánek*
*relaxace*dýchací soustava a trávení*imunita*

Ovocno-bylinný extrakt Červený rybíz s meduňkou je vyroben podle rodinné
receptury z plodů červeného rybízu a natě meduňky. Je vhodně zkombinován
tak, aby byl zároveň chutný a přitom účinný. Meduňka hraje roli v naší psychice
– především podporuje kognitivní funkce jako je paměť, myšlení, ale i navo-zení
pocitu relaxace, uvolnění a spánku. Meduňka také napomáhá zdraví naší dýchací soustavy a správnému trávení. Vitamín C navíc podporuje naši přirozenou
obranyschopnost a přispívá k ochraně buněk a tkání před oxidativním stresem,
který způsobují volné radikály.
Vhodné pro diabetiky a děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.
Složení: ovocný a bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina
citrónová, vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy (0 kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Plody rybízu červeného
2143 mg
(Ribes rubrum)
Nať meduňky lékařské
214 mg
(Melissa officinalis)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
Není stanovena
40

12) DETOXIKACE - *Pročištění *Normální trávení*funkce jater*vylučování
vody z organismu*
Bylinný extrakt Detoxikace je vyroben podle rodinné receptury z plodů ostropestřce, natě kopřivy a květů pampelišky. Extrakt z ostropestřce slouží k pročištění našeho organismu a podporuje fyziologické trávení a správnou funkci jater.
Jeho účinek vhodně doplňuje kopřiva, která podporuje správnou funkci ledvin a
tím vylučování vody z organismu, celý kardiovaskulární systém, velmi příznivě
působí na naše klouby, vlasy i pokožku. Neměli bychom zapomenout na to, že
kopřiva obsahuje velké množství minerálů – zejména pak železa. Rovněž extrakt
z pampelišky hraje důležitou roli při normálním trávení, normální činnosti
močové soustavy, podporuje činnost žaludku a jater a výrazně přispívá k detoxikaci organismu. Vše navíc podpořeno přítomným vitamínem C, jehož vysoká
dávka vhodně doplňuje extrakty z bylin .

Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy (0 kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Plody ostropestřce
429 mg
mariánského (Silybum
marianum)
Mladá nať kopřivy
214 mg
dvoudomé (Urtica dioica)
Květy pampelišky lékařské 214 mg
(Taraxacum officinale)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
Není stanovena
Není stanovena
40

13) DEVĚTSIL S DIVIZNOU - *Dýchací soustava*vitalita sliznic*imunita*
Bylinný extrakt Devětsilem s diviznou je vyroben dle rodinné receptury z květů
devětsilu lékařského a květů divizny. Je unikátní kombinací spojující přirozenou
sílu obou bylin. Divizna velkokvětá podporuje správnou funkci dýchací soustavy,
ale i fyziologický stav ostatních sliznic. Navíc napomáhá zdravým imunitním
procesům v organismu a jde tedy o velice komplexní účinek, kterému se říká
synergický efekt. Navíc vše podpořeno vysokou dávkou vitamínu C.
Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy (0 kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Květy devětsilu lékařského 643 mg
(Petasites hybridus)
Květy divizny velkokvěté
214 mg
(Verbascum densiflorum)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
Není stanovena
40

14) ECHINACEA - *Imunita*dýchání a močové cesty*
Bylinný extrakt Echinacea je vyroben podle rodinné receptury z kvetoucí natě
třapatky nachové. Tento extrakt se podílí na udržení fyziologické funkce imunitního systému a podporuje správnou funkci dýchacích cest a dolních močových cest. Účinek extraktu je navíc podpořen přítomným vitamínem C, ke komplexnímu pozitivnímu vlivu na Vaše zdraví.
Vhodné pro diabetiky, děti od 1 roku.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy (0 kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Kvetoucí nať třapatky
857 mg
nachové (Echinacea
purpurea)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
40

15) GLYKÉMIE – *Hladina cukru v krvi*metabolismus glukózy*
Bylinný extrakt Glykémie je vyroben podle rodinné receptury z natě borůvky,
oplodí fazolu a natě jestřabiny. Tato jedinečná kombinace extraktů má za úkol
přispět k udržení optimální glykémie. Mladé výhonky a listy brusnice borůvky
pomáhají udržovat optimální hladinu cukru v krvi, podílejí se na metabolismu
glukózy, lipidů a bílkovin v těle. Příznivě ovlivňují i trávení, a to především střevní tranzit. Vše doplněno o vysokou dávku vitamínu C.
Určeno pro diabetiky.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy (0 kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Nať brusnice borůvky
(Vaccinium myrtillus)

Není stanovena

429 mg

Oplodí fazolu obecného
214 mg
(Phaseolus vulgarit)
Nať jestřabiny lékařské
214 mg
(Galega officinalis)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
Není stanovena
40

16) GRAPEFRUIT S IBIŠKEM – *Střevní trakt*cévy*únava a vyčerpání*
*vstřebávání železa*
Ovocno-bylinný extrakt Grapefruit s ibiškem je vyroben dle rodinné receptury
z dužniny grepů a květů ibišku súdánského. Ibišek súdánský podporuje správnou činnost našeho střevního traktu a také zdraví naší cévní soustavy, díky
fyziologickému vylučování vody z těla. Navíc vitamín C snižuje únavu a vyčerpání, posiluje naši obranyschopnost a v neposlední řadě zvyšuje vstřebávání
železa.
Vhodné pro diabetiky, děti, těhotné a kojící ženy.
Složení: ovocný a bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina
citrónová, vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy (0 kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Dužnina plodů grapefruitu 2143 mg
(Citrus paradisi)
Květy ibišku súdánského
mg
(Hibiscus sabdariffa)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
Není stanovena
40

17) HEŘMÁNEK - *Imunita*trávení*dýchací soustava*
Bylinný extrakt Heřmánek je vyroben dle rodinné receptury z květů heřmánku
pravého. Heřmánek je vynikající bylina pro udržení normální činnosti imunitního systému, má antioxidační účinky a napomáhá fyziologickému fungování
trávicí a dýchací soustavy. Blahodárně působí na uvolnění dýchacích cest při rý-

mě. Významným přínosem tohoto extraktu je i podpora normálních kognitivních funkcí a duševního zdraví. Navozuje pozitivní náladu, relaxaci a zdravý
spánek. Účinky extraktu jsou posíleny vysokou dávkou vitamínu C.
Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy (0 kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Květy heřmánku pravého 857 mg
(Matricaria chamomilla)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
40

18) HLOH - *Srdce*krevní oběh*transport kyslíku *nervová soustava*
Bylinný extrakt Hloh je vyroben podle rodinné receptury z listů a květů hlohu
obecného. Extrakt z hlohu obecného podporuje normální činnost srdce, naší
oběhové soustavy a napomáhá správnému transportu kyslíku ve Vašem organismu. Kromě uvedeného hloh podporuje fyziologickou funkci nervové soustavy, zejména napomáhá dobrému usínání. Vhodně doplněn vysokou dávkou
vitamínu C, pro celkový pozitivní vliv na Vaše zdraví.
Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy (0 kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Květy a listy hlohu obecného 857 mg
(Crataegus oxyacantha)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
40

19)HORMONÁLNÍ ROVNOVÁHA - *menopauzální a menstruační komfort*
Bylinný extrakt Hormonální rovnováha je vyroben dle rodinné receptury
z květů jetele, listů maliníku a natě šalvěje lékařské. Šalvěj podporuje hormonální rovnováhu v ženském těle a významně působí proti pocení. Jetel luční
napomáhá stavům, které provází klimakterium. Navíc podporuje správnou
činnost srdce, optimalizuje krevní tlak podporuje normální stav kostí. Výtažek
z maliníku navíc podporuje správné vylučování vody z těla a také přispívá
k menstruačnímu a menopauzálnímu komfortu.
.

Vhodné pro diabetiky.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy (0 kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Jetel luční
429 mg
(Trifolium pratense)
Ostružiník maliník
214 mg
(Rubus idaeus)
Šalvěj lékařská
214 mg
(Salvia officinalis)
Vitamín C (kyselina
32 mg
L-askorbová)
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
Není stanovena
Není stanovena
40

20) HUBNUTÍ - *kontrola tělesné hmotnosti*vylučování vody z organismu*
*metabolismus*
Bylinný extrakt Hubnutí je vyroben podle rodinné receptury z mladých listů
pampelišky lékařské, natě čekanky a oddenků pýru. Čekanka podporuje hubnutí
a kontrolu tělesné hmotnosti. Extrakt z pampelišky působí správné fungování
naší trávicí soustavy, tím podporuje zdravý metabolismus. Detoxikaci a vylučování přebytečné vody podporuje obsah pýru plazivého. Navíc se také podílí na
podpoře hubnutí a kontrole tělesné hmotnosti. Celý přípravek je tak dokonale
harmonizovaný a jednotlivé složky se synergicky doplňují v tom, co je třeba řešit.

Vhodné pro diabetiky.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy (0 kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

List pampelišky lékařské
429 mg
(Taraxacum officinale)
Nať čekanky obecné
214 mg
(Cichorium intybus)
Oddenek pýru plazivého
214 mg
(Elytrigia repens)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
Není stanovena
Není stanovena
40

21) IBIŠEK - *Cévní soustava*střeva* vylučování vody z organismu*
Bylinný extrakt Ibišek je vyroben podle rodinné receptury z květů ibišku súdánského. Ibišek přispívá k udržení správné funkce cévní soustavy, celkové
vitalitě organismu a k fyziologickému vylučování vody z těla. Tento extrakt navíc
podporuje správnou funkci střevního traktu. Přítomný vitamín C podporuje
účinek extraktu svým vlivem na tvorbu kolagenu, jež je součástí kůže, cév, dásní
atd. a přispívá k celkové podpoře zdraví Vašeho organismu.
Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy (0 kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Květy ibišku súdánského
857 mg
(Hibiscus sabdariffa)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
40

22) IMUNITA - *Obranyschopnost*zdravé dýchání*antioxidant*
Bylinný extrakt Imunita je vyroben dle rodinné receptury z kvetoucí natě
třapatky, plodů šípku a plodů aronie. Sirup je vhodně nakombinován tak, aby
jednotlivé složky podporovaly Vaše zdraví: extrakt z šípku napomáhá Vaší
imunitě, protože obsahové látky podporují fyziologické funkce obranných
mechanismů v našem těle. Plody arónie obsahují silné antioxidanty, které
vysycují volné radikály v našem těle a konečně třapatka pomáhá zdravému
dýchání, protože obsah echinakosidů a dalších látek napomáhá správné funkci
naší dýchací soustavy.
Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy (0 kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Plody černého jeřábu
538 mg
(Aronia melanocarpa)
Plody růže šípkové
538 mg
(Rosa canina)
Kvetoucí nať třapatky
429 mg
nachové (Echinacea
purpurea)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
Není stanovena
Není stanovena
40

23) JAHODA S MÁTOU - *Trávení*spánek a relaxace*imunita*
Ovocno-bylinný extrakt Jahoda s mátou je vyroben podle rodinné receptury
z plodů jahodníku a natě máty, navíc obohacen o extra dávku vitamínu C. Všechny složky jsou vhodně nakombinované tak, aby se doplňovaly nejen z hlediska
lahodné chuti, ale i zdravotních účinků. Máta je hojně využívaná pro svou roli
v podpoře správného trávení a navození psychické relaxace a spánku. Vitamín C
podporuje správné fungování naší imunity a podílí se na zdraví naší nervové
soustavy. Navíc přispívá i k ochraně buněk a tkání před oxidačním stresem.
Vhodné pro diabetiky a děti od 3 let. Nevhodné pro těhotné a kojící ženy.

Složení: ovocný a bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina
citrónová, vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy (0 kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Plody jahodníku
2143 mg
velkoplodéhoho
(Fragaria x ananassa)
Nať máty peprné
218 mg
(Mentha piperita)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
Není stanovena
40

24) JEŘÁB - *Při stresu a námaze* imunita*vitalita organismu*
Bylinný extrakt Jeřáb je vyroben dle rodinné receptury z plodů jeřábu ptačího,
který je ceněn zejména pro své blahodárné účinky při stresu a námaze. Celkově
revitalizuje naše tělo. Jeho obsahové látky se podílí na fyziologickém fungování
imunity. Jeho síla je podpořena přítomným vitamínem C, jež dané vlastnosti
ještě znásobuje. Může mít mírně projímavé účinky.
Vhodné pro diabetiky, děti od 3 let.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy (0 kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

2143 mg
Plody jeřábu ptačího
(Sorbus aucuparia)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
40

25) JITROCEL - *Dýchací soustava* antioxidant * trávení, játra, střevní trakt*
*pročištění*
Bylinný extrakt Jitrocel je vyroben podle rodinné receptury z listů jitrocele
kopinatého. Jedná se o velmi hodnotnou bylinu, která především hraje roli při

podpoře správné funkce naší dýchací soustavy - reaguje s hlenem v horních i
dolních dýchacích cestách. Díky svým slizům mají pročišťující účinky, které
působí na fyziologické procesy v trávicí soustavě, zejména ve střevech a
v játrech.
Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy (0 kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Listy jitrocele kopinatého 857 mg
(Plantago lanceolata)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
40

26) JÍROVEC - *Cévní soustava*antioxidant*klouby*menstruace a
menopauza*
Bylinný extrakt Jírovec je vyroben dle rodinné receptury z květů jírovce
maďalu. Jeho extrakt je vysoce ceněn, protože přispívá ke správné funkci naší
oběhové soustavy. Je tedy určen hlavně pro ty, kteří chtějí pečovat o zdraví
svých cév, zejména pokud je třeba podpořit přirozený tonus, propustnost,
odolnost a správnou cirkulaci krve i těch nejmenších vlásečnicích. Kromě jiného
podporuje i cévní zásobení kloubů, tudíž napomáhá fyziologii naší pohybové
soustavy. Díky svému působení na cévní soustavu je vhodný i pro ženy, které
potřebují napomoci svému tělu v období menopauzy či menstruace.
Vhodné pro diabetiky. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy (0 kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Květy jírovce maďalu
(Aesculum hippocastanum)
Vitamín C

857 mg

Není stanovena

32 mg

40

Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

27) KONTRYHEL - *Ženské pohlavní orgány *menstruační a premenstruační
péče*
Bylinný extrakt Kontryhel je vyroben podle rodinné receptury z natě kontryhelu obecného. Kontryhel je po staletí používaný především proto, že přispívá
k podpoře zdraví a komfortního stavu u ženy v době menstruace a před menstruací. Je určen pro všechny ženy, které potřebují cíleně pečovat o správnou
funkci svých pohlavních orgánů- ať už z důvodu plánovaného těhotenství,
probíhajícího těhotenství nebo kojení. Extrakt obsahuje řadu látek, které hrají
roli při fyziologickém průběhu Vašeho cyklu.
Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy (0 kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Kvetoucí nať kontryhelu
857 mg
obecného
(Alchemilla vulgaris)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
40

28) KOPŘIVA - *vlasy a nehty*vylučování vody*srdce a cévy*železo*klouby*
Bylinný extrakt Kopřiva je vyroben dle rodinné receptury z mladé natě kopřivy
dvoudomé. Je zvláště ceněn zejména pro svůj široký účinek: přispívá k udržení
zdraví naší kardiovaskulární soustavy, a to především tím, že se spolupodílí na
vylučování přebytečné vody z našeho organismu. Tento efekt hraje roli i při
podpoře fyziologického fungování ledvin. Mimo jiné se podílí na udržení
správné funkce imunitního systému. V neposlední řadě podporuje zdravý růst
vlasů a nehtů, fyziologickou funkci našich kloubů a v neposlední řadě je
výborným zdrojem spousty minerálů, především železa.

Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Mladá nať kopřivy dvoudomé
857 mg
(Urtica dioica))
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není
stanovena
40

29) KOTVIČNÍK - *Pohlavní orgány, hormonální aktivita*energetický
metabolismus* vyčerpání* močové cesty*
Bylinný extrakt Kotvičník je vyroben podle rodinné receptury z natě kotvičníku
zemního. Jedná se o vysoce kvalitní extrakt, který napomáhá zejména správnému fungování pohlavních orgánů a podporuje fyziologickou hladinu hormonů.
Kotvičník také přispívá k udržení správné funkce močových cest. Tento produkt
má navíc kombinovaný efekt: díky vitamínu C přispívá ke snížení Vaší únavy a
vyčerpání a hraje roli při normálním energetickém metabolismu.
Vhodné pro diabetiky. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy!
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Nať kotvičníku zemního
857 mg
(Tribulus terrestris)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
40

30) LEVANDULE - *Spánek a relaxace* normální trávení*psychická a nervová
činnost*
Bylinný extrakt Levandule je vyroben podle rodinné receptury z květů levandule lékařské. Levandule je ceněná pro svou roli ve fyziologii spánku a při navození relaxace, pocitu klidu a celkového uvolnění. Levandulový extrakt také
podporuje normální trávení. Levandulový extrakt je navíc vhodně zkombinován
s vitaminem C, který přispívá k normální psychické a nervové činnosti a napomáhá fyziologickým procesům našeho energetického metabolismu.
Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Květy levandule lékařské
857 mg
(Lavandula officinalis)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
40

31) LÍPA - *Dýchací soustava*vylučování vody*imunita*
Bylinný extrakt Lípa je vyroben podle rodinné receptury z květů lípy srdčité.
Zejména květy obsahují ty nejvýznamnější bioaktivní látky (flavonoidy, glykosidy a saponiny). Tento extrakt podporuje správnou funkci naší dýchací soustavy, proto se doporučuje užívat zejména v obdobích, které jsou pro naše tělo
zátěžové. Saponiny a další látky reagují s hlenem, který je na povrchu řasinek
dýchacího epitelu, a tím prospívají zdraví našich dýchacích cest. Lípa navíc podněcuje správné vylučování přebytečné vody z našeho organismu prostřednictvím potu a moče. Obsažený vitamín C přispívá k fyziologické funkci imunitního
systému. Podpořte tedy svou Vašeho organismu vhodně zvolenou kombinací
bioaktivních složek.
Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.

Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Extrakt z květů lípy srdčité
857 mg
(Tilia cordata)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
40

32) MANDARINKA S LEVANDULÍ - *Trávení*spánek*nervová soustava*
*metabolismus*psychická činnost*
Ovocno-bylinný extrakt Mandarinka s levandulí je vyroben podle rodinné
receptury z mandarinek a květů levandule, navíc je obohacen o vysokou dávku
vitamínu C. Levandule podporuje naše správné trávení, zejména střevní peristaltiku a vylučování trávicích šťáv. Dále napomáhá našemu psychickému zdraví:
vyrovnanosti a stabilní náladě. Přidaný vitamín C přispívá ke správnému
fungování nervové soustavy a také energetického metabolismu.
Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.
Složení: ovocný a bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina
citrónová, vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy (0 kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Plod mandarinky obecné
2143 mg
(Citrus reticulata)
Květy levandule lékařské
mg
(Lavandula angustifolia)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
Není stanovena
40

33) MÁTA - *Trávicí soustava*relaxace a spánek* antioxidant*
Bylinný extrakt Máta je vyroben dle rodinné receptury z natě máty peprné.
Extrakt z máty podporuje správnou činnost našeho trávicího traktu (nejvíce

žaludku, střeva, žlučníku). Máta také podporuje fyziologii spánku a relaxaci.
Vitamín C navíc přispívá k normální funkci imunitního systému, napomáhá
normální psychické činnosti a podporuje vitalitu nervové soustavy. Dalším
benefitem je ochrana orgánů před oxidativním stresem, který způsobují
reaktivní radikály.
Vhodné pro diabetiky. Není vhodná pro děti do 3 let, těhotné a kojící matky.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Nať máty peprné
857 mg
(Mentha piperita)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva

Není stanovena
40

34) MATEŘÍDOUŠKA – *Trávení*dýchací soustava*imunita*
Bylinný extrakt Mateřídouška je vyroben dle rodinné receptury z kvetoucí natě
mateřídoušky. Extrakt této bylinky napomáhá správnému trávení afyziologickým procesům, které podporují zdraví naší trávicí soustavy. Mateřídouška podporuje i zdraví našich dýchacích cest, hraje roli při podpoře zdravého, čistého
dýchání. Naše zdraví v neposlední řadě ovlivňuje i tím, že spolupůsobí na správném fungování našeho imunitního systému. Tento efekt navíc podporuje i
vitamín C, který také napomáhá fyziologické funkci našeho imunitního systému
a energetického metabolismu. Jednotlivé složky spolu vhodně dotváří výsledný
vliv na Vaše zdraví.
Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Kvetoucí nať mateřídoušky
(Thymus)

Není stanovena

857 mg

Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

40

35) MEDUŇKA - *Pozitivní nálada* relaxace a spánek*kognitivní funkce a
duševní zdraví* trávení*
Bylinný extrakt Meduňka je vyroben podle rodinné receptury z natě meduňky
lékařské. Tento extrakt podporuje pozitivní náladu, relaxaci a hraje roli ve spánkové fyziologii. Dále napomáhá normálním kognitivním funkcím (myšlení, paměť) a duševnímu zdraví. Meduňka také přispívá k udržení správného trávení.
Celý účinek extraktu je doplněn přínosem vitamínu C, který napomáhá fyziologickým procesům naší nervové soustavy a psychické činnosti. Navíc přispívá ke
snížení míry únavy a vyčerpání.
Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců, těhotné a kojící matky.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina L-askorbová), sladidlo – steviolglykosidy
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Meduňka lékařská
857 mg
(Melissa officinalis)
Vitamín C (kyselina
32 mg
L-askorbová)
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
40

36) OSTROPESTŘEC - *Normální trávení a funkce jater*pročištění*hladina
krevního cukru*
Bylinný extrakt Ostropestřec je vyroben podle rodinné receptury z plodů
ostropestřce mariánského. Tento extrakt je vysoce ceněný, protože hraje roli
ve fyziologii našeho trávení, ponejvíce podporuje správnou funkci jater. Navíc
se spolupodílí na detoxikaci organismu od nežádoucích látek. Ostropestřec také
pomáhá navození normální hladiny cukru v naší krvi. Účinek této bylinky je navíc
podpořen přítomností vitamínu C, který přispívá ke zmírnění únavy a vyčerpání

organismu a k ochraně buněk a tkání před stresem zapříčiněným volnými
radikály.
Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců, těhotné a kojící matky.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina L-askorbová), sladidlo – steviolglykosidy
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Ostropestřec mariánský
857 mg
(Silybum marianum)
Vitamín C (kyselina
32 mg
L-askorbová)
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
40

37)PAMPELIŠKA - *Trávení*energetický metabolismus* detoxikace*
*antioxidant*
Bylinný extrakt Pampeliška je vyroben dle rodinné receptury z květů pampelišky lékařské. Napomáhá správné funkci trávicí soustavy. Zejména je vhodný
pro podporu funkce jater, žlučníku, slinivky břišní a činnost střev. Je vynikající i
pro malé děti, kdy se doporučuje užívat v období zimy a podzimu a v obdobích,
která jsou náročnější pro dětský imunitní systém, protože extrakt pampelišky má
antioxidační účinky. Navíc vitamín C přispívá ke správné funkci energetického
metabolismu a k normální funkci imunitního systému.
Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Květy pampelišky lékařské
857 mg
(Taraxacum officinale)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
40

38) POMERANČ SE ZÁZVOREM – *Imunita*trávení v těhotenství*komfort
při cestování*
Ovocno-bylinný extrakt Pomeranč se zázvorem je vyroben podle rodinné
receptury z dužniny pomerančovníku a kořene zázvorovníku. Účinky zázvoru
jsou známé a využívané po tisíciletí. Pomáhá udržovat hladinu krevního cukru,
dále je doporučován gravidním ženám pro podporu správného trávení v raných
stádiích těhotenství. Velice vhodný je zázvor i pro ty, kteří potřebují podpořit
své zdraví a celkový komfort během delších cest a konečně zázvor i vitamín C
napomáhají správné funkci našeho imunitního systému a můžeme jej tedy
doporučit v obdobích, která kladou zvýšené nároky na naši obranyschopnost.
Vhodné pro diabetiky, těhotné a kojící ženy.
Složení: ovocný a bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina
citrónová, vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy (0 kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Plody pomerančovníku
2143 mg
pravého(Citrus sinensis)
Kořeny zázvoru
429 mg
(Zingiber officinale)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
Není stanovena
40

39) RAKYTNÍK -* Imunita*únava a vyčerpání* trávení* srdce a cévy*
Bylinný extrakt Rakytník je vyroben podle rodinné receptury z plodů rakytníku
řešetlákového. Extrakt rakytníku je využíván po dlouhá staletí, protože podporuje normální procesy našeho imunitního systému. Přispívá ke snížení míry
únavy a hraje roli v obnovení potřebné energie. Rakytník také hraje roli
při správné činnosti naší trávicí soustavy a také srdce a cév. Účinek extraktu je
navíc podpořen přítomným vitamínem C, který se také podílí na fyziologii naší
obranyschopnosti a napomáhá i při snížení únavy a vyčerpání.
Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.

Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Plody rakytníku řešetlákového 2143 mg
(Hippophae rhamnoides)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
40

40) RŮŽE - *Trávení a vylučování*imunita* volné radikály*srdečně-cévní
systém*
Bylinný extrakt Růže je vyroben dle rodinné receptury z poupat a okvětních
plátků růží. Růže byla po mnoho let využívána pro svůj cenný extrakt s obsahem
éterických silic, který napomáhá správnému trávení a normálnímu vylučování.
Navíc podporuje fyziologické procesy kardiovaskulární soustavy. Přítomný
vitamin C hraje roli při normální činnosti imunitního systému a přispívá
k ochraně našich tkání před volnými radikály.
Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Květy růže stolisté
857 mg
(Rosa x centifolia)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
40

41) ŘEPÍK - *Játra*žlučník*ledviny a močové cesty* horní cesty dýchací*
*hlasivky*
Bylinný extrakt Řepík je vyroben dle rodinné receptury z kvetoucí natě řepíku
lékařského. Extrakt řepíku podporuje správnou činnost žlučníku a jater a obecně hraje roli při vylučování. Přispívá k fyziologickému stavu a činnosti ledvin a

také močových cest. Dále se podílí na udržení vitality horních cest dýchacích,
protože díky obsahu flavonoidů, tříslovin a silic napomáhá správné činnosti
tkání, které tvoří povrch naší dýchací soustavy. Velmi dobře se uplatňuje i
u malých dětí. Zdravotní efekt sirupu je navíc posílen o vitamin C, který napomáhá normální funkci našeho imunitního systému.
Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Kvetoucí nať řepíku lékařského 857 mg
(Agrimonia eupatoria)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
40

42) SEDMIKRÁSKA - *Antioxidant*imunita*pokožka, vlasy a nehty*
Bylinný extrakt Sedmikráska je vyroben podle rodinné receptury z květů sedmikrásky chudobky. Sedmikráska je odpradávna vysoce ceněnou bylinkou:
především díky obsahu antioxidačních látek, které vysycují volné radikály, jež
vznikají v našem organismu nebo pochází z vnějšího prostředí (znečištěné
životní prostředí). Sedmikráska podporuje naši přirozenou obranyschopnost,
založenou na fyziologických procesech. V neposlední řadě přispívá k naší kráseovlivňuje především nehty, vlasy a pokožku. Efekt sirupu je navíc znásoben
přítomností vitaminu C, který přispívá k normální tvorbě kolagenu, jež je součástí naší kůže, cév, dávní a také chrupavek a kostí.
Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Květy sedmikrásky chudobky
(Bellis perennis)

Není stanovena

857 mg

Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

40

43) SLÉZ - *Dýchací cesty, hltan*trávicí soustava (střeva)*imunita*
Bylinný extrakt Sléz je vyroben podle rodinné receptury z květu slézu. Sléz je
dlouhodobě využíván, protože se podílí na fyziologické funkci dýchacích cest
(zejména tkáně v oblasti hrtanu, mandlí, nosních dutin, průdušek). Především
díky vysokému obsahu slizu a také tříslovin podporuje jejich správnou činnost
a vitalitu. Slizy této byliny také podporují normální funkci naší trávicí soustavyponejvíce hrají roli v podpoře fyziologie střevní výstelky. Zdravotní efekt extraktu je navíc posílen o vitamin C, který napomáhá normální funkci našeho imunitního systému.
Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Květy slézu (Malva)
857 mg
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
40

44) SMRK - *Dýchací systém*imunita*únava a vyčerpání*antioxidant*
Bylinný extrakt Smrk je vyroben dle rodinné receptury z jarních výhonů smrku
ztepilého. Extrakt z výhonku smrku je velice ceněn zejména z toho důvodu, že
napomáhá fyziologické funkci dýchací soustavy. Zejména některé silice a terpeny reagují s hlenovou vrstvičkou navázanou na buňkách horních a dolních
dýchacích cest a tím se spolupodílí na normální činnosti a stavu našeho dýchání. Efekt bylinky navíc podporuje přítomný vitamín C, jež přispívá k fyziologickým procesům našeho imunitního systému a napomáhá snižovat míru únavy a
vyčerpání.
Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.

Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Jarní výhony smrku ztepilého 857 mg
(Picea abies)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
40

45) ŠALVĚJ - *Přirozená obranyschopnost*správné trávení* dásně*kůže*
cévy*menopauza- hormonální rovnováha*volné radikály*působí proti pocení*
Bylinný extrakt Šalvěj je vyroben dle rodinné receptury z natě šalvěje lékařské.
Extrakt ze šalvěje přispívá k udržení správné imunitní reakce těla, fyziologických
obranných procesů. Zejména proto se doporučuje užívat v obdobích, která jsou
zátěží pro naši imunitu. Šalvěj také napomáhá správnému trávení a hraje roli při
hormonální rovnováze, proto se mimo jiné doporučuje i k podpoření komfortu
při menopauze. Sirup je vhodně doplněný vitaminem C, který podporuje ochranu orgánů před oxidativním stresem. Tento vitamin se také podílí při syntéze
kolagenu a tím přispívá ke správné funkci našich cév, dásní a kůže.
Vhodné pro diabetiky. Nevhodné pro děti do 3 let, těhotné a kojící ženy.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Nať šalvěje lékařské
857 mg
(Salvia officinalis)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena

Upozornění: může stavit laktaci!

40

46) ŠÍPEK - *Imunitní systém*antioxidant*trávicí a vylučovací systém* dásně,
kůže, cévy*
Bylinný extrakt Šípek je vyroben dle rodinné receptury z plodů šípkové růže.
Šípková růže má blahodárný vliv na naše tělo: především se podílí na udržení
fyziologické činnosti našeho imunitního systému, ale přispívá i ke správné funkci trávicí soustavy a vylučovacího systému. Navíc je extrakt ze šípku výborným
antioxidantem, který pomáhá neutralizovat volné radikály. Extrakt je velmi
dobře zkombinován s vitaminem C ke komplexnímu podpoření účinku- také
vitamin C je antioxidantem, který přispívá k ochraně buněk a tkání před oxidačním stresem. Tento vitamin se také podílí při syntéze kolagenu a tím přispívá ke správné činnosti našich cév, dásní a kůže.
Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C, sladidlo – steviolglykosidy (0kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):
Plody růže šípkové
2143 mg
(Rosa canina)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

%RVH
Není stanovena
40

47) TŘEZALKA - *Duševní zdraví*emoční rovnováha*pozitivní nálada*
spánek* správné trávení* nervová soustava*
Bylinný extrakt Třezalka je vyroben podle rodinné receptury z natě třezalky
tečkované. Extrakt z třezalky působí na emoční rovnováhu, podporuje pozitivní
náladu a zdravou psychiku. Třezalka podporuje spánkovou fyziologii, přispívá
ke zdravému spánku. Navíc vitamin C hraje roli jako podpora správné činnosti
naší nervové soustavy. V neposlední řadě má tento extrakt pozitivní vliv na normální trávení. Díky obsahu silic, tříslovin, glykosidů a pryskyřic přispívá k funkci
našich trávicích orgánů (žaludek, slinivka, játra, atd.).
Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.

Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Kvetoucí nať třezalky
857 mg
tečkované
(Hypericum perforatum)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
40

Upozornění: Fenolické látky mohou způsobit přecitlivělost na UV záření.
Pokud užíváte některé léky, poraďte se o vhodné kombinaci s třezalkou se
svým lékařem či lékárníkem.

48) VRBOVKA - *Prostata*dolní močové cesty*močová soustava*
*menstruace*klouby*antioxidant*duševní zdraví*
Bylinný extrakt Vrbovka je vyroben podle rodinné receptury z natě vrbovky
malokvěté a vrbovky úzkolisté. Extrakt z vrbovky je velmi ceněn zejména u
mužů, pro podporu zdraví prostaty. Vrbovka je známá také pro své antioxidační
vlastnosti. Podporuje naši duševní pohodu, navozuje relaxaci a působí u žen
na menstruační cyklus, zejména na některé předmenstruační stavy a dále
napomáhá ženám, které prožívají klimakterium. Velmi dobře se uplatňuje také
ve fyziologii kloubů a dolních močových cest.
Vhodné pro diabetiky.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy (0 kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Vrbovka úzkolistá
643 mg
(Epilobium angustifolium)
Vrbovka malokvětá
214 mg
(Epilobium parviflorum)
Vitamín C (kyselina
32 mg
L-askorbová)
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
Není stanovena
40

49) YZOP -* Zdravé dýchání* ochrana tkání před oxidativním stresem*kosti a
klouby*vitalita*trávení*nadýmání*
Bylinný extrakt Yzop je vyroben podle rodinné receptury z kvetoucí natě yzopu
lékařského, který se u nás pěstuje jako léčivka už od 10. století. Tento bylinný
extrakt napomáhá fyziologickým procesům horních i dolních dýchacích cest.
Konkrétně podporuje správnou funkci sliznic dýchacích cest a jeho silice a
hořčiny napomáhají očišťování epitelu v dýchacích cestách. Yzop přispívá
k udržení správné funkce pohybové soustavy, napomáhá k fyziologickému
fungování kostí a kloubů. Navíc vitamin C přispívá k ochraně našich buněk i
celých orgánů před oxidativním stresem, který způsobují volné radikály.
Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců a kojící ženy. Nevhodné pro těhotné
ženy.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Kvetoucí nať yzopu lékařského 857 mg
(Hyssopus officinalis)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
40

50) ZÁZVOR - *Imunita*energetický metabolismus*vitalita*pohybová
soustava*komfort při cestování*trávení v těhotenství*
Bylinný extrakt Zázvor je vyroben podle rodinné receptury z kořene zázvorovníku. Extrakt ze zázvoru podporuje správnou vitalitu našeho organismu a dodává potřebnou energii v době únavy a vyčerpání. Je velkým přínosem i pro naši
pohybovou soustavu a bývá často doporučován i gravidním ženám, zejména
v raném stádiu těhotenství, pro dobré trávení. Navíc tento extrakt posílen o
vysokou dávku vitamínu C podporuje naši přirozenou obranyschopnost a
napomáhá zdravému energetickému metabolismu.
Vhodné pro diabetiky a těhotné ženy.

Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy (0kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Kořena zázvorovníku lékař857 mg
ského (Zingiber officinale)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
40

51) ZÁZVOR SE SKOŘICÍ - *Imunita* správné trávení* metabolismus
cukrů*pohybová soustava *

Bylinný extrakt Zázvor se skořicí je vyroben podle rodinné receptury z kořene
zázvorovníku lékařského a kůry skořicovníku cejlonského. Vhodně zvolená
kombinace účinných látek podporuje Vaše zdraví a navíc se jedná o výborný
prohřívací nápoj. Vitamín C napomáhá správné obranyschopnosti našeho organismu a extrakt ze skořicovníku hraje roli při správném trávení. Účinky produktu uzavírá extrakt ze zázvoru, který podporuje zdraví naší pohybové soustavy a
také správný metabolismus cukrů.
Vhodné pro diabetiky, děti od 3 let. Nevhodné pro těhotné ženy!
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C (kyselina askorbová), sladidlo – steviolglykosidy (0 kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Kořen zázvorovníku
643 mg
lékařského (Zingiber
officinale)
Kůra skořicovníku ceylonského 17 mg
(Cinnamomum zeylanicum)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
Není stanovena
40

52) ZDRAVÉ DÝCHÁNÍ - *Dýchací soustava*antioxidant*imunita*
Jedinečná kombinace extraktů z mateřídoušky, jitrocele a chudobky pro ty,
kteří chtějí podpořit svou dýchací soustavu tradiční cestou. Jitrocel a mateřídouška podporují funkci naší dýchací soustavy. Extrakt ze sedmikrásky podporuje naší obranyschopnost
Vhodné pro diabetiky, děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.
Složení: bylinný extrakt (viz níže), voda, regulátor kyselosti - kyselina citrónová,
vitamín C, sladidlo – steviolglykosidy (0 kJ)
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):
Listy jitrocele kopinatého
429 mg
(Plantago lanceolata)
Nať mateřídoušky vejčité
214 mg
(Thymus pulegioides)
Květy sedmikrásky
214 mg
(Bellis perennis)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

%RVH
Není stanovena
Není stanovena
Není stanovena
40

BYLINNÉ A OVOCNO-BYLINNÉ SIRUPY – 500 ml

1) ARONIE – *Antioxidanty*imunita*dásně, kůže, zuby, cévy a chrupavky*
Bylinný sirup Aronie je vyroben podle rodinné receptury z plodů černého jeřábu. Aronie je vysoce hodnocená pro svůj vysoký obsah antioxidantů, jež vysycují
tzv. volné radikály. Přítomný vitamin C pomáhá udržovat zdravou obranyschopnost Vašeho těla a navíc se podílí na tvorbě kolagenu, který je přítomen v kůži,
zubech, dásních, cévách a chrupavkách. Tato kombinace napomáhá podpořit
Vaše zdraví a celkovou kondici.
Vhodné pro děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy. Nevhodné pro diabetiky!
Složení: bylinný extrakt (viz níže) 55%, řepný cukr 44%, voda, regulátor kyselosti
kyselina citrónová, vitamín C
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

2143 mg
Plody temnoplodce
černoplodého
(Aronia melanocarpa)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není
stanovena
40

2) BEZ – *Imunita*dýchání*detoxikace*
Bylinný sirup Bez je vyroben dle rodinné receptury z květů bezu černého. Černý
bez obsahuje velké množství antioxidantů a podporuje správné imunitní procesy v našem těle. Bylo prokázáno, že působí na dýchací soustavu, podporuje její
fyziologickou funkci. Kromě jiného se extrakt z květů bezu podílí na pročištění
organismu. Jeho vliv na zdravou obranyschopnost organismu a antioxidační
účinky jsou navíc podpořeny o přítomný vitamín C.
Vhodné pro děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy. Nevhodné pro diabetiky!

Složení: bylinný extrakt (viz níže) 55%, řepný cukr 44%, voda, regulátor kyselosti
kyselina citrónová, vitamín C
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):
Květy bezu černého
857 mg
(Sambucus nigra)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

%RVH
Není
stanovena
40

3) CITRONOVÁ TRÁVA S GOJI – * Metabolismus*nervová
soustava*psychická činnost* únava a vyčerpání*imunita* oxidativní stres*
Bylinný sirup Citronová tráva s Goji je vyroben podle rodinné receptury z listů
voňatky citronové a plodů kustovnice čínské a navíc doplněn o další bioaktivní
složku – vitamín C. Podpořte Vaši přirozenou obranyschopnost a metabolismus.
Vitamín C napomáhá i při správné funkci nervové soustavy a hraje roli při ochraně buněk před oxidativním stresem. Skvěle se hodí při pocitech únavy a vyčerpání, neboť přispívá k jejich snížení.
Vhodné pro děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy. Nevhodné pro diabetiky!
Složení: bylinný extrakt (viz níže) 55%, řepný cukr 44%, voda, regulátor kyselosti
kyselina citrónová, vitamín C
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):
Listy voňatky citronové
428 mg
(Cymbopogon citratus)
Plody kustovnice čínské –Goji
1072 mg
(Lycium chinense)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

%RVH
Není stanovena
Není stanovena
40

4) ČERNÝ RYBÍZ S TYMIÁNEM – Trávení*hubnutí*antioxidant*cévy*
*klouby* nervová soustava*

Ovocno-bylinný sirup Černý rybíz s tymiánem je vyroben podle rodinné receptury z plodů černého rybízu a natě tymiánu. Tymián obsahuje látky s antioxidačním efektem a podporuje zdraví naší trávicí soustavy tím, že pomáhá, aby
fungovaly ty správné procesy trávení (pohyb střev, vyplavování žaludečních
šťáv). Přítomný vitamín C přispívá k tvorbě kolagenu v krevních cévách, dásních
a kůži. Rovněž pomáhá udržovat naši obranyschopnost a vitalitu nervové
soustavy.
Vhodné pro děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy. Nevhodné pro diabetiky!
Složení: ovocný a bylinný extrakt (viz níže) 55%, řepný cukr 44 %, voda, regulátor
kyselosti kyselina citrónová, vitamín C
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Plody rybízu černého
2143 mg
(Ribes nigrum)
Nať tymiánu obecného
214 mg
(Thymus vulgaris)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není
stanovena
Není
stanovena
40

5) ČERVENÝ RYBÍZ S MEDUŇKOU – *Myšlení a paměť*spánek* relaxace*
*dýchací soustava a trávení*imunita*
Ovocno-bylinný sirup Červený rybíz s meduňkou je vyroben podle rodinné
receptury z plodů červeného rybízu a natě meduňky. Je vhodně zkombinován
tak, aby byl zároveň chutný a přitom účinný. Meduňka hraje roli v naší psychice
– především podporuje kognitivní funkce jako je paměť, myšlení, ale i navození
pocitu relaxace, uvolnění a spánku. Meduňka také napomáhá zdraví naší dýchací
soustavy a správnému trávení. Vitamín C navíc podporuje naši přirozenou obranyschopnost a přispívá k ochraně buněk a tkání před oxidativním stresem, který
způsobují volné radikály.
Vhodné pro děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy. Nevhodné pro diabetiky!
Složení: ovocný a bylinný extrakt (viz níže) 55%, řepný cukr 44 %, voda, regulátor
kyselosti kyselina citrónová, vitamín C

Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):
Plody rybízu červeného
2143 mg
(Ribes rubrum)
Nať meduňky lékařské
214 mg
(Melissa officinalis)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

%RVH
Není
stanovena
Není
stanovena
40

6) GRAPEFRUIT S IBIŠKEM – *Střevní trakt*cévy*únava a vyčerpání*
*vstřebávání železa*
Ovocno-bylinný sirup Grapefruit s ibiškem je vyroben podle rodinné receptury
z dužniny grepů a květů ibišku súdánského. Ibišek súdánský podporuje správnou
činnost našeho střevního traktu a také zdraví naší cévní soustavy, díky fyziologickému vylučování vody z těla. Navíc vitamín C, jehož je v tomto sirupu vysoké
množství snižuje únavu a vyčerpání, posiluje naši obranyschopnost a v neposlední řadě zvyšuje vstřebávání železa.
Vhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nevhodné pro diabetiky!
Složení: ovocný a bylinný extrakt (viz níže) 55%, řepný cukr 44%, voda, regulátor
kyselosti kyselina citrónová, vitamín C
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):
Dužnina plodů grapefruitu
2143 mg
(Citrus paradisi)
Květy ibišku súdánského
429 mg
(Hibiscus sabdariffa)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

%RVH
Není
stanovena
Není
stanovena
40

7) JAHODA S MÁTOU – *Trávení*spánek a relaxace*imunita*
Ovocno –bylinný sirup Jahoda s mátou je vyroben podle rodinné receptury
z plodů jahodníku a natě máty, navíc obohacen o extra dávku vitamínu C.

Všechny složky jsou vhodně nakombinované tak, aby se doplňovaly nejen
z hlediska lahodné chuti, ale i zdravotních účinků. Máta je hojně využívaná pro
svou roli v podpoře správného trávení a navození psychické relaxace a spánku.
Vitamín C podporuje správné fungování naší imunity a podílí se na zdraví naší
nervové soustavy. Navíc přispívá i k ochraně buněk a tkání před oxidačním
stresem.
Vhodné pro děti od 3 let. Nevhodné pro diabetiky, těhotné a kojící ženy!
Složení: ovocný a bylinný extrakt (viz níže) 55%, řepný cukr 44%, voda, regulátor
kyselosti kyselina citrónová, vitamín C
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Plody jahodníku
2143 mg
velkoplodéhoho
(Fragaria x ananassa)
Nať máty peprné
218 mg
(Mentha piperita)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
Není stanovena
40

8) LEVANDULE – *Spánek a relaxace* normální trávení*psychická a nervová
činnost*
Bylinný sirup Levandule je vyroben dle rodinné receptury z květů levandule
lékařské. Levandule je ceněná pro svou roli ve fyziologii spánku a při navození
relaxace, pocitu klidu a celkového uvolnění. Levandulový extrakt také podporuje
normální trávení. Bylinka je navíc vhodně zkombinovaná s vitamínem C, který
přispívá k normální psychické a nervové činnosti a napomáhá fyziologickým
procesům našeho energetického metabolismu.
Vhodné pro děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy. Nevhodné pro diabetiky!
Složení: bylinný extrakt (viz níže) 55%, řepný cukr 44%, voda, regulátor
kyselosti kyselina citrónová, vitamín C
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Extrakt z květů levandule
857 mg
lékařské
(Lavandula officinalis)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
40

9) MANDARINKA S LEVANDULÍ – *Trávení*spánek*nervová soustava*
*metabolismus*psychická činnost*
Ovocno-bylinný sirup Mandarinka s levandulí je vyroben podle rodinné receptury z mandarinek a květů levandule, navíc je obohacen o vysokou dávku vitamínu C. Levandule podporuje naše správné trávení, zejména střevní peristaltiku
a vylučování trávicích šťáv. Dále napomáhá našemu psychickému zdraví: vyrovnanosti a stabilní náladě. Přidaný vitamín C přispívá ke správnému fungování
nervové soustavy a také energetického metabolismu.
Vhodné pro děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy. Nevhodné pro diabetiky!
Složení: ovocný a bylinný extrakt (viz níže) 55%, řepný cukr 44%, voda, regulátor
kyselosti kyselina citrónová, vitamín C
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Plod mandarinky obecné
2143 mg
(Citrus reticulata)
Květy levandule lékařské
86 mg
(Lavandula angustifolia)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
Není stanovena
40

10) MÁTA – *Trávicí soustava*relaxace a spánek* antioxidant*
Bylinný sirup Máta je vyroben dle rodinné receptury z natě máty peprné.
Extrakt z máty podporuje správnou činnost našeho trávicího traktu (nejvíce žaludku, střeva, žlučníku). Máta také podporuje fyziologii spánku a relaxaci. Vitamín C navíc přispívá k normální funkci imunitního systému, napomáhá normální
psychické činnosti a podporuje vitalitu nervové soustavy. Dalším benefitem je
ochrana orgánů před oxidativním stresem, který způsobují reaktivní radikály.

Vhodné pro děti od 3 let. Nevhodné pro diabetiky, těhotné a kojící ženy!
Složení: bylinný extrakt (viz níže) 55%, řepný cukr 44%, voda, regulátor
kyselosti kyselina citrónová, vitamín C
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):
Extrakt z natě máty peprné
857 mg
(Mentha piperita)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

%RVH
Není stanovena
40

11) POMERANČ SE ZÁZVOREM – *Imunita*trávení v těhotenství*komfort
při cestování*
Ovocno-bylinný sirup Pomeranč se zázvorem je vyroben podle rodinné receptury z dužniny pomerančovníku a kořene zázvorovníku. Účinky zázvoru jsou
známé a využívané po tisíciletí. Pomáhá udržovat hladinu krevního cukru, dále
je doporučován gravidním ženám pro podporu správného trávení v raných
stádiích těhotenství. Velice vhodný je zázvor i pro ty, kteří potřebují podpořit
své zdraví a celkový komfort během delších cest a konečně zázvor i vitamín C
napomáhají správné funkci našeho imunitního systému a můžeme jej tedy
doporučit v obdobích, která kladou zvýšené nároky na naši obranyschopnost.
Vhodné pro děti (pokud jim nevadí mírná štiplavost), těhotné a kojící ženy.
Nevhodné pro diabetiky!
Složení: ovocný a bylinný extrakt (viz níže) 55%, řepný cukr 44%, voda, regulátor
kyselosti kyselina citrónová, vitamín C
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):
Plody pomerančovníku
2143 mg
pravého(Citrus sinensis)
Kořeny zázvoru
643 mg
(Zingiber officinale)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

%RVH
Není stanovena
Není stanovena
40

12) RŮŽE – *Trávení a vylučování*imunita* volné radikály*srdečně-cévní
systém*
Bylinný sirup Růže je vyroben podle rodinné receptury z poupat a okvětních
plátků růže stolisté. Růže byla po mnoho let využívána pro svůj cenný extrakt
s obsahem éterických silic, který napomáhá správnému trávení a normálnímu
vylučování. Navíc podporuje fyziologické procesy kardiovaskulární soustavy.
Přítomný vitamín C hraje roli při normální činnosti imunitního systému a
přispívá k ochraně našich tkání před volnými radikály.
Vhodné pro děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy. Nevhodné pro diabetiky!
Složení: bylinný extrakt (viz níže) 55%, řepný cukr 44%, voda, regulátor
kyselosti kyselina citrónová, vitamín C
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):
Květy růže stolisté
857 mg
(Rosa x centifolia)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

%RVH
Není stanovena
40

13) ŠÍPEK – *Imunitní systém*antioxidant*trávicí a vylučovací systém* dásně,
kůže, cévy*
Bylinný sirup Šípek je vyroben podle rodinné receptury z plodů šípkové růže.
Šípková růže má blahodárný vliv na naše tělo: především se podílí na udržení
fyziologické činnosti našeho imunitního systému, ale přispívá i ke správné funkci trávicí soustavy a vylučovacího systému. Navíc je extrakt ze šípku výborným
antioxidantem, který pomáhá neutralizovat volné radikály. Extrakt je velmi dobře zkombinován s vitamínem C ke komplexnímu podpoření účinku – také vitamín
C je antioxidantem, který přispívá k ochraně tkání před oxidačním stresem.
Tento vitamín se také podílí při syntéze kolagenu a tím přispívá ke správné
činnosti našich cév, dásní a kůže.
Vhodné pro děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy. Nevhodné pro diabetiky!

Složení: bylinný extrakt (viz níže) 55%, řepný cukr 44%, voda, regulátor
kyselosti kyselina citrónová, vitamín C
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Plody růže šípkové
2143 mg
(Rosa canina)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není stanovena
40

14) ZÁZVOR – *Imunita*energetický metabolismus*vitalita*pohybová
soustava*
Bylinný sirup Zázvor je vyroben dle rodinné receptury z kořene zázvorovníku.
Extrakt ze zázvoru podporuje správnou vitalitu našeho organismu a dodává
potřebnou energii v době únavy a vyčerpání. Je velkým přínosem i pro naši
pohybovou soustavu a bývá často doporučován i gravidním ženám, zejména
v raném stádiu těhotenství, pro dobré trávení. Navíc tento extrakt posílen a
vysokou dávku vitamínu C podporuje naši přirozenou obrany-schopnost a
napomáhá zdravému energetickému metabolismu.
Vhodné pro těhotné a kojící ženy. Nevhodné pro diabetiky!
Složení: bylinný extrakt (viz níže) 55%, řepný cukr 44%, voda, regulátor
kyselosti kyselina citrónová, vitamín C
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):

%RVH

Kořena zázvorovníku lékař857 mg
ského (Zingiber officinale)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

Není
stanovena
40

15) ZÁZVOR SE SKOŘICÍ – *Imunita* správné trávení* metabolismus

cukrů*pohybová soustava *

Bylinný sirup Zázvor se skořicí je vyroben dle rodinné receptury z kořene
zázvorovníku lékařského a kůry skořicovníku cejlonského. Vhodně zvolená
kombinace účinných látek podporuje Vaše zdraví a navíc se jedná o výborný
prohřívací nápoj. Vitamín C napomáhá správné obranyschopnosti našeho
organismu a extrakt ze skořicovníku hraje roli při správném trávení. Účinky
produktu uzavírá extrakt ze zázvoru, který kromě znásobení již zmiňovaných
účinků, podporuje zdraví naší pohybové soustavy a také správný energetický
metabolismus.
Vzhledem k nízkému obsahu skořice vhodné i pro těhotné ženy. Nevhodné
pro diabetiky!
Složení: bylinný extrakt (viz níže) 55%, řepný cukr 44%, voda, regulátor kyselosti
kyselina citrónová, vitamín C
Množství látek v doporučené denní dávce (15ml):
643 mg
Kořen zázvorovníku
lékařského
(Zingiber officinale)
Kůra skořicovníku
17 mg
cejlonského
(Cinnamomum zeylanicum)
Vitamín C
32 mg
Neobsahuje konzervační látky, aroma či barviva!

%RVH
Není stanovena
Není stanovena
40

