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Põhikomponendid
Inuliin on fruktoosist koosnev polüsahhariid, mis
on ainulaadne suhkur, mis rakkude põlemisel eraldab
palju energiat. Lisaks tagab oma kasuliku mikrofloora
aktiveerides toitainete imendumise.
«AktiVin» on tsempion looduslike antioksüdantide
sisalduse poolest, mis seovad vabu radikaale
ja
pärsivad
oksüdatiivseid
reaktsioone.
Viinamarjaseemneekstrakt
kardioprotektor,
tugevdab
kapillaaride
seinu,
parandab
mikrotsirkulatsiooni, suurendab keha üldist toonust,
taaselustab ajurakke, küllastades neid hapnikuga.
See toimib 15 korda aktiivsemalt kui E-vitamiin, mis
aitab vanusega seotud muutusi korrigeerida.

ActiVin
AktiVin

kood 91109
рakendi sisu 60 kapslit
koostis
inuliin............................................................................................... 200 mg
aktiviin (punase viinamarjaseemne ekstrakt)..................................150 mg
C-vitamiin...........................................................................................60 mg
muira puama......................................................................................50 mg
eleutherococcus.................................................................................25 mg
kuninglik želee ...................................................................................10 mg
dunaliella............................................................................................15 mg
purustatud korall...............................................................................15 mg
tsink (L-metioniin)..............................................................................15 mg
E-vitamiin...........................................................................................10 mg
piimohaka ekstraktid...........................................................................5 mg
ginkgo biloba.......................................................................................5 mg
roheline tee..........................................................................................5 mg
mangaan (aspartaat).....................................................................250 mcg
kroom (pikolinaat)..........................................................................100 mcg
seleen (L-metioniin)..........................................................................35 mcg
vask (tsitraat)...................................................................................40 mcg
molübdeen (naatriummolübdaat)......................................................25 μg
abikomponendid.

Meie kehas toimuva tohutu hulga keemiliste
reaktsioonide hulgas on vabade radikaalide
moodustumine, mis kiirendavad vananemisprotsessi
ja on seotud erinevate haiguste arenguga.
Nende moodustumist soodustavad ebasoodsad
keskkonnategurid: saastatud atmosfäär, tubakasuits,
kehasse sattunud keemilised ühendid jne. Vanusega
lakkab inimese antioksüdantne kaitse stressiga toime
tulemast ja radikaalid intensiivistavad oma hävitavat
tööd. Sellistel juhtudel on vaja võtta antioksüdante
sisaldavaid toidulisandeid.
Bioloogiliselt aktiivne kompleks «AktiVin» sisaldab
mitmesuguseid looduslikku päritolu antioksüdante,
mis seovad aktiivselt vabu radikaale, pidurdades
vananemisprotsesse, suurendades keha energiat
ja vastupidavust ning stabiliseerides elutegevuse
süsteeme.
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Mesilasema piim on väga toitev toode, mis
on ette nähtud vastsete toitmiseks. Keskajal nimetati
seda «kuninglikuks želeeks», sest piima hankimise
ja säilitamise töömahukuse tõttu said seda kasutada
ainult väga rikkad inimesed. Mesilaspiim on võimas
bioloogiline stimulant ja üldtugevdava toimega.
Vitamiinid C ja E kuuluvad antioksüdantide rühma,
osalevad valgusünteesis, suurendavad lihastoonust
ja parandavad keha töövõimet. Suure vitamiinide
ja flavonoidide (looduslikud antioksüdandid)
sisalduse tõttu toimivad hõlmikpuu lehtede,
rohelise tee ja piimohaka seemnete ekstraktid
aktiivselt veresoontes: tugevdavad kapillaaride
seinu, suurendavad nende tugevust, aktiveerivad
kudedes oksüdatiivseid protsesse ja suurendavad
askorbiinhappe toimet.
omadused

Toode «AktiVin» aitab kaasa:
• Kaitseb enneaegse vananemise eest, pikendab
noorust.
• Ainulaadne taimne kõige efektiivsemate
antioksüdantide kompleks.
• Tõstab töövõimet ja stressitaluvust.

omadused
• Kaitseb enneaegse vananemise eest, pikendab
noorust.
• Ainulaadne taimne kõige efektiivsemate
antioksüdantide kompleks.
• Tõstab töövõimet ja stressitaluvust.

AquaOx
AquaOx

kood 91829
рakendi sisu 60 taimset kapslit
koostis
Granaatõunte ekstrakt.......................................................................200 mg
acai marjade ekstrakt.........................................................................200 mg
kakaoubade ekstrakt............................................................................40 mg
rosmariini lehtede ekstrakt...................................................................20 mg
abiained.

Põhikomponendid
Granaatõuna ekstrakt
Toimib väga tugeva antioksüdandina, soodustab
kolesterooli väljaviimist, kaitseb veresooni, ennetab
raku kahjustusi.
Acai marjade ekstrakt
Lõuna-Ameerikast pärinev polüvitamiinina toimiv
imemari, milles on rohkelt antioksüdante, „ilu
ja nooruse mari“.
Kakaoubade ekstrakt
Ergutab südametegevust, vähendab närvipinget,
ennetab trombide teket.
Rosmariini lehtede ekstrakt
Tõstab veresoonte toonust, leevendab stressi.
Manustamisviis
Täiskasvanutele 1 kapsel 2 korda päevas söögi ajal
hommikul ja keskpäeval.
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А- ja D-vitamiin
Kaitsevad ja taastavad seedeelundite limaskesti,
D-vitamiin
reguleerib
seedeensüümide
ja hormoonide sünteesi.
Manustamisviis
Täiskasvanutele 1 kapsel 1 kord päevas söögi ajal.
omadused
• Taimse päritoluga ensüümide segu parandab
seedimist ja toitainete omastamist.
• А- ja D-vitamiin toimivad sünergiliselt ensüümide
kompleksiga suurendades nende efektiivsust.

Assimilator
Assimilator

kood 91118
рakendi sisu 90 taimset kapslit
koostis
Proteaas....................................................................................30 000 ühikut
amülaas.......................................................................................8000 ühikut
lipaas...............................................................................................50 ühikut
maltaas..........................................................................................150 ühikut
laktaas...........................................................................................400 ühikut
papaiin....................................................................................600 000 ühikut
bromelaiin..............................................................................300 000 ühikut
tsellulaas.......................................................................................200 ühikut
А-vitamiin.........................................................................................1000 МЕ
D3-vitamiin.........................................................................................200 МЕ
abiained.

Põhikomponendid
Süsivesikuid lõhustavad ensüümid
Amülaas alustab süsivesikute seedimist juba
suuõõnes. Tsellulaas lõhustab jämeda kiu,
parandades teraviljade, puuviljade ja aedviljade
omastamist. Maltaasi mõjul lõhustuvad suhkrud
glükoosi molekulini, mis imendub peensooles
kergesti. Laktaas lõhustab piimasuhkrut (laktoosi).
Valke lõhustavad ensüümid
Proteaas, papaiin ja bromelaiin vastutavad valkude
lõhustumise eest aminohapeteks ning töötavad
aktiivselt nii seedetrakti happelises kui aluselises
keskkonnas.
Rasvu lõhustavad ensüümid
Lipaas
lõhustab
loomsed
rasvad
kergesti
omastatavateks rasvhapeteks ning aitab omastada
A- ja D-vitamiini.
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omadused
• Tõstab immuunsust ja optimeerib organismi
ainevahetust
• Taastab soolestiku mikrofloorat, parandab
seedimist ja toitainete omastamist
• Toimib üldtugevdavalt.

B-Kurunga
B-Kurunga

kood 21540
рakendi sisu 90 tabletti
koostis
Probiootilised mikroorganismid (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
delbrueckii subsp. bulgaricus), vähemalt..................................1х107 КОЕ/g
tsink (oksiid).........................................................................................0,6 mg

Põhikomponendid
Probiootilised kultuurid Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus
Mõjuvad positiivselt seedeelundite mikrofloora
koostisele ja bioloogilisele aktiivsusele, stimuleerivad
interferooni tootmist, mis on organismi peamine
kaitsevalk.
Acidophilus ja bulgaricus on parimad vahendid
vananemise vastu, aitavad parandada seedeelundite
tööd ja seedimist, ennetada allergilisi reaktsioone
ja mürgitusi ning tugevdada immuunsust.
Tsink
Aitab korrastada ja säilitada hormonaalset taset,
sisaldub rohkem kui 300 ensüümis, sellel on oluline
roll DHA moodustumises ja rakkude jagunemises,
toetab hapete ja aluste tasakaalu, parandab
organismi vastupanuvõimet ja kiirendab vigastatud
kudede taastumist.
Manustamisviis
Täiskasvanutele 2 tabletti 2 korda päevas söögi ajal.
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omadused
• Hüalurooni-kondroitiini kompleks kõhrekoe
toitmiseks ja taastamiseks.
• Innovatiivne sissevõetav toode, mis ei jää
efektiivsuselt alla liigesesisestele süstidele.

B-Luron
B-Luron

kood 918140
рakendi sisu 2 500 ml ballooni
koostis
Kondroitiinsulfaat...............................................................................300 mg
hüaluroonhape...................................................................................150 mg
Е-vitamiin.............................................................................................15 mg

Põhikomponendid
Hüalurooni-kondroitiini kompleks (HKK)
Tagab liigeste normaalse funktsiooni ja parandab
oluliselt liigeste liikuvust. Unikaalse tehnoloogia
tulemusena ei lagune hüalurooni-kondroitiini
kompleks
sissevõtmisel.
Hüaluroonhape
ja kondroitiin toimivad sünergiliselt, täiendades
vastastikku teineteist ja toime on oluliselt tugevam
kui kummalgi eraldi. Kompleks ei suurenda mitte
üksnes mehaaniliselt liigestes oleva hüaluroonhappe
ja kondroitiini kogust, vaid aktiveerib ja taastab
kondrotsüütide oma (endogeense) hüaluroonhappe
sünteesi, mille tõttu toime kestab ka peale kuuri
lõppemist. Lisaks toimib HKK kõikidele liigestele
korraga, erinedes selle poolest süstitavatest
toodetest.
Manustamisviis
Täiskasvanutele 30 ml päevas peale sööki 4-5 nädala
jooksul.
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Manustamisviis
Täiskasvanutele 2 kapslit päeva esimesel poolel söögi
ajal.
omadused
• Hoiab vererõhu normaalsena, tugevdab ja kaitseb
veresooni.
• Sisaldab parimaid taimseid südant tugevdavaid
vahendeid.
• Rohelised kohvioad kaitsevad veresooni
oksüdatiivse stressi eest ja alandavad
kolesteroolitaset.

BP Phyto Control
BP Phyto Control

kood 91859
рakendi sisu 90 kapslit
koostis
Viirpuu marjade ekstrakt....................................................................200 mg
veiste südamerohu lehtede ekstrakt..................................................130 mg
hibiskuse õite ekstrakt.......................................................................100 mg
roheliste kohviubade ekstrakt..............................................................70 mg
tihasheina juurte ekstrakt....................................................................30 mg
abiained.

Põhikomponendid
Hariliku viirpuu marjade ekstrakt
Parandab südamelihase ja aju vereringet, laiendab
veresooni. Suurendab veresoonte seinte elastsust
ja tugevust.
Roheliste araabika kohviubade ekstrakt
Sisaldab väärtuslikke klorogeenhappeid, mida
röstitud kohvis ei leidu. Roheline kohv laiendab
veresooni ja ergutab vereringet.
Veiste südamerohu lehtede ekstrakt
Avaldab kerget rahustavat toimet,
veresoonte spasme.

leevendab

Baikali tihasheina juurte ekstrakt
Normaliseerib südametegevust.
Hibiskuse õite ekstrakt
Toimib üldtugevdava ja toniseeriva vahendina.
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omadused
• Parandab südame ja veresoonte, närvisüsteemi
ja luustiku ning lihaskonna funktsiooni.
• Loodud viimaste kaltsiumi ja magneesiumi
koostoime, nende omastatavuse ja luukoes
toimimise suhtes teostatud teadusuuringute
tulemusi arvestades.

Manustamine
Täiskasvanutele 2 tabletti 2 korda päevas söögi ajal.

Ca-Mg Complex
Ca-Mg Complex

kood 91845
рakendi sisu 90 tabletti
koostis
Kaltsium (malaat ja tsitraat)................................................................75 mg
magneesium (malaat ja tsitraat).........................................................25 mg
К-vitamiin........................................................................................37,5 mcg
räni (põldosja ekstraktist)..................................................................1,25 mg
boor...................................................................................................0,25 mg
D3 –vitamiin.........................................................................................75 МЕ
abiained.

Põhikomponendid
Kaltsium ja magneesium
Eluliselt tähtsad mineraalid, mille tasakaal
on südame, luude ja liigeste tervise seisukohalt
määrava tähtsusega. Need osalevad skeleti,
hammaste ja kõhrede ülesehitamises, hoiavad korras
südame rütmi, reguleerivad neuromuskulaarset
kontrolli, varustavad südamelihast hapnikuga ning
aitavad stressiga toime tulla.
D3 vitamiin
Parandab kaltsiumi omastamist peensooles, toetab
optimaalse kaltsiumi taseme säilimist veres ja selle
transportimist verest luukoesse.
Boor ja räni
Toetavad D3 vitamiini sünteesi, tugevdavad kõhresid
ja sidemeid.
К -vitamiin
Aitab kaltsiumil „õigesti“ luukude ehitada, soodustab
liigse kaltsiumi väljaviimist veresoontest ja selle
kinnitumist luudesse.
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omadused
• Kerge lahtistav vahend Ameerika türnpuu.
• Parandab soolte peristaltikat, teeb kõhu korda.
• Ei tekita sõltuvust ega vii organismist välja
vitamiine ja mineraale.

Cascara Sagrada Bark
Paakspuu koor

kood 2168
рakendi sisu 90 taimset kapslit
koostis
Purshi paakspuu (Rhamnus purshiana) koore pulber ............................360 mg
purshi paakspuu (Rhamnus purshiana) koore ekstrakt .........................100 mg
abiained

Põhikomponendid
Ameerika türnpuu koor
Hinnatakse tunduvalt kõrgemalt kui paakspuu koort,
kuna see põhjustab vähem soolestiku ärritust ega
tekita sõltuvust.
Toodet soovitatakse võtta ööseks, kuna türnpuu
lahtistav toime saabub järkjärgult ja see hakkab
toimima 8–10 tunni möödudes.
Türnpuu kõige väärtuslikumad komponendid
antrakinoonid toimivad aktiivselt jämesooles. Need
elavdavad soolestiku peristaltikat ja motoorikat,
tagavad pehme ja valutu defekatsiooni ja soolestiku
normaalse töö taastumise.
Võrreldes teiste lahtistitega puhastab türnpuu
soolestikku „delikaatselt“ ning säilitab normaalse
mikrofloora.
Tanniinid ja cascara eeterlikud õlid kaitsevad
soolestiku limaskesti põletike eest.
Manustamisviis
täiskasvanutele 1 kapsel õhtuti söögi ajal.
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omadused
• Chlorella on ainulaadne organismi puhastaja, mis
on kasulik tervist kahjustava tootmistöö tegijatele,
suurlinnade elanikele ja kahjulike harjumustega
inimestele.
• Chlorellat toodetakse patenteeritud Cracked Cell
Wall meetodil, mis võimaldab säilitada kuni 85%
vetikas leiduvatest kasulikest ainetest.

Chlorella Tablets
Chlorella tabletid

kood 2129
рakendi sisu 180 tabletti
koostis
Chlorella (Chlorella Pyrenoidosa)........................................................500 mg

Põhikomponendid
Chlorella
on üherakuline vetikas, mis sisaldab kergeid
taimevalke, klorofülli, В-grupi vitamiine, D-vitamiine,
beetakaroteeni ja mineraale.
Toiteväärtuse poolest ei jää chlorella valk (50%!) alla
lihale ja tervaviljadele.
Ükski taim planeedil Maa ei sisalda nii palju klorofülli
nagu chlorella (5 korda rohkem kui spirulina).
Klorofüll varustab verd hapnikuga ning erütrotsüüte
hemoglobiiniga ennetades aneemia kujunemist.
Chlorella aitab viia organismist välja raskemetalle
ja mürke. Rakuseinte erilise ehituse tõttu soodustab
see soolestiku oma kasuliku mikrofloora arengut.
Aitab tõsta immuunsust ja vastupanuvõimet
viirustele.
Manustamisviis
Täiskasvanutele ½ -1 tablett päevas.
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Manustamisviis
Täiskasvanutele 1 kapsel päeva esimesel poolel söögi
ajal.
omadused
• Parimate looduslike venotoonikute kompleks
veresoonte tervisele.
• Tugevdab veresoonte seinu, parandab
mikrovereringet ja lümfiringet.
• Vähendab raskustunnet ja väsimust jalgades.

CircuPhyt
CircuPhyt

kood 91823
рakendi sisu 60 kapslit
koostis
Diosmiin (tsitruseliste ekstraktist).......................................................250 mg
gotu kola ekstrakt...............................................................................100 mg
hobukastani seemnete ekstrakt..........................................................100 mg
sinikaekstrakt......................................................................................100 mg
viirpuu marjade ekstrakt.......................................................................60 mg
ginkgo biloba lehtede ekstrakt..............................................................40 mg
abiained.

Põhikomponendid
Diosmiin tsitruselistest
Parandab vere liikumist veenides, annab veresoonte
seintele elastsuse ja vastupidavuse.
Hobukastani seemnete ekstrakt
Parandab vere- ja lümfiringet, ennetab trombide
teket, vähendab veresoonte spasme.
Viirpuu marjade ekstrakt
Laiendab veresooni, parandab vereringet.
Gotu kola ja Ginkgo biloba lehtede ekstraktid
On parimad looduslikud veresoonte kaitsjad.
Reguleerivad verevarustust südame, aju, ülaja alajäsemete veresoontes.
Sinikaekstrakt
Annab veenidele
ja terviklikkuse.

ja

kapillaaridele

elastsuse
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omadused
• Koensüüm Q10 (ubikinoon) osaleb igasuguse
rakuenergia tootmises, mis on oluline eelkõige
südame töö seisukohalt.
• Eriti kasulik eakatele, sportlastele, vaimse
ja füüsilise töö tegijatele.
• Koensüüm Q10 on rasvlahustuv komponent
ja taimses õlis oluliselt paremini omastatav.

Coenzyme Q10 100 mg
Koensüüm Q10 100 mg
kood 2148
рakendi sisu 60 kapslit
koostis
Koensüüm Q10...................................................................................100 mg
abiained.

Põhikomponendid
Koensüüm Q10 –
Vitamiinitaoline komponent, mis kuulub rakkude
mitokondrite koostisse, kus toodetakse umbes 95%
kogu organismi energiast.
Koensüümi tootmine organismis hakkab vähenema
peale 25. eluaastat. Organismis vajaliku
Q10 koguse saavutamiseks tuleks päevas ära süüa
vähemalt 800 g veiseliha või 1 kg maapähkleid.
Komponent on äärmiselt oluline suure energiakuluga
elunditele (süda, maks, neerud ja kõhunääre). Q10
tagab nende aktiivse funktsioneerimise ning aitab
tulla toime suurenenud koormusega. Q10 suurendab
füüsilist vastupidavust ja töövõimet ning aeglustab
vananemisprotsesse.
Manustamisviis
täiskasvanutele 1 kapsel 1 kord päevas söögi ajal.
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Colostrum Plus
Colostrum Pluss

kood 2171
рakendi sisu 120 taimset kapslit
koostis
lehma ternespiim................................................................................250 mg
beeta-glükaanid (beeta-1,3/1,6-glükaanid).........................................50 mg
abiained.

Immuunsüsteemi tugevdamiseks mõeldud uus
toode ühendab ternespiima ja beeta-glükaanide
positiivseid omadusi. Ternespiim on esimene toit
imetajatele, sealhulgas inimestele. See toitev toode
pakub beebile kaitset kohe pärast sündi ja on vajalik
tema enda immuunsüsteemi moodustamiseks.
Lehmade ternespiim on kasulik ka täiskasvanutele,
kuna selles valitsevad immunoglobuliinid G (IgG)
tagavad süsteemse immuunsuse.

rohkem kui tavalises lehmapiimas.
Ternespiima olulise regulatiivse funktsiooni eest
vastutavad transfer-faktorid ehk proliinirikkad
polüpeptiidid. Need sisaldavad kolme fraktsiooni,
mis võivad stimuleerida nii immuunsüsteemi kui ka
pärssida keha üliaktiivset immuunvastust, hoides ära
autoimmuunseid reaktsioone.
Kolmas fraktsioon - antigeenid - tunneb ära
erinevad viirused ja mikroobid, jätab meelde
ja edastab immuuninformatsiooni keharakkudele,
moodustades immuunsuse mälu, mis aitab veelgi
rohkem patogeenidega toime tulla.
Ternespiima funktsionaalsed omadused tagavad
mitmesuguseid kasvufaktoreid, mis vastutavad
füüsilise ja vaimse vananemise eest, soodustavad
haavade paranemist, kudede taastumist, kontrollivad
süsivesikute sisaldust veres ja rasvade ainevahetust.
Beeta-glükaanid
on
looduslikult
esinevad
polüsahhariidid, mis käivitavad immuunsüsteemi
rakkude (makrofaagid, T-lümfotsüüdid, NK-rakud
või tapjarakud) aktiveerimise, aitavad patogeenseid
mikroorganisme kiiresti ära tunda ja hävitada.
Suurendavad keha vastupanuvõimet mitmesugustele
infektsioonidele.
omadused

Ternespiim aitab:
• tugevdada immuunsust;
• suurendada keha resistentsust erinevate
patogeenide suhtes;
• regenereerimisprotsesside kiirendamiseks;
• kaitsta ja taastada seedetrakti limaskesta.
• Vähendab raskustunnet ja väsimust jalgades.

Esimestel tundidel pärast poegimist kogutud
ternespiim sisaldab väärtuslikke bioloogiliselt
aktiivseid aineid: immunoglobuliine, lümfotsüüte,
laktoferriini, interleukiini, kasvufaktoreid. See
sisaldab palju mineraale, vitamiine, ensüüme
ja proliinirikkaid polüpeptiide, mida nimetatakse
ka transfer-faktoriteks. See ainulaadne koostis
tagab
ternespiima
kaitsvaid,
reguleerivaid
ja funktsionaalseid omadusi.
Põhikomponendid
Immunoglobuliinid,
laktoferriin,
lüsosüüm
kaitsevad keha bakterite, viiruste, seente ja nende
ainevahetusproduktide eest. Lehmade ternespiim
sisaldab 3 immuunsüsteemi peamist valkude
klassi - immunoglobuliinid IgG, IgM, IgA. Samal ajal
on ternespiimas IgG immunoglobuliine 70-80 korda
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omadused
• Universaalsed ravimtaimed avaldavad üldist
tervistavat toimet kogu organismile.
• Lutserni lehed ja mahl on paljude kasulike ainete
kontsentreeritud allikas ning sisaldavad fluori.

Coral Alfalfa
Lutsern

kood 2102
рakendi sisu 120 kapslit
koostis
Lutserni lehed.....................................................................................150 mg
kontsentreeritud lutserni mahl...........................................................250 mg
abiained.

Põhikomponendid
Lutsern
Ainulaadne kaunviljaliste perekonda kuuluv taim, mis
sisaldab rohkelt bioaktiivseid aineid
(asendamatud aminohapped, А-, В-grupi, D-, Eja K-vitamiinid, mineraalid kaltsium, raud, kaalium,
magneesium, klorofüll, saponiinid, isoflavoonid
ja flavonoidid).
Lutsernis
leiduvad
saponiinid
toimivad
kolesteroolitaset alandavalt, parandavad veresoonte
seisundit.
Lutsern sisaldab palju klorofülli, mis on kiiresti
ja kergesti omastatav, rikastades verd hapnikuga,
koos valguga kiirendab seedeelundite limaskestade
taastumist. See on üks vähestest taimedest, mis
sisaldab hambaid kaariese eest kaitsvat fluori.
Isoflavoonidel on östrogeenitaoline toime, mille
tõttu lutsern on kasulik naistele menopausi perioodil
ja suurendab imetavatel emadel rinnapiima hulka.
Manustamisviis
Täiskasvanutele 2 kapslit 2 korda päevas söögi ajal.
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omadused
• Parimad taimsed maksa kaitsvad komponendid
parandavad maksafunktsiooni ja mürkide
väljutamist organismist.
• Toode on eriti kasulik suitsetajatele, suurlinnade
elanikele, inimestele, kes tarvitavad alkoholi
ja söövad rasvast ning vürtsikat toitu.

Coral Artichoke
Coral Artichoke

kood 91640
рakendi sisu 90 kapslit
koostis
Artišoki ekstrakt..................................................................................300 mg
betaiin...................................................................................................50 mg
maarjaohaka ekstrakt..........................................................................40 mg
võilille ekstrakt......................................................................................20 mg
abiained.

Põhikomponendid
Artišoki ekstrakt
varustab organismi valkude, А-, С- ning В-grupi
vitamiinidega
ja
mineraalidega.
Soodustab
sapieritust, parandab maksafunktsiooni ja seedimist,
aktiveerib mürkide, liigse vedeliku ja puriinide
väljutamist.
Betaiin
kiirendab rasvade lõhustumist ja maksast välja viimist,
annab energiat, parandab mürkide organismist
väljaviimise protsesse ja ainevahetust.
Maarjaohaka ekstrakt
Kaitseb ja taastab maksarakke, parandab
seedeelundite sekretoorset ja motoorset funktsiooni.
Võilille ekstrakt
parandab seedimist, soodustab sapieritust, avaldab
diureetilist toimet.
Manustamisviis
Täiskasvanutele 1 kapsel 3 korda päevas söögi ajal.
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omadused
• Aitab turvaliselt ja tõhusalt ennetada
parasiitidega nakatumist toore kala söömisel,
veekogudes suplemisel, parasiitidega saastunud
mullaga kokkupuutel, loomadega suhtlemisel jne.
• Soodustab mürkide väljutamist organismist.
• Mõjutab positiivselt seedimist ja soolestiku
funktsiooni.

Coral Black Walnut
Coral Must Pähkel

kood 91643
рakendi sisu 90 taimset kapslit
koostis
Musta pähkli lehtede ekstrakt............................................................300 mg
oregano ekstrakt..................................................................................50 mg
abiained.

Põhikomponendid
Musta pähkli lehtede ekstrakt
Võitleb parasiitide ja Candida seente vastu, aitab
ennetada kõhukinnisust ja parandab soolestiku
funktsiooni. Sisaldab juglooni (võimas looduslik
parasiitide vastane vahend), tanniine, flavonoide,
orgaanilisi happeid, kumariine, glükosiide, vitamiine,
eeterlikke õlisid ja mineraalsoolasid.
Oregano ekstrakt
Rikkalik eeterlike õlide ja parkainete allikas, sisaldab
lisaks tümooli ja karvakrooli, mis on tõhusad vahendid
erinevat liiki parasiitide korral. Aitab normaliseerida
seedimist: stimuleerib soolestiku peristaltikat, tõstab
silelihaste toonust ning parandab seedeelundite
sekretsiooni.
Manustamisviis
Täiskasvanutele 2 kapslit 2 korda päevas söögi ajal.
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omadused
• Takistab luu-kõhrekoe hävimist ja kiirendab selle
taastumist.
• India viirukipuu võitleb põletike vastu
ja on väärtuslike boswelliinhapete allikas.

Coral Boswellia
Coral Boswellia

kood 91846
рakendi sisu 90 kapslit
koostis
India viirukipuu ekstrakt.....................................................................400 mg
abiained.

Põhikomponendid
India viirukipuu
Väärtuslikum kui teised selle taime liigid.
Viiruki
aromaatsed
vaigud
sisaldavad
boswelliinhappeid, mille toime on samasugune nagu
mittesteroidsetel põletikuvastastel vahenditel, kuid
ilma neil esinevate kõrvaltoimeteta. Boswelliinhapped
leevendavad põletikulist protsessi ja vähendavad
liigese kõhrekoe haaratust põletikulisest protsessist.
See aitab vähendada valu ja turseid. Boswellia
elavdab lisaks mikrovereringet, tugevdab veresooni,
parandab lihaskudede varustamist toitainetega, mis
kiirendab nende taastumist.
Manustamisviis
Täiskasvanutele 1 kapsel 3 korda päevas söögi ajal.
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omadused
• Takjajuur on tuntud vahend organismi
puhastamiseks.
• Sisaldatakjajuureure pulbrit ja ekstrakti.

Coral Burdock Root
Takjajuur

kood 91860
рakendi sisu 90 kapslit
koostis
Takjajuur pulber..................................................................................500 mg
takjajuur..............................................................................................100 mg
abiained.

Põhikomponendid
Takjajuur
on tuntud aktiivsete komponentide sisalduse poolest
(inuliin, karboonhape ja fenooliühendid, tanniinid,
mõruained, eeterlikud õlid), mis avaldavad tõestatud
mürke väljutavat toimet.
Takjas leidub palju inuliini (40%), mis on prebiootikum
ja aitab taastada soolestiku normaalset mikrofloorat
soodustades kasulike soolestikubakterite kasvu.
Karboonhapped ja fenooliühendid, samuti takja
eeterlikud õlid on tuntud antiseptikud, mis hävitavad
tõhusalt soolebaktereid, soodustavad mürkide
väljutamist, parandavad neerufunktsiooni ja diureesi
ning avaldavad verd puhastavat toimet.
Takjas kaitseb seedeelundite limaskesti ärrituse
eest, parandab maomahla ja sapi eritumist, aitab
korrastada seedimist ja maksa funktsiooni.
Manustamisviis
Täiskasvanutele 1 kapsel 3 korda päevas söögi ajal.
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omadused
• Suurendab füüsilist aktiivsust ja vastupidavust,
parandab südame tööd, hoiab kaalu normaalsena.
• Karnitiin on efektiivne energeetiline
biostimulaator, mis soodustab rasvade
lõhustumist.

Coral Carnitine
Coral Carnitine

kood 91890
рakendi sisu 180 kapslit
koostis
Atsetüül L-karnitiin.............................................................................400 mg
abiained.

Põhikomponendid
L-karnitiin
Leidub loomsetes toodetes, seetõttu on karnitiini
sisaldava toidulisa tarvitamine eelkõige oluline
veganitele.
Karnitiin soodustab rasvade põletamist, muutes
need rakkude „elektrijaamadeks“ mitokondriteks.
Just nendes toimub rasva oksüdeerumine ja energia
teke. Mida suuremas koguses rasvhappeid karnitiin
mitokondritele saadab, seda vähem rasva ladestub
organismis.
Karnitiin kiirendab piimhappe lihastest väljutamist,
kiirendab taastumist tugeva füüsilise koormuse
järgselt, lisab vitaalsust ja parandab töövõimet.
Karnitiin takistab rasva ladestumist veresoontesse,
aktiveerib südamelihase energiavahetust ja südame
ning veresoonte tööd.
Manustamisviis
täiskasvanutele 1 kapsel 2 korda päevas söögi ajal.
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omadused
• Tõstab immuunsust, suurendab vastupanu
nakkustele ning tõstab organismi üldist toonust.
• Sisaldab jõuetuse, nõrkuse ja aktiivsuse
vähenemise korral asendamatuid taimseid
immuunsust parandavaid komponente.

Coral Cat`s Claw
Kassiküüs

kood 91642
рakendi sisu 60 kapslit
koostis
Kassiküüne ekstrakt............................................................................300 mg
takja juure ekstrakt.............................................................................100 mg
rohelise tee ekstrakt...........................................................................100 mg
abiained.

Põhikomponendid
Kassiküüne ekstrakt (Peruu kassiküüs)
On omaduste poolest haruldane taim, mis kasvab
Ladina-Ameerika Amazonase džunglites. Aktiivsete
komponentide tõttu taastab kassiküüs kõige paremini
töövõime ja vitaalsuse, tugevdab immuunsust
ja suurendab organismi vastupanuvõimet. Tugevdab
veresooni, takistab trombide moodustumist.
Rohelise tee ekstrakt
Antioksüdant, mis on tervisele erakordselt kasulik,
annab jõudu, laeb energiaga.
Kaitseb veresooni muutes need elastseks, kaitseb
rakke oksüdeerumise eest, aeglustab organismi
enneaegset vananemist.
Takja juure ekstrakt
Üldtugevdav, viib mürke organismist välja, toimib
mikroobide vastaselt.
Manustamisviis
Täiskasvanutele 1 kapsel 2 korda päevas söögi ajal.
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omadused
• Laminaria japonica ja taimsed antioksüdandid
parandavad südame, veresoonte ja seedeelundite
tööd ning puhastavad organismi mürgistest
ainetest.
• Laminaria sisaldab rikkalikult orgaanilist joodi.

Coral Kelp
Pruunvetikas

kood 91805
рakendi sisu 60 kapslit
koostis
Laminaria japonica ekstrakt...............................................................180 mg
kibuvitsa marjade ekstrakt.................................................................150 mg
ingverijuure ekstrakt.............................................................................20 mg
abiained.

Põhikomponendid
Laminaria japonica ekstrakt
on üks kõige kasulikumatest ja rikkalikuma koostisega
pruunvetikatest: valgud, mineraalid (jood, kaalium,
naatrium, väävel, räni), A-, C-, D-, E- ja В-grupi
vitamiinid, polüküllastumata rasvhapped jne.
Kiudained ja alginaadid parandavad soolestiku tööd
ning puhastavad mürgistest ainetest. Joodi allikana
on väga kasulik kilpnäärme tervisele.
Kibuvitsa marjade ekstrakt
sisaldab 10 korda rohkem С-vitamiini kui must sõstar
ja 100 korda rohkem kui õunad. Parandab
ainevahetust, suurendab vastupanuvõimet viirustele,
tõstab immuunsust.
Ingverijuure ekstrakt
on looduslik antioksüdant füüsilise aktiivsuse
toetamiseks. Alandab kolesteroolitaset, tugevdab
ja parandab veresoonte seisundit, toetab seedimist,
aitab tõhusalt mürke organismist välja viia.
Manustamisviis
Täiskasvanutele 1 kapsel 1–2 korda päevas söögi ajal.
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omadused
• Letsitiin on „nutikas“ toidulisand, mis on vajalik
ja kasulik igal eluperioodil.
• Letsitiin on kõikide elusorganismide peamine
rakumembraani koostisosa.

Coral Lecithin
Coral Lecithin

kood 91650
рakendi sisu 120 kapslit
koostis
Vedel sojaletsitiin.........................................................................1200 mg

Põhikomponendid
Letsitiin (fosfolipiidid)
Letsitiin on äärmiselt oluline aju tööks. See aktiveerib
intellektuaalset tegevust, loomingulisust, parandab
mälu, vähendab närvilisust ja ärrituvust.
Suurendab „hea“ ja vähendab „halva“ kolesterooli
osakaalu, mis vähendab omakorda südamehaiguste
riski.
Letsitiin osaleb rasvade ainevahetuses. Kiirendab
maksakudede struktuuri taastumist ravimite, viiruste,
alkoholi ja nikotiini toksilise mõju korral.
Letsitiini lisamine menüüsse ennetab silmade
väsimust ja erinevaid nägemisprobleeme.
Kaitseb nahka vabade radikaalide eest, soodustab
naha toitumise ja mürkide väljutamise protsesse.
Ilma letsitiinita ei ole võimalik uute rakkude
moodustumise ja kahjustatud rakkude taastumise
protsess.
Manustamisviis
Täiskasvanutele 1 kapsel 2-3 korda päevas söögi ajal.
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omadused
• Üldtugevdav kompleks, mille toime põhineb
lagritsajuure ja ingverijuure ekstraktidel.
• Sisaldab kahte liiki lagritsajuurt: väärtuslike
glütsirrisiinhapetega ja ilma glütsirrisiinita.

Coral Licorice Root
Lagritsajuur

kood 91641
рakendi sisu 100 kapslit
koostis
Glütsirrisiinivaba lagritsajuure ekstrakt.............................................300 mg
lagritsajuure ekstrakt...........................................................................80 mg
ingverijuure ekstrakt.............................................................................20 mg
abiained.

Põhikomponendid
Lagritsajuure ekstraktid
Lagritsa glütsirrisiinhapped aktiveerivad immuunsust
ja soodustavad kaitsevalgu interferooni sünteesi.
Lagrits vedeldab röga ja muudab selle väljaköhimise
kergemaks, parandab hingamisteede seisundit.
Saponiinid ja flavonoidid annavad limaskestadele
kaitse, kiirendavad nende taastumist ja väldivad
põletikke.
Ingverijuure ekstrakt
Ingver parandab liigeste seisundit, tõstab toonust,
tugevdab immuunsust.
Manustamisviis
Täiskasvanutele 1 kapsel 2 korda päevas söögi ajal.

29

omadused
• Stressivastane mineraal, parandab südame,
veresoonte ja närvisüsteemi tööd, tagab stabiilse
südametegevuse.
• Kaks orgaanilist magneesiumsoola taurinaat
ja glütsinaat on suurepärase biosaadavuse ja
omastatavusega.

Coral Magnesium
Coral Magnesium

kood 91881
рakendi sisu 90 kapslit
koostis
Magneesium (taurinaat)......................................................................75 mg
magneesium (bisglütsinaat).................................................................75 mg
abiained.

Põhikomponendid
Magneesium
On üks kõige olulisematest mineraalidest, mille
omastamiseks on vajalik kaltsiumi juuresolek.
Magneesiumi
üks
peamisi
ülesandeid
on närvisüsteemi kaitsmine stressi eest. Magneesium
pidurdab kesknärvisüsteemi erutusprotsesse, aitab
vältida närvilisust ja ärritumist.
Magneesium stabiliseerib südametegevust ning
ennetab veresoontes trombide moodustumist.
Magneesium mõjutab aktiivselt luu- ja lihaskoe
kujunemist ning on luude ja hambaemaili struktuuri
osaks.
Manustamisviis
täiskasvanutele 1–2 kapslit päevas söögi ajal.
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omadused
• Looduslikust korallist mineraalse koostisega toode
joogivee rikastamiseks.
• Rikastab vett kasulike mineraalidega
ja normaliseerib organismi vee ja soolade
ainevahetuse parandades kõikide organite
ja süsteemide tööd.

Coral-Mine
Coral-Mine

kood 2221/2220
рakendi sisu 10/30 1,0 g pulbrit kotikestes
koostis
Jahvatatud korall................................................................................995 mg
L-askorbiinhape......................................................................................5 mg

Koralli põhikomponendid
Kaltsium
osaleb skeleti, hammaste ja kõhrede ning iga liiki
sidekudede kujunemises. See mineraal tagab stabiilse
südametegevuse, reguleerib neuromuskulaarset
aktiivsust, toetab rakumembraanide tervist, osaleb
ainevahetuse ja vereloome protsessides ning
tõstab organismi vastupanuvõimet infektsioonidele
ja toksiinidele.
Magneesium
on kaltsiumi abiline. Kaltsiumi ja magneesiumi õige
vahekord organismis takistab kaltsiumi väljumist
luudest. Tagab stabiilse südametegevuse, aitab
stressiga toime tulla, reguleerib silelihaste toonust
(veresooned, soolestik, sapi- ja kusepõis).
Naatrium ja kaalium
Normaliseerib vee ja soolade ainevahetust
ja hapete ning aluste tasakaalu tagades organismi
sisekeskkonna püsivuse.
Manustamisviis
Asetada 1 kotike ilma avamata 1,5 l vette (vee kogust
võib vähendada 2–3 korda). Vesi on joomiseks valmis
5 minuti pärast.
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omadused
• Tauriin on universaalne aminohape, mis
on eluliselt vajalik organismi normaalseks tööks.
• Suurendab vaimset ja füüsilist töövõimet, lisab
organismile vitaalsust.

Coral Taurine
Coral Taurine

kood 2101
рakendi sisu 60 kapslit
koostis
Tauriin.................................................................................................600 mg
abiained.

Põhikomponendid
Tauriin
leidub üksnes loomsetes toodetes. Organism võib
seda ka sünteesida, kuid peale 40.eluaastat halveneb
selle süntees märgatavalt.
Suuremas koguses leidub seda südames ja peaajus
ning silma võrkkestas (50%).
Tauriin on eriti kasulik südamele ja veresoontele:
parandab vereringet ja veresoonte toonust,
reguleerib kaltsiumi, kaaliumi, magneesiumi
ja naatriumi ainevahetust südamelihases, tagab
stabiilse südamerütmi, südame aktiivse töö
ja veresoonte tervise.
Tauriin vähendab „halva“ kolesterooli moodustumist,
parandab sapieritust ja maksafunktsiooni.
Manustamisviis
Täiskasvanutele 1 kapsel päevas söögi ajal.
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omadused
• Parandab immuunsüsteemi ja endokriinsüsteemi
tööd ning viljakust, ainevahetust ja naha
seisundit.
• Sisaldab tsinkglükonaati, mis on organismile
kergesti ja täielikult omastatav ega ärrita
soolestikku.

Coral Zinc 15
Coral Tsink 15

kood 91802
рakendi sisu 100 tabletti
koostis
Tsink (glükonaat)..................................................................................15 mg
abiained.

Põhikomponendid
Tsink
Osaleb rakuimmuunsuse kujunemises ning tõstab
vastupanuvõimet viirustele. Osaleb ainevahetuse
erinevates liikides, kaasa arvatud valkude
ainevahetus, paljude ensüümide moodustumises,
parandab E-vitamiini omastatavust ja soodustab
kõhunäärme normaalset tööd.
Piisav tsingi olemasolu organismis on äärmiselt
oluline meessuguhormoonide moodustumiseks
ja eesnäärme tervisele. Tsingil on oluline osa
DNA, RNA ja ribosoomide sünteesis ja rakkude
jagunemises, mille tõttu see on vajalik kudede
kasvuks ja taastumiseks.
Tsink soodustab juuste ja küünte kasvu ning annab
nahale terve väljanägemise.
Manustamisviis
Täiskasvanutele 1 tablett päevas söögi ajal.
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Sojavalgu isolaat
On kerge taimne valk, aitab kontrollida kehakaalu,
kolesteroolitaset, toetab südame ja veresoonte
tervist.
Vitamiinide ja mineraalide kompleks
Osaleb ainevahetuse kõikides liikides, toetab naha,
juuste ja küünte tervist, soodustab kollageeni
sünteesi.
Manustamisviis
Täiskasvanutele 1 kord päevas söögi ajal lahustades
eelnevalt 2 kuhjaga mõõtelusikatäit (25 g) pulbrit
klaasis jahutatud rasvavabas (1,5%) piimas.

Daily Delicious Beauty
Shake
Raspberry/Chocolate/Vanilla/Orange-Mango

Daily Delicious Beauty Shake
vaarika/vanilli/šokolaadi/mango ja apelsini
kood 211500/211600/211700/211800/213500/
213600/213700/213800
рakendi sisu kotikesed 500 g/25 g
koostis
piimavalk ............................................................................................7.25 g
vadakuvalgu kontsentraat.................................................................... 4.2 g
sojavalgu isolaat..................................................................................... 3 g
magneesium (tsitraat)........................................................................ 50 mg
kollageeni hüdrolüsaat.................................................................... 250 mg
С-vitamiin...................................................................................... 145.5 mg
PABA (paraaminobensoehape).......................................................... 25 mg
Е-vitamiin.............................................................................................. 4 mg
seleen (selenometioniin).................................................................. 0.05 mg
pantoteenhape..................................................................................... 4 mg
nikotiinhape.................................................................................... 4.75 mg
А-vitamiin ...................................................................................367.25 mkg
vask (glükonaat)................................................................................ 0.5 mg
foolhape...................................................................................... 128.5 mkg
biotiin................................................................................................ 41 mkg
abiained.
Sisaldab magustajaid steviosiidi ja erütriiti.

Põhikomponendid
Kollageeni hüdrolüsaat
Peamine naha, lihaste, juuste ja küünte valkude
ehitusmaterjal, organismile kergesti omastatav.
Piimavalk ja vadakuvalgu kontsentraat
On väärtuslikud loomse valgu allikad ning organismi
kõikide
rakkude
ehitusmaterjal.
Sisaldavad
kõiki asendamatuid aminohappeid, kiirendavad
lihaste taastumist koormuse järgselt, parandavad
energiavahetust.
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omadused
• Tasakaalustatud proteiinikokteil toitainete
kompleksi ja kollageeniga igapäevaseks ilu ja
tervise toetamiseks.
• Ühendab 3 bioloogiliselt kõige väärtuslikumat
loomse ja taimse valgu allikat ja 11 toitainet
(vitamiinid ja mineraalid).

Glutamiin
Asendamatu aminohape osaleb valgu sünteesis
ja on vajalik soolestiku struktuuri ja funktsiooni
toetamisel, eriti kui see läbib kahjustatud limaskesti
(„ärritunud soole sündroom“).
Aloe vera geel
Ümbritseb limaskesti ja kaitseb neid ärrituse eest.
Parandab soolestiku motoorikat, soodustab kasuliku
mikrofloora kasvu soolestikus.
Manustamisviis
Täiskasvanutele 1 mõõtelusikatäis pulbrit (9 g)
lahustatakse 150 ml veega, segatakse hoolikalt,
võetakse 1 kord päevas. Lisaks juua klaas vett.

Daily Delicious
Hi-Fiber
Acai & Blueberry

Daily Delicious Hi-Fiber Asai&Blueberry

omadused
• Taastab soolestiku normaalse mikrofloora.
• Alandab kolesterooli ja veresuhkru taset.
• Vähendab ülekaalulisuse riski

kood 2103
рakendi sisu pulber 270 g
koostis
Õunakiud..........................................................................................3000 mg
inuliin (sigurijuurest).........................................................................2790 mg
(guarkummi, kummiaraabik,
naatrium- karboksümetüültselluloos)................................................740 mg
riisikliid................................................................................................500 mg
peet.....................................................................................................300 mg
L-glutamiin.........................................................................................200 mg
ploomimahla kontsentraat.................................................................200 mg
glükomannan.....................................................................................200 mg
ananassi viljad....................................................................................100 mg
асаi ekstrakt.......................................................................................100 mg
mustikad.............................................................................................100 mg
õunapektiin...........................................................................................50 mg
aloe vera geel........................................................................................30 mg
stevioglükosiid......................................................................................30 mg

Põhikomponendid
Lahustuv kiudaine
(Õunakiud ja õunapektiin, guarkummi, kummiaraabik,
inuliin, glükosamiin) adsorbeerivad suures koguses
vett, moodustades geelitaolise massi, mis kaitseb
mao ja soolestiku limaskesti ning soodustab mürkide
ja jääkainete organismist väljutamist. Lisaks annab
see täiskõhu tunde, mis aitab vältida ülesöömist
ja ülekaalulisuse teket.
Lahustumatu kiudaine
Tselluloos ja riisikliid aktiveerivad soolte peristaltikat
ja kiirendavad toidu liikumist seedeelundites.
Organism ei omasta seda, kuid selle jämedad
kiud puhastavad soolestiku seinu nagu harjad.
Selle tulemusena paraneb ainevahetus ja kasulike
toitainete omastamine.
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Manustamisviis
Täiskasvanutele 1 kapsel 1 kord päevas söögi ajal
päeva teisel poolel.
omadused
• Tasakaalustatud taimne kompleks rahustab
kergelt kesknärvisüsteemi ja tagab hea une.
• Sisaldab rohelise tee lehtedest eraldatud teaniini,
millel on ainulaadne depressioonivastane toime.

Evening Formula
Evening Formula

kood 91832
рakendi sisu 60 kapslit
koostis
Teaniin................................................................................................100 mg
melissiekstrakt....................................................................................100 mg
humala ekstrakt..................................................................................100 mg
naistepuna ekstrakt............................................................................100 mg
magneesium.........................................................................................75 mg
baikali tihasheina ekstrakt....................................................................50 mg
abiained.

Põhikomponendid
Teaniin
soodustab närvisüsteemi taastumist emotsionaalse
pinge järgselt, parandab meeleolu, annab rahuliku
ja lõõgastunud enesetunde.
Melissi ja humala ekstraktid
on tuntud taimsed rahustid, mis aitavad toime tulla
ülierutuse seisundiga, leevendavad veresoonte
spasme, kohinat kõrvades ja parandavad und.
Naistepuna ekstrakt
toimib rahustavalt depressiooni ja ärevuse korral.
Tihasheina ekstrakt
Rahustava toime poolest ületab mitmekordselt
palderjani, rahustab kesknärvisüsteemi, vähendab
pingeid.
Magneesium
Stressi
leevendav
mineraal,
vähendab
kesknärvisüsteemi erutust, lihaskrampe ja närvilisust.

36

Dekstriin
Alandab vere kolesteroolitaset, aitab mürke välja viia.
Tauriin
Kaitseb maksa, toimib positiivselt süsivesikute
ja rasvade ainevahetusele.
С-vitamiin
Tugevdab veresooni, alandab
kaitseb organismi mürkide eest.

kolesteroolitaset,

Manustamisviis
Täiskasvanutele 1-2 pakikest päevas peale sööki
eelnevalt lahustatuna 100 ml soojas või kuumas vees.

FanDetox

omadused

FanDetox

kood 91663/91675
рakendi sisu pulber, 10 ja 30 4,5 g kotikest
koostis
Dekstriin........................................................................................... 1520 mg
hurmaa viljade ekstrakt......................................................................280 mg
goji marjade ekstrakt.........................................................................210 mg
mandariinikoore ekstrakt...................................................................210 mg
tatraekstrakt.......................................................................................210 mg
sojaekstrakt.........................................................................................70 mg
askorbiinhape.......................................................................................10 mg
tauriin...................................................................................................50 mg
sidrunhape
abiained: glükoos, ksüliit, steviosiid.

• Taastab ja kaitseb maksa toidu, alkoholi
ja ravimite toksiliste mõjude eest, alandab
kolesteroolitaset, aitab mürke organismist välja
viia.
• Toote aluseks on üksnes taimsed ekstraktid, mis
on valmistatud Korea teadlase Song Hae Bok
retsepti järgi.

Põhikomponendid
Hurmaa ekstrakt
on kergesti omastatavate suhkrute allikas maksa
varustamiseks energiaga.
Goji marjade ekstrakt
Need marjad-antioksüdandid avaldavad positiivset
toimet maksale betaiiniallikana, mis normaliseerib
rasvade ainevahetust ja kaitseb maksa alkoholi ning
muude mürgiste ainete eest.
Mandariinikoore ekstrakt
kiirendab rasvade lõhustumist, kaitseb C-vitamiini
hävimise eest.
Tatra ja soja ekstraktid
Soodustavad
liigsete
lipiidide
ja kahjustatud maksakoe taastumist.

väljaviimist
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Mangaan
Vajalik kondroitiini sünteesiks.
Bambuse ekstrakt
Räni allikas, annab liigestele vastupidavuse.
Manustamisviis
Täiskasvanutele 1 kapsel 2 korda päevas söögi ajal.
omadused

FlexiCor
FlexiCor

kood 91803
рakendi sisu 90 kapslit
koostis
Glükosamiin........................................................................................300 mg
kondroitiinsulfaat...............................................................................250 mg
МSМ...................................................................................................200 mg
С-vitamiin..............................................................................................50 mg
mangaan (glükonaat)..........................................................................0,3 mg
bambuse ekstrakt................................................................................7,5 mg
abiained.

Põhikomponendid
Glükosamiin
On peamine liigesevedeliku komponent, mis
toimib liigestele „määrdena“, vähendab kõhrede
hõõrdumist ning stimuleerib luu-kõhrekude
tugevdava kondroitiini tootmist.
Kondroitiinsulfaat
On liigeste ja kõhrede peamine komponent, tugevdab
nende struktuuri, kiirendab taastumisprotsesse,
ennetab kaltsiumi väljaviimist luudest.
МSМ
Osaleb
aktiivselt
kollageeni
ja
keratiini
moodustumises, mis annavad liigestele elastsuse
ja liikuvuse.
С-vitamiin
koos МSМ soodustab kollageeni sünteesi, parandab
naha struktuuri.
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• Tasakaalustatud aktiivsete ainete kompleks
parandab tugi- ja liikumiselundite tööd ning
ennetab luu-kõhrekoe hävimist.
• Vajalik sportlastele ja aktiivse eluviisiga
inimestele.

omadused
• Foolhape (В9-vitamiin) on organismile äärmiselt
oluline eriti kasvu ja aktiivse ainevahetuse
perioodil.
• Osaleb vereloome protsessides, päriliku
informatsiooni edastamises, parandab meeleolu
ja naha seisundit.

Folic Acid
Foolhape

kood 321010
рakendi sisu 100 tabletti
koostis
Foolhape............................................................................................400 mcg
abiained.

Põhikomponendid
Foolhape
Suures koguses leidub В9-vitamiini rohelistes
lehtköögiviljades ja kaunviljades, kuid kulinaarsel
töötlemisel hävib sellest vitamiinist 90%.
Üks В9-vitamiini olulisematest ülesannetest
on
vereloome
protsessis,
hemoglobiini
ja erütrotsüütide sünteesis osalemine ning see aitab
ennetada aneemiat.
Vitamiin on vajalik ka pärilikku informatsiooni
sisaldavate nukleiinhapete sünteesiks. Foolhappel
on oluline osa viljakuses: suurendab naise
suguhormoonide östrogeeni ja progesterooni
tootmist, parandab munasarjade funktsiooni,
soodustab normaalset soolist arengut, ennetab
varajast menopausi.
Parandab naha seisundit, ennetab akne teket, juuste
hallinemist ja väljalangemist.
Manustamisviis
Täiskasvanutele üks tablett 1 kord päevas söögi ajal.

39

omadused
• Kasutatakse juba ammusest ajast gripi
ja külmetushaiguste ennetamiseks.
• Parandab veresoonte seisundit.
• Mõjub positiivselt soolestiku mikrofloorale.
• Tootel ei ole küüslaugulõhna.

Garlic Extract
Küüslauguekstrakt

kood 2151
рakendi sisu 90 taimset kapslit
koostis
Küüslauguekstrakt..............................................................................200 mg
abiained.

Põhikomponendid
Küüslauguekstrakt
on tervisele kasulike fütontsiidide allitsiini
ja alliini allikas. Tootes kasutatakse lõhnatustatud
küüslauguõli kontsentraati 1:500.
Fütontsiidide sisalduse tõttu on küüslauk efektiivne
vahend gripi ja külmetushaiguste ennetamiseks ning
tõstab immuunsust.
Hävitab seedeelundites patogeenseid baktereid
rikkumata normaalset mikrofloorat, parandab
seedimist, soolestiku motoorikat ja peristaltikat,
hoiab ära käärimis- ja mädanemisprotsessid.
Küüslauk alandab kolesteroolitaset, ennetab
veresoonte lupjumist, reguleerib veresoonte toonust.
Manustamisviis
täiskasvanutele 1 kapsel 3 korda päevas söögi ajal.

40

omadused
• Parandab südame ja veresoonte tööd.
• Аktiveerib aju verevarustust, mõtlemisprotsesse
ja mälu.
• Avaldab üldtugevdavat toimet, annab
vastupidavust

Gotu Kola Extract
Gotu Kola Extract

kood 2149
рakendi sisu 60 taimset kapslit
koostis
Gotu kola ekstrakt..............................................................................120 mg
abiained.

Põhikomponendid
Gotu kola
Parandab aju varustust hapniku ja toitainetega.
Avaldab positiivset toimet lümfisüsteemile. Tõstab
südame ja veresoonte vastupidavust stressi ning
füüsilise ja vaimse koormuse ajal.
Avaldab
organismile
positiivset
toimet
mälu
halvenemise,
kroonilise
väsimuse
ja veeniprobleemide korral.
Manustamisviis
Täiskasvanutele 2 kapslit päevas söögi ajal.
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omadused
• Vähendab stressi, ärevust, leevendab
depressiivseid seisundeid. Parandab närvisüsteemi
tööd.
• Griffonia on hinnaline taimse aminohappe 5-HTP
allikas.

Griffonia
Griffonia

kood 91848
рakendi sisu 60 kapslit
koostis
Griffonia seemnete ekstrakt.................................................................50 mg
В6-vitamiin.............................................................................................2 mg
В12-vitamiin.........................................................................................3 mcg
abiained.

Põhikomponendid
Griffonia seemnete ekstrakti
peetakse taimseks antidepressandiks. 5-HTP koos В6vitamiiniga osaleb endorfiinide sünteesis, mille tõttu
see parandab meeleolu, soodustab normaalse une
kõikide faaside taastumist: uinumine, kiire ja rahuliku
une faas.
Parandab emotsionaalset seisundit PMS ajal:
vähendab rahutust, pinget ja ärevust.
В6- ja В12-vitamiinidel
On oluline osa närvisüsteemi normaalses töös, need
mõjuvad soodsalt une ja ärkveloleku tsüklile, aitavad
võidelda unetuse vastu, suurendavad stressitaluvust
emotsionaalse pinge olukordades.
Manustamisviis
Täiskasvanutele 1 kapsel päevas söögi ajal.
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omadused
• Võimas antioksüdant, ennetab vabade radikaalide
kahjustavat toimet, soodustab rakuenergia
tootmist.
• Suurendab aktiivsust, vastupidavust, kaitseb
enneaegse vananemise eest.

H-500
H-500

kood 91800/91883
рakendi sisu 60/120 kapslit
koostis
Н-500..................................................................................................300 mg
(kaaliumtsitraat,
magneesiumtsitraat,
kaaliumaskorbaat,
boor,
ränidioksiid).

Põhikomponendid
Н-500 segu
Võimas antioksüdant, suurendab vastupidavust
igasuguse füüsilise pingutuse ajal nagu spordiüritused
või raske töö.
Alandab piimhappe taset lihastes ja soodustab selle
kiiret kasutamist, mis parandab lihaste taastumist
koormuse järgselt. Aitab vähendada lihaspinget,
tõsta nende toonust ja venivust.
Suurendab organismi energeetilist potentsiaali
rakuenergia tootmise arvelt, tagab füüsilise ja vaimse
töövõime.
Takistab tervete rakkude oksüdeerumist ja taastab
organismis hapete ja aluste tasakaalu.
Energiat andva tootena on kasulik vaimse töö
tegijatele, raske füüsilise töö tegijatele, sportlastele
ja aktiivse puhkuse nautijatele.
Manustamisviis
Täiskasvanutele 1 kapsel 2 korda päevas hommikul
ja päeval söögi ajal.
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omadused
• Hoiab raua ja hemoglobiini taseme veres
normaalsena.
• Sisaldab orgaanilist kahevalentse raua soola
(bisglütsinaati), mida organism omastab paremini
ja kiiremini.

Iron
Raud

kood 2123
рakendi sisu 60 taimset kapslit
koostis
Raud (bisglütsinaat).............................................................................14 mg
abiained.

Põhikomponendid
Raud (bisglütsinaat)
Sisaldub verevalgu hemoglobiini koostises, mis
on eluliselt oluline hapniku transpordiks kopsudest
kõikidesse kudedesse ja organitesse. Hemoglobiinis
on organismis olevast 4 g rauast 2,5 g! Raud parandab
kudede varustatust hapnikuga, ergutab rakkude
energiavahetust ning ennetab rauavaegusaneemia
kujunemist.
Raud kuulub ka paljude ensüümide ja valkude
koostisse, mis reguleerivad kolesterooli ainevahetust,
vereloome protsessi, organismi immuunkaitset
ja oksüdeerümist ning redoksreaktsioone.
Antioksüdandina toimivate ensüümide sünteesis
osalemise tõttu toetab raud naharakkude kasvu
ja uuenemist ning parandab juuste ja küünte
välimust.
Manustamisviis
täiskasvanutele 1 kapsel päevas söögi ajal.
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Paju Pursha, Türgi rabarber, Senna on toimeainete
(antraglükosiidide) allikad, mis suurendavad
jämesoole liikuvust. Nende lahtistav toime
avaldub selles, et ärritades jämesoole limaskesta,
põhjustavad nad selle peristaltika suurenemist.
Neil on järk-järgult lahtistav toime soole atoonia,
kroonilise kõhukinnisuse, kõhupuhituse korral,
keha puhastamine mürgistest ainetest, soolestiku
reguleerimine ja sapi sekretsiooni stimuleerimine.
Lutsern, nelk, rosmariin, heina-lambalääts, mirika,
must pähkel. Taimedes sisalduvad saponiinid,
flavonoidid, mineraalid ja limaskestad vähendavad
fermentatsiooni ja mädanemisprotsesse, omavad
põletikuvastast toimet.

Lax-Max
Lax-Max

kood 91117
рakendi sisu 120 kapslit
koostis
psülliumi kest......................................................................................300 mg
magneesium (oksiid)............................................................................90 mg
lutsern...................................................................................................50 mg
inuliin....................................................................................................70 mg
purustatud korall..................................................................................30 mg
ränivetikad............................................................................................24 mg
astelpaju Pursha...................................................................................12 mg
senna lehed...........................................................................................12 mg
rabarber................................................................................................12 mg
sipelgapuu koor......................................................................................6 mg
must pähklikoor......................................................................................6 mg
nelgipungad...........................................................................................6 mg
mirika vahajas........................................................................................6 mg
kress.......................................................................................................6 mg
petersell..................................................................................................6 mg
rosmariin................................................................................................6 mg
lambalääts..............................................................................................6 mg
ehhinatsia...............................................................................................6 mg
abikomponendid.

„Lax-Max“ - on kergelt lahtistav aine. Vastavalt sooleperistaltikale avaldatavale toimele eristatakse LaxMaxi tootes mitut toimeainete rühma.

Taimsed kiud hõlbustavad ja parandavad soolesisu
evakueerimist.
Limaained leevendavad sooletrakti põletikulisi
protsesse, ümbritsevad õrnalt mõjutatud soole
vooderdise ja soodustavad selle paranemist.
Magneesiumoksiid
kiirendab
ainevahetust,
suurendab sapi eritumist, suurendab vee mahtu
soolestikus, tugevdades peristaltikat ja kõrvaldades
kõhukinnisust
omadused

«Lax-Max» aktiivkomponentidel on kasulik toime
seedetraktile:
• normaliseerib soole peristaltikat;
• seob ja eemaldab toksiine kehast;
• tagab korrapärase pehme väljaheite;
• taastab kasuliku mikrofloora.

Põhikomponendid
Fruktooligosahhariid-inuliin ja psülliumi kest
mõjutavad aktiivselt soolemotoorikat. Aeglustades
vedeliku imendumist jämesooles ja hoides vett kinni,
aitavad need väljaheiteid vedeldada ja parandada
soolemotoorikat.
Selle tõttu suureneb roojamise sagedus, moodustub
pehme väljaheide ja lõdvestunud soole toonus
taastub.
Sorbendina adsorbeerib inuliin mitmesuguseid
ekso- ja endotoksiine (raskemetallid, radionukliidid)
ja eemaldab need kehast ning soodustab ka soolestiku
kasuliku mikrofloora kasvu, vähendades
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Coral Club liposoomsed tooted
Coral Club pakub tuntud toitaineid, mis on toodetud
uue kaasaegse tehnoloogia järgi.
Liposoomse kohale toimetamise tehnoloogia tagab
toote kõrget efektiivsust, tarbimise mugavust
ja võimalike kõrvaltoimete minimeerimist. Liposoomse
vormi kasutamine võimaldab saada üle teguritest,
mis piiravad mõningate toitainete suukaudse
manustamise efektiivsust: aeglane vabanemine,
seedetraktis kiire lagunemine, ärritav toime maole
ja soolestikule. Tooted on vedelal kujul, mis muudab
neid tarbijasõbralikumaks nende jaoks, kellel
on raskusi tablettide või kapslite allaneelamisega.
Mis on liposoomid?
Liposoomid – mikroskoopilised fosfolipiidide kerad
(põiekesed), mis sisaldavad endas kas vesilahustuvaid
(näiteks C-vitamiin) või rasvas lahustuvaid (näiteks
D3 vitamiin või kurkumiin) aktiivseid koostisosi.
Liposoomis sisalduv aktiivne aine on kaitstud kindlalt
seedemahlade ja fermentide võimaliku toime eest.
Omakorda kaitseb liposoom aga seedeelundeid
selles sisalduva koostisaine võimalike negatiivsete
mõjude eest.
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Jõudes rakuni ühineb fosfolipiididest koosnev
liposoomide kest sellega bioloogiliselt sarnase
rakumembraaniga. Ühtaegu toimub ka teine
positiivne protsess – liposoomides sisalduvad
fosfolipiidid tungivad vabade radikaalide poolt
kahjustatud rakukesta fosfilipiididesse, taastades
sellega raku struktuuri ja kaitsefunktsioone.
Liposoomsete toodete koostises pole agressiivseid
keemilisi aineid ning ka abiainete hulk on viidud
miinimumini. Liposoomne tehnoloogia – see
on kaasaegne süsteem kasulike toitainete rakku
toimetamiseks, mis tagab aktiivse aine eriti kõrget
biosaadavust ja toote ohutust organismile.
Liposoomid tagavad:
• aktiivsete komponentide toimetamist vahetult
rakku;
• kõrget biosaadavust ja efektiivsust;
• tundlike aktiivsete ainete kaitset nende
lagunemise eest seedetraktis;
• aktiivse aine kõrvalmõjude vähendamist
seedeelundkonnale.

Liposomal
Vitamin С

Liposoomne C-vitamiin varustab organismi eluks
vajaliku askorbiinhappega kõige biosaadavamas
vormis, mitte avaldades kõrvaltoimeid seedetraktile.
Kasutamine: Enne kasutamist loksutada. Võtta
sisse 2,5ml lahust 2 korda päevas enne söögikorda.
Mõõtetopsik lisatud. Võib sisse võtta puhtal kujul või
segada klaasi vee või mahlaga.
Hoiatused: Mitte ületada päevaseks tarbimiseks
soovitatud kogust. Mitte kasutada mitmekesise
toitumise asendajana. Hoida lastele kättesaamatus
kohas.
Oluline
on
toituda
mitmekülgselt
ja tasakaalustatult ning harrastada tervislikku eluviisi.
Võib sisaldada soja jälgi.
Säilitamine: avamata pudelit hoida kuivas kohas
toatemperatuuril. Peale avamist hoida külmkapis.
Hoida laste eest. Mitte kasutada rasedusel ning lapse
imetamisel, kui ei ole teisiti soovitatud spetsialisti
poolt.
Säilivusaeg: 24 kuud.

Liposoomne C-vitamiin
kood 2166
рakendi sisu vedelik 100 ml
koostis
C-vitamiin (askorbiinhape).................................................................500 mg
abiained.

C-vitamiin — organismi jaoks tähtsaim antioksüdant.
Evolutsiooni jooksul kaotas inimorganism võimet
sünteesida C-vitamiini iseseisvalt, mistõttu võime
seda tänapäeval saada üksnes toiduainetest ja –
lisanditest. Kuna inimorganism ei suuda C-vitamiini
pikemaks ajaks varuda, siis selle varusid tuleb
regulaarselt täita. C-vitamiini põhilised allikad –
värsked puu-, köögi- ja juurviljad, kuid nende valel
hoidmisel või kõrgtemperatuuri juures töötlemisel
väheneb C-vitamiini sisaldus nendes toiduainetes
kümneid kordi.
C-Vitamiin – tugevaim antioksüdant, mis kaitseb
elundeid ja kudesid võimalikest kahjustustest,
aktiveerib organismi kaitsefunktsioone, kiirendab
haavade ja armide paranemisprotsessi.
C-vitamiin osaleb kollageeni ja elastiini, organismi
enda
hüaluroonhappe,
steroidhormoonide
sünteesis, samuti osaleb foolhappe aktiivsete
vormide, D-vitamiini ja paljude ensüümide tootmises.
Temast sõltub valkude ja süsivesikute ainevahetus,
paraneb kaltsiumi, raua ja tsingi omastamine,
samuti kolesterooli süntees ja ainevahetus. Kiireneb
ka toksiliste ainete sh plii, vase, elavhõbeda
ja vanaadiumi organismist väljaviimise protsess.
C-vitamiin tugevdab veresooni ja aitab suurendada
organismi vastupanuvõimet koormustele.

omadused

C-vitamiin:
• osaleb immuun-, närvi- ja sisenõristussüsteemi
funktsioonide regulatsioonis;
• tõstab organismi vastupidavust;
• tugevdab immuunsüsteemi.
Toidulisand.
Ei ole tegemist ravimiga.
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D-vitamiin on vajalik nii naiste kui ka meeste
reproduktiivsüsteemi
normaalseks
talitluseks.
Vähendab rasvumise ja suhkrudiabeedi riski.
Üksnes toiduga on väga raske saada piisavas koguses
D3 vitamiini. Selle allikateks on munakollane,
tursamaksaõli, angerjas, atlandi heeringas, lõhe,
haavapuravikud, tatikud, kivipuravikud. D3 vitamiini
ei leidu puu-, köögi- ega juurviljades, mistõttu
on kõikidel tervetel inimestel soovitatav võtta
füsioloogilises annuses D3 vitamiini mitte ainult
talve-, vaid ka suvekuudel.

Liposomal
Vitamin D3

Liposoomne D3 vitamiin
kood 2167
рakendi sisu pudel 60 ml, vedelik
koostis
vitamiin D3 (kolekaltsiferool)...................................................10 µg (400 IU)
abiained.

D-vitamiin mängib inimorganismi jaoks olulist rolli
inimese terve elu jooksul alates varajasest imikueast.
D-vitamiin sünteesitakse nahas ultraviolettkiirguse
toimel teatud ajavahemikul (11.00 kuni 14.00) ja
teatud tingimustel: sudu ja pilvisuse puudumisel,
samuti ei tohi nahal olla UV-kiirguse eest kaitsvat
kreemi ega paksemaid riideid.
Tänapäeva maailmas kannatab D-vitamiini defitsiidi
all 30-50% elanikkonnast sõltumata nende elamise
piirkonnast ja sotsiaalselt staatusest.
Aktiivsete komponentide toime
D-vitamiin soodustab kaltsiumi, magneesiumi
ja fosfori soolest imendumist, mis on olulised luude
ja hammaste arenguks. Seega ennetab D-vitamiin
selliseid luustiku ja lihastiku haigusi nagu rahhiiti,
osteoporoosi, osteomalaatsiat. D-vitamiin täidab
organismis immuun- ja ainevahetusfunktsiooni,
samuti kognitiivset ja reproduktiivset funktsiooni.
Ta aktiveerib kaitsevalkude sünteesi, millega
vähendab viirus- ja nakkushaiguste arengu
tõenäosust. Parandab mälu, peenmotoorikat,
nägemist, kuulmist, koordinatsiooni ja reaktsiooni
kiirust. Inimesed, kes saavad piisavalt D-vitamiini,
taluvad paremini stressi tekitavaid olukordi:
külma, ajavöötmete vahetust, öisetel kellaaegadel
töötamist, eksameid.
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Liposoomne D3 vitamiin varustab organismi eluks
vajaliku aktiivse ainega kõige biosaadavamas vormis.
Kasutamine: Enne kasutamist loksutada. Võtta
sisse 2,5ml lahust 2 korda päevas enne söögikorda.
Mõõtetopsik lisatud. Võib sisse võtta puhtal kujul või
segada klaasi vee või mahlaga.
Hoiatused: Mitte ületada päevaseks tarbimiseks
soovitatud kogust. Mitte kasutada mitmekesise
toitumise asendajana. Hoida lastele kättesaamatus
kohas.
Oluline
on
toituda
mitmekülgselt
ja tasakaalustatult ning harrastada tervislikku eluviisi.
Võib sisaldada soja jälgi.
Säilitamine: avamata pudelit hoida kuivas kohas
toatemperatuuril. Peale avamist hoida külmkapis.
Hoida laste eest. Mitte kasutada rasedusel ning lapse
imetamisel, kui ei ole teisiti soovitatud spetsialisti
poolt.
Säilivusaeg: 24 kuud.
omadused

D-vitamiin soodustab:
• luukoe moodustumist ja arengut;
• immuunsüsteemi tugevdamist;
• närvi-, südame- ja veresoonkonna ning
endokriinsüsteemi normaalset talitlust.
Toidulisand.
Ei ole tegemist ravimiga.

Liposomal
Curcumin

Liposoomne kurkumiin
kood 2165
рakendi sisu vedelik 100 ml
koostis
CureitTM Hariliku kollajuure risoomi ekstrakt
(Curcuma longa rhizoma extract).......................................................100 mg
abiained.

Liposoomne kurkumiin – uus kõrge biosaadavusega
kurkumiini vorm, mis on ülimalt efektiivne.
Kollajuur e kurkum – Indiast pärit vürts, mida
nimetatakse „idamaiseks kullaks“ mitte ainult
selle erksa värvi pärast, vaid ka tervise jaoks
rohkete kasulike omaduste tõttu. Ajurveedas, India
traditsioonilises meditsiinis, tuntakse kurkumiini kui
vahendit, mis puhastab organismi, normaliseerib
seedimist, parandab põletushaavasid ja arme ning
aitab köha vastu.
Kaasaegsed
teadusuuringud
on
avastanud
ja tõestanud palju uusi kollajuure ning selle peamise
toimeaine kurkumiini võimalusi. Kollajuurt on hakatud
kasutama südame- ja veresoonkonna, närvisüsteemi,
luustiku ja lihastiku erinevate põletikuliste
protsesside korral, samuti kui vahendit, mis tugevdab
immuunsüsteemi ning omab kasvajavastast toimet.
On teada, et kurkumiin parandab sapipõie ja maksa
funktsioone, reguleerib kolesterooli ja suhkru taset
veres. Kurkumiini kõrge antioksüdantne aktiivsus
nõrgestab vabade radikaalide hävitavat mõju,
aeglustades rakkude vananemisprotsessi.
Peamiseks takistuseks kollajuure kasutamisel on selle
aktiivsete komponentide liiga madal omastatavus.
Uues tootes on antud probleem lahendatud tänu
eesrindlikule patenditud PNS tehnoloogiale (Polar-

Non-polar Sandwiching), mida leiutas Aurea
Biolabs kompanii. Juba üle 40 aasta spetsialiseerub
antud
kompanii
funktsionaalsete
eelistega
nutritseutikumide leiutamisele. Aurea Biolabs suutis
taastada kollajuure täielikult loomulikku maatriksit
– Cureit, mida organism suudab võrreldes tavalise
ekstraktiga omastada 10 korda paremini.
Cureit— kurkumiin, mis on ekstraheeritud harilikust
kollajuurest ja asetatud selle teiste komponentide
vahele.
Loodud maatriksis on kurkumiin justkui kaitstud
nn polaarse-mittepolaarse võileiva sees, mis ühelt
poolt koosneb süsivesikutest, toidukiududest
ja valkudest ning teiselt poolt eeterlikest õlidest.
Antud kompositsioon on asetatud kahekihilisse
liposoomsse kesta, mis võimaldab kurkumiinil läbida
rakumembraani ilma oma struktuuri lagunemiseta.
Kahe uusima tehnoloogia – liposoomse ja PNS
(polaarse-mittepolaarse
võileiva)
kasutamise
tulemusena saavutatakse toote maksimaalselt
võimalikku biosaadavust ning kurkumiini raku sisse
suunatud toimetamist.
Kasutamine: Enne kasutamist loksutada. Võtta
sisse 2,5ml lahust 2 korda päevas enne söögikorda.
Mõõtetopsik lisatud. Võib sisse võtta puhtal kujul või
segada klaasi vee või mahlaga.
Hoiatused: Mitte ületada päevaseks tarbimiseks
soovitatud kogust. Mitte kasutada mitmekesise
toitumise asendajana. Hoida lastele kättesaamatus
kohas.
Oluline
on
toituda
mitmekülgselt
ja tasakaalustatult ning harrastada tervislikku eluviisi.
Võib sisaldada soja jälgi.
Säilitamine: avamata pudelit hoida kuivas kohas
toatemperatuuril. Peale avamist hoida külmkapis.
Hoida laste eest. Mitte kasutada rasedusel ning lapse
imetamisel, kui ei ole teisiti soovitatud spetsialisti
poolt.
Säilivusaeg: 24 kuud.
omadused

Liposoomne kurkumiin:
• Parandab südame-veresoonkonna, luustiku
ja lihastiku, seedeelundkonna talitlust;
• Tugevdab immuunsüsteemi;
• Aeglustab organismi vananemisprotsessi.
Toidulisand.
Ei ole tegemist ravimiga.
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Metabolismi kiirendamine
tervist kahjustamata

KAASAEGNE
FORMAAT
hermeetiliselt
suletud portsjonid
mugav kaasa võtta

OHUTU
KAALULANGUS
läbi ainevahetuse
kiirendamise

UUS
BIOSAADAVUSE TASE
tänu liposomaalsele
tehnoloogiale

PATENTEERITUD
KOMPONENTIDE
tõestatud
efektiivsus
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ainevahetust ning stimuleerib ka koletsüstokiniini
hormooni sekretsiooni, mis kontrollib söögiisu
ja reguleerib küllastustunnet.
Flavonoidide kompleks reguleerib ööpäevaseid
rütme kehas ja aitab parandada und ning uni
on teadaolevalt oluline normaalse ainevahetuse
ja hormonaalse tasakaalu säilitamiseks.

Lipostick Fit
Lipostick Fit

kood 2169
рakendi sisu 15 pakikest x 15 ml
koostis
Mandariini fermenteeritud koor........................................................5000 мg
noni viljade mahl.................................................................................300 мг
L-karnitiin..............................................................................................50 mg
rohelise tee lehtede ekstrakt................................................................26 mg
rohelise kohvioa ekstrakt........................................................................5 mg
takjajuure pulber.....................................................................................1 mg
musta pipra ekstrakt...............................................................................1 mg
abiained.
Sisaldab magustajaid (eritritol ja steviolglükosiidid).

„Lipostik Fit“ - on uuenduslik kaalulangetustoode.
Valmistatud liposoomse tehnoloogia abil maksimaalse
biosaadavuse ja tõhususe saavutamiseks.
On teada, et ainevahetus aeglustub vanusega järkjärgult. See loob eeldused kasutamata kalorite
muundamiseks
keharasvaks,
säilitades
isegi
tavapärase toidusedeli. Toote aktiivsed komponendid
aitavad kiirendada ainevahetust ja «põletada»
ladestunud rasva.
Põhikomponendid
Fermenteeritud
mandariini
kooreekstraktist
(Citrus
reticulata)
saadud
patenteeritud
flavonoidide kompleks on toote põhikomponent.
Kääritamisprotsessi
tõttu
suureneb
«superflavonoidide» (nobiletiin, hesperidiin) sisaldus
koores märkimisväärselt.
Nobiletin hoiab ära rasvade akumuleerumise maksas,
mõjutades rasvade ainevahetusega seotud geene:
see stimuleerib liigse rasva põletamisel osalevate
geenide ekspressiooni ja pärsib uute rasvarakkude
moodustumise eest vastutavaid geene.
Hesperidiin reguleerib lipiidide ja glükoosi

Rohelise kohvioa ekstrakt - kofeiini, klorogeenhappe,
kroomi allikas. Klorogeenhape aitab rasvhappeid
tõhusamalt
metaboliseerida
ja
vähendada
triglütseriidide taset maksas, mis viib kehakaalu
languseni. Lisaks aeglustab see uute rasvarakkude
moodustumist.
Koos
kofeiiniga
kiirendab
klorogeenhape lipolüüsi ja stimuleerib energia
vabanemist.
Kroom aitab säilitada normaalset veresuhkru taset,
suurendades rakuretseptorite tundlikkust insuliini
suhtes. Kroomi puudus suurendab isu suhkru järele,
mis toob kaasa „kiirete“ süsivesikute lisakalorite
tarbimise.
Rohelise tee lehtede ekstrakt - on rikkalik
antioksüdantide allikas ja tuntud rasvapõletaja.
Kaitseb keha oksüdatiivse stressi eest ja kiirendab
ainevahetust, reguleerib veresuhkru taset.
L-karnitiin - on aminohapete vitamiinilaadne aine,
mis suurendab rasvade lagunemist, suunates need
mitokondritesse - rakkude «energiajaamadesse», kus
rasv oksüdeerub ja energia vabaneb. Aitab vähendada
keha rasva ja takistab rasvade akumuleerumist
rakkudesse.
Nonimahl sisaldab võimsaid antioksüdante, ensüümi
superoksiiddismutaasi (SOD) ja polüfenoole, mis
neutraliseerivad vabu radikaale, vähendavad
triglütseriide ja minimeerivad oksüdatiivse stressi
mõjusid.
Musta pipra ekstrakt parandab seedetrakti
verevarustust ja kontrollib uute rasvarakkude
moodustumist
omadused

Lipostik Fit:
kiirendab rasvade põletamist,
• hoiab ära uute rasvarakkude tekke,
• parandab une kvaliteeti,
• kaitseb oksüdatiivse stressi eest
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omadused
• Tuntud taimede kompleks lümfiringe ja vereringe
parandamiseks.
• Muudab veresooned elastsemaks ja tugevamaks.

LymFlow
LymFlow

kood 91865
рakendi sisu 90 kapslit
koostis
Kirsiekstrakt........................................................................................150 mg
musta sõstra lehtede ekstrakt............................................................150 mg
peterselli lehtede ekstrakt....................................................................75 mg
hibiskuse õite ekstrakt..........................................................................50 mg
abiained.

Põhikomponendid
Kirsiekstrakt
parandab lümfiringet, veresoonte läbitavust,
vähendab vere hüübimist, ennetab trombide teket.
Musta sõstra lehtede ekstrakt
soodustab veresoonte laienemist, tõstab veresoonte
toonust, aitab liigset vedelikku organismist välja viia.
Peterselli lehtede ekstrakt
puhastab lümfisooni kuhjunud mürkidest, parandab
organismi lümfiringet. C-vitamiin annab veresoontele
elastsust ja tugevust.
Hibiskuse õite ekstrakt
toimib antioksüdandina, ennetab veresoonte seinte
õhenemist ja kahjustumist.
Manustamisviis
Täiskasvanutele 1 kapsel 3 korda päevas söögi ajal.
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omadused
• Vajalik skeleti, luude, kõhrede ja sidemete õigeks
kujunemiseks ja tugevdamiseks.
• Tasakaalustatud looduslik mineraalide kompleks
mere setetest

MagiCal
MagiCal

kood 45910
рakendi sisu 120 tabletti
koostis
Meremineraalid......................................................................................1,3 g
(kaltsium, magneesium, raud, tsink, vask, mangaan, kroom)
abiained.

Põhikomponendid
Meremineraalid
Paremini ja täielikult omastatavad, vähendavad
mineraalide
puudusest
tulenevate
haiguste
kujunemise riski.
Kaltsium
on vajalik luude kujunemiseks ja tugevdamiseks,
lihaste närviimpulsside reguleerimiseks, stabiilse
südamerütmi ja südame töö toetamiseks, parandab
seedeprotsesse.
Magneesium
stressivastane mineraal, vajalik südame tööks,
toetab luukoe tervist, tagab kaltsiumi optimaalse
omastamise ja takistab selle väljutamist organismist.
Tsink ja vask
soodustavad
kudede
paranemist,
tõstavad
immuunsust, osalevad müeliini ehk närvikiudude
ümbriste sünteesis.
Manustamisviis
Täiskasvanutele 2 tabletti 2 korda päevas söögi ajal.
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Manustamisviis
Täiskasvanutele 1 kapsel päevas söögi ajal.
omadused
• Parandab naha, juuste ja küünte seisundit,
soodustab sidekoe valkude moodustumist.
• Sisaldab MSM – bioloogiliselt omastatavat
orgaanilise päritoluga väävlit ja biotiini, mis
on nooruse ja ilu vitamiin.

МSМ
MSM

kood 2152
рakendi sisu 60 taimset kapslit
koostis
МSМ...................................................................................................750 mg
С-vitamiin.............................................................................................50 mg
biotiin..................................................................................................50 mcg

Põhikomponendid
Metüülsulfonüülmetaan (МSМ)
On vajalik oluliste sidekoe valkude kollageeni
ja keratiini moodustumiseks, mis annavad liigestele,
kõhredele, sidemetele ja nahale elastsuse ning
tugevdavad juuste ja küünte struktuuri.
МSМ parandab kasulike ainete jõudmist
lihaskudedesse, naha rakkudesse, liigestesse
ja kõhredesse, vähendab organismi tundlikkust
allergeenide suhtes.
Biotiin
Koos МSМ osaleb keratiini sünteesis, ennetab juuste
enneaegset hallinemist.
Reguleerib rasunäärmete tööd, parandab naha
ja peanaha rasvade ainevahetust, ennetab akne
teket.
С-vitamiin
Tugevdab veresoonte seinu, osaleb kollageeni
ja elastiini sünteesis.
Koos МSМ ja biotiiniga on oluline sidekudede
uuenemisel

54

В-grupi vitamiinid (В6, В9, В12)
parandavad aju tööd, annavad hea une.
Lipoehape
annab närvirakkudele energiat.
Manustamisviis
Täiskasvanutele 1 kapsel päevas söögi ajal.
omadused

MindSet

• Tasakaalustatud kompleks parandab aju
verevarustust ja toitainetega varustamist,
suurendab stressitaluvust.
• Jaapani imeseen reishi pikendab närvirakkude
eluiga.

MindSet

kood 91819
рakendi sisu 90 kapslit
koostis
Atsetüül-L-karnitiin.............................................................................250 mg
naistepuna ekstrakt..............................................................................75 mg
gotu kola lehtede ekstrakt....................................................................50 mg
türosiin..................................................................................................50 mg
teaniin...................................................................................................40 mg
reishi seene viljakeha ekstrakt..............................................................30 mg
reishi seene mütseeli ekstrakt...............................................................20 mg
lipoehape..............................................................................................20 mg
ingverijuure ekstrakt.............................................................................15 mg
ginkgo biloba lehtede ekstrakt..............................................................12 mg
rosmariini lehtede ekstrakt.....................................................................5 mg
В6-vitamiin.............................................................................................2 mg
foolhape..............................................................................................50 mcg
В12-vitamiin..........................................................................................3 mcg
abiained.

Põhikomponendid
Türosiin ja teaniin
on aminohapped, mis avaldavad närvisüsteemile
rahustavat toimet, osalevad iga liiki mälu
kujunemises, parandavad meeleolu ja kaitsevad
stressi eest.
Reishi seen
rahustab
ülierutunud
närvisüsteemi.
Seene
toimeained parandavad närvirakkude tööd,
alandavad kolesteroolitaset, toetavad veresoonte
laienemist ja elavdavad vereringet.
Ingverijuure ekstrakt, ginkgo biloba lehtede
ja rosmariini ektsraktid
on looduslikud antioksüdandid, mis parandavad
aju verevarustust, tõstavad veresoonte toonust,
vähendavad väsimust ja närvipinget.
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omadused
• Kaitseb südant ja veresooni, vähendab ärrituvust
ja hüperaktiivsust.
• Toetab lapse intellektuaalset arengut, parandab
keskendumist, mälu ja nägemist.
• Toimib lapse organismile üldtugevdavalt
ja tervistavalt.

Omega 3 Oranges
Omega 3 apelsini

kood 2113
рakendi sisu 30 närimiskapslit
koostis
Kalarasv..............................................................................................500 mg
(sisaldab...........................150 mg polüküllastumata omega 3 rasvhappeid
EPA........................................................................................................80 mg
DHA.....................................................................................................50 mg)
looduslik apelsiniaroom.

Põhikomponedid
Kalarasv (Omega-3)
Polüküllastumata omega-3 rasvahapped, eriti EPA
ja DHA lastele vajalikes kogustes määravad olulises
osas lapse vaimsed võimed, mälu, info vastuvõtmise
võime ja käe ning silma koordinatsiooni.
Tõestatud on, et omega-3 mõjub positiivselt lapse
sotsiaalsele arengule, lapsed on rahulikumad
ja tasakaalukamad.
Manustamisviis
Lastele vanuses 3-7 aastat 1-2 kapslit, 7-11-aastastele
2-3 kapslit päevas peale sööki
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omadused
• Parandab südame ja veresoonte funktsiooni.
• Sisaldab peamisi polüküllastumata omega-3
rasvhappeid külmadest merevetest pärinevate
kalade rasvast (anšoovised, sardiinid, skumbria).
• Polüküllastumata omega-3 rasvapete sisaldus
tootes on 60%.

Omega 3/60
Omega 3/60

kood 91621/91666
рakendi sisu 30/90 kapslit
koostis
Kalarasv............................................................................................1000 mg
(EPA.....................................................................................................300 mg
DHA.....................................................................................................200 mg
Omega-3 rasvhapped........................................................................600 mg)

Põhikomponendid
Kalarasv
Kontsentreeritud
polüküllastumata
omega-3
rasvahapete
dokosaheksaeenhappe
ja eikosapentaeenhappe allikas.
DHA ja EPA on asendamatud happed, mida meie
organism ei sünteesi ning neid on oluline saada
toiduga.
Koos
fosfolipiididega
on
need
oluliseks
rakumembraanide ehitusmaterjaliks. Kõige enam
leidub DHA ja EPA ajurakkudes ja silma võrkkesta
rakkudes (50%).
Omega-3 alandab „halva“ kolesterooli taset,
takistades
selle
ladestumist
veresoontesse
ja trombide tekkimist, parandab südame
ja aju vereringet, taastab stabiilse südamerütmi
ja vererõhu.
Omega-3 parandab närvirakkude aktiivsust ja mõjub
väga positiivselt aju kognitiivsetele funktsioonidele.
Manustamisviis
Täiskasvanutele 1 kapsel 2 korda päevas söögi ajal.
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Soolikarohu õite ekstrakt
on tuntud parasiitide vastane vahend, leevendab
mürgitusi, allergiat, seedehäireid.
Manustamisviis
Täiskasvanutele 2 kapslit 2 korda päevas söögi ajal.
omadused
• Kaitseb organismi opistorhoosi eest vähe praetud,
kuivatatud, vähe soolatud või halvasti keedetud
mageveekala söömisel.
• 100% taimne koostis ilma kõrvaltoimeteta.

OpiStop
OpiStop

kood 91654
рakendi sisu 100 kapslit
koostis
Kibuvitsa marjade ekstrakt.................................................................200 mg
haavakoore ekstrakt...........................................................................100 mg
lagritsajuure ekstrakt.........................................................................100 mg
kubeepipra ekstrakt............................................................................100 mg
raudrohu õite ekstrakt..........................................................................50 mg
soolikarohu õite ekstrakt......................................................................20 mg
abiained.

Põhikomponendid
Kibuvitsamarjade ekstrakt
Aitab parasiite organismist välja viia.
Haavakoore ekstrakt
Võitleb opistorhi (kassi-kakssuullase) vastsete
vastu, mis parasiteerivad maksas ja kõhunäärmes
mageveekala tarbimisel. Haavakoor on efektiivne
ka vees, pesemata puuviljadel ja maitserohelisel
esinevate parasiitide vastu.
Glütsürritsiinivaba lagritsajuure ekstrakt
Ergutab ja taastab seedeelundite limaskesti
Kubeepipra ekstrakt
parandab ainevahetust ja seedimist, normaliseerib
seedeelundite sekretoorset ja motoorset funktsiooni.
Raudrohu õite ekstrakt
parandab seedeelundite
limaskesti.
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funktsiooni,

taastab

omadused
• Parandab seedimist, aitab kontrollida kaalu.
• Papaia on „hea tervise puuvili“ ja paljude kasulike
ainete allikas, kaasa arvatud ensüümid papaiin,
lipaas ja lüsosüüm.

Papaya
Papaia

kood 1130
рakendi sisu 100 närimistabletti
koostis
Papaia viljad.........................................................................................30 mg
papaiin....................................................................................................3 mg
abiained.

Põhikomponendid
Papaia
Sisaldab kergesti omastatavaid suhkruid, valke, С-,
В1-, В2-vitamiine, karotiini, mineraale (kaalium,
magneesium, kaltsium) ja seedimiseks vajalikke
ensüüme. Papaia on suurepärane jõu, reipuse
ja aktiivsuse taastaja.
See on ideaalne dieettoode inimestele, kes jälgivad
kaalu.
Papaias sisalduvad ensüümid tagavad toiduvalkude
seedimise lõhustades valgud aminohapeteks
ja muutes need organismile paremini omastatavaks.
Kvaliteetsed valgud on vajalik uute rakkude
ja
kudede
ehitusmaterjal,
kaasa
arvatud
seedeelundite limaskestad.
Manustamisviis
1 tablett 3 korda päevas peale sööki aeglaselt närides.
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Tüümian
on tümooli allikas, mis on eriti efektiivne eksootiliste
parasiitide ankülostoomide ja nekatori vastu.
Küüslauk
suurendab organismi vastupanuvõimet, aitab väga
erinevate terviseprobleemide vastu kaasa arvatud
parasiitidega nakatumine.
Manustamisviis
Täiskasvanutele 2 kapslit 2 korda päevas söögi ajal.
omadused

ParaFight
ParaFight

kood 2124
рakendi sisu 90 taimset kapslit
koostis
Musta pähkli lehtede ekstrakt............................................................150 mg
nelgi pungade ekstrakt.........................................................................45 mg
kummeli õite ekstrakt...........................................................................35 mg
emajuure juure ekstrakt.......................................................................35 mg
kubeebapipra viljade ekstrakt..............................................................25 mg
raudrohu ekstrakt.................................................................................25 mg
altee juure ekstrakt...............................................................................25 mg
küüslauk................................................................................................20 mg
piparmündi ekstrakt.............................................................................20 mg
tüümiani lehtede ekstrakt.....................................................................20 mg
salvei lehtede ekstrakt..........................................................................20 mg
pune lehtede ekstrakt...........................................................................20 mg
abiained.

Põhikomponendid
Musta pähkli lehed
Sisaldab juglooni, mis toimib aktiivselt patogeensete
bakterite ja Candida seente vastu ning parandab
soolestiku tööd. Flavonoidid ja tanniinid lõõgastavad
silelihaseid, vähendavad limaskestade ärritust
ja kiirendavad nende taastumist.
Suurelehise emajuure juur
on looduslik parasiitide vastane vahend. Taimes
sisalduv gentsiopikriin suudab blokeerida ühe kõige
ohtlikuma parasiidi Тохосаrа canis elutegevuse selle
varases staadiumis.
Kubeebapipar
ehk indoneesia pipar toimib oma piperiinisisalduse
tõttu antiseptikumina eriti Heliсobacteri ja Candida
seente vastu.
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• Toimib erinevate parasiitide vastu (lambliad,
solkmed, naaskelsabad jt.)
• Kaitseb limaskesti nakatumise ja
parasiidikahjustuste eest.
• Aitab mürke organismist välja viia

Sipelgapuu koore parasiidivastane toime väljendub
võimes pärssida rakusiseste parasiitide paljunemist
ja arengut. Hoiab ära patogeensete algloomade
sissetungi, luues ebasoodsa keskkonna parasiitidele,
on kaasatud parasiidivastastesse taimsete ravimite
programmidesse.
Immunomoduleerivad omadused võimaldavad seda
ainulaadset taime kasutada organismi allergiliste
ja autoimmuunsete protsesside jaoks, kartmata nende
süvenemist. Koor suurendab keha mittespetsiifilist
resistentsust, suurendades rakulise ja humoraalse
immuunsuse mehhanisme. Kõige tähtsam on see,
et kõiki neid sipelgapuu koore omadusi kinnitavad
tänapäevased teadusuuringud. Samuti on tõestatud,
et ükski koore isoleeritud aktiivkomponentidest
ei jõua kogu taime aktiivsusele.

Pau D’Arco
Sipelgapuu koor

kood 1495/2155
рakendi sisu 90 taimset kapslit
koostis
sipelgapuukoor...................................................................................500 mg
abiained.

omadused

«Sipelgapuu koor» mõjutab positiivselt:
• hingamisteede haigusi(ARVI, gripp, trahheiit,
bronhiit);
• mitmesuguse lokaliseerimisega põletikulisi
protsesse;
• urogenitaalsüsteemi haiguste kompleksravi;
• seenhaigusi;
• mädaseid nahakahjustusi

Sipelgapuud nimetatakse niimoodi seetõttu, et selle
kõigi okste õõnsustes elavad sipelgad. Selle taime
raviomadused on hästi teada Mehhiko ja Peruu
põlisrahvastele, kes nimetavad seda “jumalikuks
puuks”. Selle koor on looduslik antibiootikum, mida
kasutatakse rahvameditsiinis paljude nakkusliku
iseloomuga haiguste korral.
Selle
puu
koorest
valmistatud
tootel
«Sipelgapuu
koor»
on
antibakteriaalne,
viirusevastane ja põletikuvastane toime. Sellel
on ka immunostimuleeriv toime.
Põhikomponendid
Lapachol on koore peamine aine, tänu millele
on sellel antibakteriaalne toime. See asub puukoore
sisekihis, takistab grampositiivsete (stafülokokid,
streptokokid) ja gramnegatiivsete (brutsella)
mikroorganismide kasvu ja paljunemist.
Koore viirusevastane toime on tingitud lapahhooli
võimest pärssida ensüümide tootmist, ilma milleta
viirused ei saa paljuneda. Sipelgapuu koor on aktiivne
gripiviiruste, herpese, ARVI jne vastu.
Seenevastased omadused on seotud ksülodiini
esinemisega puukoores, mis koos lapahhooliga
pärsib mitut tüüpi seente, sealhulgas tupe-, seente
(candida, trichophyton) kasvu. Isegi sipelgapuu
puit on erinevate seente suhtes ülimalt vastupidav:
sipelgapuu tüvel ei kasva kunagi seeni.
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omadused
• Taimne kompleks sipelgapuu koore, brasiilia mate
ja oliivi baasil tõstab immuunsust ning vitaalsust.
• Tootes kasutatakse suurendatud aktiivsete
komponentide sisaldusega sipelgapuu koort.

Pau D’Arco with Mate
Sipelgapuu koor matega

kood 2125
рakendi sisu 90 taimset kapslit
koostis
Sipelgapuu koore ekstrakt..................................................................200 mg
oliivilehtede ekstrakt............................................................................70 mg
mate lehtede ekstrakt...........................................................................30 mg
abiained.

Põhikomponendid
Sipelgapuu koor
Sisaldab suurendatud kontsentratsioonis aktiivseid
komponente, mis oluliselt lisab tootele efektiivsust.
Sipelgapuu koor pärsib viiruste ja bakterite ensüümide
aktiivsust, tõstab organismi vastupanuvõimet
bakteriaalsetele ja viiruslikele infektsioonidele ning
aktiveerib immuunsust.
Mate lehtede ekstrakt
Brasiilia ja Paraguay rahvustaim tõstab toonust
ja lisab vitaalsust. Mate tugevdab sipelgapuu
koore tervistavat efekti, rikastab verd hapnikuga
ja toitainetega. Aitab vähendada väsimust
ja pinget, parandab meeleolu, tõstab stressitaluvust
ja töövõimet.
Oliiviekstrakt
Kaitseb veresooni, tõstab
organismile vitaalsust.

immuunsust,

lisab

Manustamisviis
Täiskasvanutele 3 kapslit 1 kord päevas päeva
esimeses pooles söögi ajal.
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omadused
• Aktiveerib immuunsüsteemi tööd.
• Toimib efektiivselt antioksüdantide kompleksina.
• Seleen ja C-vitamiin tugevdavad sipelgapuu
koore toimet ning suurendavad organismi
vastupanuvõimet haigustekitajatele.

Pau D’Arco
with Selenium
Sipelgapuu koor seleeniga
kood 2153
рakendi sisu 90 kapslit
koostis
Sipelgapuu koor..................................................................................500 mg
С-vitamiin.............................................................................................60 mg
seleen..................................................................................................30 mcg
abiained.

Põhikomponendid
Sipelgapuu koor
„jumalik puu, mis annab jõudu ja vastupidavust“.
Sipelgapuu koor sisaldab üle 20 bioaktiivse ühendi,
mis avaldavad tervistavat toimet blokeerides
infektsioonitekitajate kasvu ja paljunemise ning
ennetades rakkude kahjustumist oksüdatiivse stressi
tulemusena.
Seleen
Üks tugevamaid antioksüdante kaitseb organismi
stressifaktorite mõju eest ning ennetab enneaegset
vananemist. Sellel mikroelemendil on võime
stimuleerida immuunrakkude aktiivsust, mis
tugevdab oluliselt organismi kaitsevõimet.
С-vitamiin
On vajalik seleeni maksimaalseks omastamiseks,
tugevdab veresoonte seinu ning osaleb organismi
antikehade sünteesis.
Manustamisviis
Täiskasvanutele 1-2 kapslit päevas söögi ajal.
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Manustamisviis
Lahustage 1 kihisev tablett 60 ml vees või
puuviljamahlas. Täiskasvanutele 1 tablett 1-2 korda
päevas söögi ajal.
omadused
• Lisab energiat ja parandab töövõimet.
• Toetab südant ja veresooni.
• Vajalik aktiivse eluviisiga inimestele, pingelise töö
ja pideva stressi puhul.

PentoKan
PentoKan

kood 2141
рakendi sisu 20 kihisevat tabletti
koostis
Kaalium (hüdrokarbonaat).................................................................420 mg
С-vitamiin...........................................................................................100 mg
riboos....................................................................................................20 mg
abiained.

Põhikomponendid
Kaalium
Kuulub kõigi rakusiseste vedelike koostisse ja aitab
normaliseerida hapete ja aluste tasakaalu. Oluline
südame tervisele, normaalse südametegevuse
tagamiseks. Selle mineraali tasemest organismis
sõltub meie töövõime ja energilisus, selle taseme
vähenemisel (pingelise füüsilise või vaimse tegevuse,
stressi ja tasakaalustamata toitumise korral) tunneb
inimene jõu vähenemist ja väsib kiiresti.
С-vitamiin
Aitab varustada lihaseid ja kudesid hapnikuga, osaleb
kollageeni sünteesis, aitab valke paremini omastada.
С-vitamiin kaitseb organismi enneaegse vananemise
eest. Selle toimel taastub organism peale koormust
ja stressi kiiremini.
Riboos
Vajalik ATP molekuli sünteesiks, mis on organismis
peamine energiaallikas. Riboos on eriti tähtis
sportlastele, kui ATP kontsentratsioon rakkudes peale
treeningut (või muud koormust) oluliselt langeb.
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Manustamisviis
Täiskasvanutele 1 kapsel 3 korda päevas söögi ajal.
omadused
• Mõjutab positiivselt naise organismi
hormonaalset taset, kergelt rahustav toime, aitab
tulla toime depressiooni, neurooside ja unetusega.
• Humal ja lina on tuntud looduslikud
taimeöstrogeenide allikad.

PhytoMix for Women
Phytomix naistele

kood 2110
рakendi sisu 30 taimset kapslit
koostis
Beeta-alaniin.......................................................................................400 mg
humalakäbide ekstrakt.......................................................................100 mg
linaseemnete ekstrakt...........................................................................30 mg
safrani emakasuudmete ekstrakt.........................................................20 mg
abiained.

Põhikomponendid
Beeta-alaniin
„naiste“ aminohape, leevendab menopausi vaevusi
(higistamine, kuumatunne), asendamatu koos
taimeöstrogeenidega.
Humalakäbide ekstrakt
Kesknärvisüsteemi rahustav toime, vähendab
ärrituvust, peavalu, parandab meeleolu ja und.
Taimeöstrogeenide toimel korrigeerib säästvalt
menstruaaltsüklit ja seksuaalset aktiivsust, soodustab
naissuguhormoonide sünteesi.
Linaseemned
Rikkalik lignaanide allikas, mis avaldab hormonaalset
toimet, kompenseerib naissuguhormoonide puudust
organismis, toetab rindade tervist.
Safrani emakasuudmete ekstrakt
Sisaldab krotsiini ja safranaali, mis on ainulaadsed
antioksüdandid ja emotsionaalset seisundit
parandavad stressivastased komponendid.
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ka haiguse tagajärgedega.
Lagritsajuur ja Baikali tihashein takistavad viiruse
tungimist rakku ja selle levikut kehas.
Kibuvitsa- ja astelpajumarjad, pärna- ja saialilleõied,
harilik maasapp, nõgeselehed eristuvad üsna
suure loodusliku C-vitamiini sisaldusega, millel
kombinatsioonis hesperidiini, rutiini, kvertsetiini,
karotenoididega on immuunsüsteemis oluline roll:
see aktiveerib oma enda interferooni tootmise,
soodustab antikehade sünteesi, osaleb viiruste
ja bakterite kõrvaldamise eest vastutavate rakkude
stimuleerimises.

Phytoviron

Phytoviron / Fütoviron
kood 2174
pakendamise vorm 500 ml
koostis
Aloe leheekstrakt (Aloe arborescens), pärnaõie ekstrakt (Tilia cordata),
Kuldjuure ekstrakt (Rhodiola rosea), Saialille ekstrakt (Calendula
officinalis), Vesikanepi leheekstrakt (Eupatorium perfoliatum herb),
Lagritsajuureekstrakt (Glycyrrhiza glabra), Chaga e kasekäsna
ekstrakt (Inonotus obliqus), kibuvitsa puuviljaekstrakt (Rosa canina),
Eleutherococcus juureekstrakt (Eleutherococcus senticosus), Echinacea
purpurea ürdiekstrakt (Echinacea purpurea), Baikali tihasheina ekstrakt
(Scutellaria baicalensise), Kikkaputke ekstrakt (Angelica officinalis)
Hundihamba juureekstrakt, (Astragalus chinensis), salvei juureekstrakt
(Salvia miltiorrhiza), kaselehtede ekstrakt (Betula alba), rosmariini
leheekstrakt (Rosmarinus officinalis), nõgeselehtede ekstrakt (Urtica
diolica), hariliku maasapi ürdiekstrakt (Centaurium erythraea),
kadakamarjaekstrakt (Juniperus communis), astelpaju marjaekstrakt
(Hippophaë rhamnoides), põldosi ürdiekstrakt (Equisetum arvense),
invertsiirup (invertsuhkur), kaaliumsorbaat (E202), etanool (etanool) (5,6
mahuprotsenti) , vett (vett) kuni 500 ml.

Fütoviron - on 21 taimeekstraktist ainulaadne
fütokontsentraat, mis tugevdab immuunsust
ja
suurendab
organismi
vastupanuvõimet
mitmesugustele nakkustele ja viirustele.
See on paljude taimse päritoluga ainete allikas:
C-vitamiinid ja B-rühm, eeterlikud õlid (fütontsiidid),
polüsahhariidid, saponiinid, flavonoidid, steroolid,
orgaanilised happed, makro- ja mikroelemendid,
kibedus, tanniinid. On oluline, et toote moodustavad
taimed oleksid koostoimes, suurendades selle ühist
kasulikku mõju.
Kõiki ekstrakte tehakse otse ettevõttes, kus toode
on valmistatud. Samal ajal kasutatakse iga ekstrakti
saamiseks individuaalset tehnoloogiat bioaktiivsete
ainete eraldamiseks. See võimaldab neil toote
tootmistsüklit täielikult kontrollida.
Koostise
aktiivkomponendid
neutraliseerivad
patogeene kõigil nende sissetungimise ja kehas
arenemise etappidel ning aitavad toime tulla
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Lagritsajuur
ja
kikkaputkejuur
reguleerivad
tsütokiinide tootmist ja aitavad haiguse ajal seisundit
stabiliseerida ning ennetada raskemaid koekahjustusi
ja turseid.
Kadakamarjad, kikkaputkejuure, kase ja rosmariini
lehed sisaldavad fütontsiide, mis pärsivad
patogeensete mikroorganismide kasvu ja arengut
ning hoiavad ära paljude komplikatsioonide tekke.
Chaga seen, eleutherococcus juur, hundihamba
juur, kase- ja nõgeselehed, saialille- ja pärnaõied,
põldosi, aaloe, maasapp on seotud lümfotsüütide
aktiveerimisega,
stimuleerivad
fagotsütoosi
ja on põletikuvastase toimega.
Aaloe, Rhodiola rosea juure, Chaga seene,
Eleutherococcus juure, Echinacea purpurea
aktiivsetel komponentidel on adaptogeensed
omadused, s.t. aitab kehal kohaneda ebasoodsate
või drastiliselt muutunud tingimustega: parandab
ainevahetust ja hapnikutransporti, aitab toime
tulla stressi ja väsimusega, suurendab keha
vastupanuvõimet
mitmesugustele
kahjulikele
mõjudele
omadused

«Fütoviron» on soovitatav inimestele, kellel
on nõrgenenud immuunsus, sest:
• aktiveerib keha kaitset;
• aitab tugevdada mittespetsiifilist (kaasasündinud)
ja spetsiifilist (omandatud) immuunsust;
• aitab leevendada sümptomeid, lühendada haiguse
kestust, vähendada tüsistuste tõenäosust;
• suurendab keha kohanemisvõimet.

Nad kaitsevad organismi enneaegse vananemise,
stresside, vanuseliste muutuste, erinevate allergiliste
reaktsioonide ja põletikuliste protsesside eest.
Peale selle sisaldab spirulina suures koguses A, E, F
ja B-rühma vitamiine. Selle koostises võib leida
mitmeid makroelemente (kaltsiumi, kaaliumi,
magneesiumi) ja mikroelemente (mangaani, rauda,
tsinki). Tähelepanuväärne on ka see, et spirulina
sisaldab teatud antioksüdante, nagu karotenoidid,
seleen ja germaanium.
Spirulina tarbimine soodustab ainevahetuse
paranemist ja organismi detoksikatsiooni, aitab
kontrollida kaalu ja reguleerida kolesterooli taset.
omadused

Premium Spirulina
Preemium Spirulina

kood 2163
рakendi sisu 200 tabletti
koostis

Spirulina:
• parandab ainevahetust;
• tugevdab immuunsust;
• aitab kontrollida kaalu.
Toidulisand.
Pole tegemist ravimiga.

Spirulina..............................................................................................500 mg

Ökoloogilistes tingimustes kasvatatud vetikatest
valmistatud tabletid, ilma lisa- ja abiaineteta, 100%
spirulina.
Spirulina ühendab endas bakteri ja vetika omadusi.
Nagu ka kõik muud taimed on ta fotosünteesi
võimeline: päikesevalguse toimel muundavad
spirulina sinakas-rohelised pigmendid süsiheppegaasi
ja vett oma koostises sisalduvateks keerulisteks
orgaanilisteks aineks. Seega on spirulina lihtne,
ökoloogiline toode, milles sisaldub palju kasulikke
fito-toitaineid, vitamiine ja mineraale. Pole üldsegi
ime, et spirulinat kutsutakse tänapäeval tihtipeale ka
„supertooteks“.
Aktiivsete koostisosade toime
Spirulina sisaldab täisväärtuslikku taimset valku,
kus on kõik asendamatud aminohapped. Huvitav,
et spirulinas sisaldub võrreldes loomalihaga 12
korda rohkem kergesti omastatavat valku, mis
muudab seda asendamatuks tooteks taimtoitlaste
ja veganite jaoks. Lisaks sellele omastab inimorganism
taimset valku palju kergemini ja kiiremini kui
loomset valku. Rasva sisaldus on spirulinas vaid
2-4%, millest enamikku osa moodustavad omega-6
polüküllastumata rasvhapped. Nende seas leidub
gamma-linool- ning gamma-linoleenhapet, mis
on eriti olulised füüsiliseks ja vaimseks terviseks.
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В9- ja В12-vitamiini vaegus võib põhjustada loote
neuraaltoru kujunemise defekte, üsasisese arengu
peetust, raseduse katkemist ja enneaegse sünnituse
riski.
Е-vitamiin ja niatsiin
On vajalikud loote normaalseks arenguks ja platsenta
funktsioneerimiseks ning need osalevad eriliselt
lapse hingamisteede kujunemisel. Ennetavad
raseduse katkemise ohtu selle algstaadiumis.

Prenatal +
Prenatal +

kood 2140
рakendi sisu 30 kapslit
koostis
DHA (kalarasvast)...............................................................................200 mg
biotiin..................................................................................................50 mcg
В5-vitamiin.............................................................................................6 mg
D3-vitamiin...........................................................................................5 mcg
B12-vitamiin.......................................................................................3,5 mcg
foolhape............................................................................................400 mcg
niatsiin..................................................................................................15 mg
jood...................................................................................................150 mcg
B6-vitamiin..........................................................................................1,9 mg
B2-vitamiin..........................................................................................1,5 mg
seleen..................................................................................................30 mcg
B1-vitamiin..........................................................................................1,2 mg
E-vitamiin..............................................................................................13 mg
tsink (oksiid).......................................................................................2,25 mg

Põhikomponendid
Polüküllastumata Omega-3 rasvahapped 3 (DHA)
On üks võtmekomponente tulevase ema ja beebi
tervise huvides. DHA tungib platsentast läbi osaledes
lapse aju, närvisüsteemi ja silmade arengus. DHA
aitab tugevdada veresoonte seinu, normaliseerida
südame tööd ja alandada „halva“ kolesterooli taset.
Piisav DHA tase raseda naise organismis vähendab
enneaegse sünnituse riski.
D-vitamiin
on raseduse ajal eriti vajalik, kuna ilma selleta toimub
kaltsiumi omastamine puudulikult. Selle vaegus võib
põhjustada rahhiiti, mille üheks tunnuseks on skeleti
vale kujunemine.
B-grupi vitamiinid
On olulised närvisüsteemi funktsioneerimiseks,
osalevad aktiivselt ainevahetuses loote kujunemisel.
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Seleen ja tsink
Ennetavad kaasasündinud arneguhäirete riski
lapsel (lihastoonuse nõrkus, seljaaju hüpoplaasia,
südamerikked,
hingamisteede
haigused,
neuroloogilised häired). Nende mineraalide vaegus
võib põhjustada hilist toksikoosi, turseid, aneemiat
ja enneaegset sünnitust.
Jood
on vajalik kilpnäärme normaalseks toimimiseks. Selle
elemendi vaegus raseduse ajal võib põhjustada ema
kilpnäärme funktsiooni häireid ja lapse kilpnäärme
arenguhäireid.
Manustamisviis
Täiskasvanutele 1 kapsel 1 kord päevas söögi ajal.
omadused
• Toetab ema tervist ja loote harmoonilist arengut.
• Vähendab lapse arenguanomaaliate tekke
võimalust.
• Soovitatakse tarvitada mõlemal vanemal raseduse
planeerimise ajal 3-4 kuud enne viljastumist.

Tänapäeval on teada 28 erinevat kollageeni tüüpi.
Üle 90% nahas olevast kollageenist moodustab 1.
ja 3. kollageeni tüüp, mistõttu on vanuseliste
muutuste ennetamiseks eriti oluline just nende
koguse taastamine.
C vitamiin stimuleerib organismi loomuliku
kollageeni, elastiini ja hüaluroonhappe tootmist
fibroblastide poolt.
Biotiin ehk „ilu vitamiin“, on hea väävli allikas, mida
on eriti vaja keratiini – juuste ja küünte peamise
struktuurvalgu – sünteesiks. Biotiin reguleerib
ka rasunäärmete talitust, vähendab naha kestendust
ja takistab pooride ummistumist.

Promarine Collagen
Peptides
Promarine Kollageeni peptiidid

kood 2260
рakendi sisu vedelik, 10 flakooni, iga flakoon 50 ml
koostis
hüdrolüüsitud kalakollageen ........................................................10 000 mg
õunamahla kontsentraat...................................................................700 mg
askorbiinhape....................................................................................100 mg
mustikamarjade mahla kontsentraat.................................................10 mg
B6 vitamiin..........................................................................................1,4 mg
spinat.....................................................................................................1 mg
biotiin...................................................................................................50 µg
abikomponendid.
Sisaldab magustajaid — erütritooli ja и stevioolglükosiidide.

“Promarine kollageeni peptiidid“ — 1. ja 3. tüüpi
kollageeni peptiidide kontsentreeritud allikas, mis
on saadud süvavee kalaliikidest – tursast, saidast,
kilttursast – naha nooruse ja ilu säilitamiseks,
juuste ja küünte seisundi parandamiseks. Kollageeni
peptiidid on väikese molekulmassiga, mistõttu
on nad organismi poolt kergesti omastatavad.

В6 vitamiin on vajalik aminohapete sünteesiks
ning stimuleerib nahas ja limaskestades toimuvaid
ainevahetusprotsesse
Mustikas ja spinat. Nende koostises sisalduvad
antotsüaniinid, flavonoidid ning A, C ja PP vitamiinid
tugevdavad veresoonte seinu ning kaitsevad
kollageenikiudusid lagunemisest.
omadused

“Promarine Collagen Peptides” aitab:
• aeglustada naha vanuselisi muutusi (elastsuse
langust, kuivust, tiheduse kaotust, ebaühtlast
tooni);
• parandada juuste ja küünte seisundit;
• vähendada tselluliidi ilminguid.

Põhikomponendid
Kollageeni
peptiidid
(madalmolekulaarne
kollageen) — aminohapete lühikesed ahelad,
mis on kollageeni ja ühe peamise inimorganismi
valgu keratiini aluseks. Kollageeni esineb paljudes
elundites ja kudedes ning meie nahk sisaldab oma
koostises 2/3 ulatuses just kollageeni, mis määrab
tema elastsust, siledust ja tihedust. Vanuses pärast
25 eluaastat hakkab kollageeni loomulik tootmine
kahanema ja 60 eluaastaks võib sellest järgi jääda
vaid ligi pool esialgsest kogusest. Vanusega muutuvad
kollageenikiud paksemaks ning väheneb ka nende
kogus ja elastsus, mille tagajärjel muutub nahk
lõdvaks ja peenemaks, ilmuvad staatilised kortsud.
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omadused
• Kahe kõige aktiivsema antioksüdandi orgaanilise
seleeni ja C-vitamiini sünergiline kompleks.
• Ennetab organismi varast vananemist, parandab
südame ja veresoonte, immuunsüsteemi,
endokriinsüsteemi ja organismi teiste süsteemide
tööd.

Selenium
Seleen

kood 2111
рakendi sisu 100 taimset kapslit
koostis
Seleen (L-selenometioniin)..................................................................75 mcg
С-vitamiin.............................................................................................75 mg
abiained.

Põhikomponendid
Seleen (L-selenometioniin)
Kuulub rohkem kui 30 valgu ja 200 hormooni
ning
ensüümi
koostisse,
kaasa
arvatud
glutatioonperoksidaas, mis on üks peamistest
organismi antioksüdandina kaitsvatest ensüümidest.
Tugevdab organismi immuunkaitset osaledes ATP
ja interferooni sünteesis. Aktiveerib toitainete
ja hapniku transporti südamelihase kudedesse.
Seleeni sisaldus on oluline meeste ja naiste
reproduktiivse tervise toetamiseks. Piisav seleenitase
aitab säilitada nägemist, ennetab naha enneaegset
vananemist ja vähendab pigmentatsiooni.
С-vitamiin
Tugevdab seleeni toimet antioksüdandina, kaitseb
oksüdatiivse stressi eest, tugevdab veresooni.
Manustamisviis
Täiskasvanutele 1 kapsel 1 kord päevas söögi ajal.

70

protsessid, rakkude regenereerimine kiireneb ja keha
vananemine aeglustub.
Skvaleen soodustab «halva» kolesterooli väljumist
seedetrakti kaudu ja takistab kolesterooli naastude
moodustumist soontes.
omadused

Spirulina:
• immuunsüsteemi tugevdamiseks;
• kiirema taastumise jaoks pärast haigust ja stressi;
• «halva» kolesterooli taseme langetamiseks.

Shark Liver Oil
Haimaksaõli

kood 2172
рakendi sisu 60 kapslit kalazelatiinis
koostis
haimaksaõli………….............................................................................300 mg
skvaleen (haimaksast)……………….......................................................275 mg

Süvamerehaide maksa õli on väärtuslik toitev toode,
mida unikaalsete toitainete tõttu nimetatakse sageli
«halliks kullaks». Haimaksaõli sisaldab skvaleeni,
skvalamiini, alküülglütseroole, oomega-3 PKRHeid, vitamiine A, E, D. Alates iidsetest aegadest on
kalurid haideõli kasutanud haavade parandamiseks,
nägemisteravuse parandamiseks ning hingamisteede
ja seedetrakti haiguste raviks.
Aktiivkomponentide toime
Alküülglütseroolid
suurendavad enam kui 50 immuunsusteguri
sekretsiooni, mille hulgas olulisel kohal on
interleukiinid.
Koos
sellega
suurendavad
alküülglütseroolid viiruseid hävitavate tsütokiinide
tootmist.
Need
reguleerivad
leukotsüütide,
erütrotsüütide ja trombotsüütide sisaldust. Osalevad
immunokompetentsete
rakkude
(makrofaagid
ja lümfotsüüdid), vererakkude ja luuüdi membraanide
ehitamisel.
Skvaleen
on võimas looduslik antioksüdant ja antihüpoksant.
See haarab hapnikku ja küllastab sellega rakke
ja kudesid, hoiab ära hapnikunälga ja vabade
radikaalide hävitava toime. Selle tulemusena
aktiveeritakse kahjustatud kudedes regeneratiivsed
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organismist.
Tauriin
Parandab energiavahetust, alandab kolesteroolitaset.
Manustamisviis
Täiskasvanutele 1 kord päevas söögi ajal lahustades
eelnevalt 1/2 pakikest (3 g) 100 ml kuumas või soojas
vees.
omadused

Slim by Slim
Slim by Slim

kood 91673/91674
рakendi sisu pulber, 10 ja 30 6 g pakikest
koostis
FOS (sigurijuurtest).....................................................................................2 g
mandariinikoore ekstrakt........................................................................0,8 g
hurmaa viljade ekstrakt..........................................................................0,7 g
goji marjade ekstrakt..............................................................................0,7 g
gartsiinia viljade ekstrakt........................................................................0,5 g
rohelise tee lehtede ekstrakt...................................................................0,3 g
tauriin....................................................................................................0,25 g
С-vitamiin................................................................................................0,1 g
ksüliit, sidrunhape, steviosiid.

Põhikomponendid
Garcinia cambogia viljade ekstrakt
Hüdroksüsidrunhappe toimel reguleerib söögiisu,
vähendab kolesterooli teket.
Inuliin
Tervendab soolestiku mikrofloorat, kiirendab
organismi puhastumist jääkainetest ja mürkidest.
Mandariinikoore ekstrakt, roheline tee ja С-vitamiin
Kiirendab liigse kolesterooli väljaviimist, tugevdab
veresooni.
Hurmaa ekstrakt
Kergesti omastatavate suhkrute allikas maksa
energeetiliseks toitmiseks.
Goji marjade ekstrakt
Parandab seedimist ja ainevahetust, alandab
kolesteroolitaset, soodustab mürkide väljutamist
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• Efektiivne taimne kompleks kaalu
korrigeerimiseks, alandab kolesteroolitaset,
kaitseb ja tervendab veresooni ning maksa.
• Toimeaineks on tuntud taimsed liigsete kalorite
„põletajad“.

Superbatoonid

SuperBluеberry Bar
Mustika batoonike
kood 91649
рakendi sisu 38 g
koostis

India pähkli õli, vaarikasiirup, viigimarjapasta, õhuline riis, idandatud
linaseemned, maasikad.
Energeetiline ja toiteväärtus: energiat 160 kcal (670 kJ), kaloreid rasvast
60, valku 4 g, rasva 7 g, süsivesikuid 20 g, kiudaineid 3 g, kaltsiumi 2%,
rauda 6%.

SuperMango Bar
Mango batoonike
kood 91694
рakendi sisu 38 g
koostis

mango, rosinad, agaav, õhuline kinoa, tapiokk, sool, oliivõli.
Energeetiline ja toiteväärtus: energiat 130 kcal (540 kJ), kaloreid rasvast
15, valku 1,5 g, süsivesikuid 30 g, kiudaineid 3 g, rauda 8%.

SuperCherry Bar
Kirsi batoonike

kood 91648
рakendi sisu 38 g
koostis

Kaer, india pähkli õli, viigimarjad, agaavisiirup, idandatud linaseemned,
kirsid, riisivalk.
Energeetiline ja toiteväärtus: energiat 140 kcal (586 kJ), kaloreid rasvast
70, valku 4 g, rasva 8 g, süsivesikuid 17 g, kiudaineid 2 g, А-vitamiini 2%,
rauda 8%, kaltsiumi 2%.
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«SuperFruits Bars» - tervise, erksuse, energia
ja hea tuju allikas! Erinevate puuviljade lisanditega
batoonid on hea maitse ja toiteväärtusega, madala
kalorsusega. Need ei sisalda suhkrut, säilitusaineid,
kunstlikke värvaineid ja maitsetugevdajaid ning
on seetõttu kasulikud lastele ja täiskasvanutele,
kõigile, kes elavad tervislikult ja hoolivad oma
lähedaste tervisest. Batoonides on ainult orgaanilist
päritolu taimsed komponendid (pähklid, rosinad,
lõhnavad puuviljatükid, marjad, lina idud).
Aktiivkomponentide toime
Pähklitel on peen maitse ja toiteväärtus. Rikas
valkude, süsivesikute, vitamiinide A, B grupi
ja mineraalide (raud, tsink, fosfor, kaltsium) poolest.
Tänu erinevatele koostisosadele optimeerivad
nad valkude ja rasvade ainevahetust, tugevdavad
immuunsust ja kardiovaskulaarsüsteemi.
Rosinad säilitavad peaaegu kõik värskete
viinamarjade kasulikud omadused. See sisaldab
palju kergesti seeditavaid suhkruid, askorbiinhapet
(immuunsüsteemi
tugevdamiseks),
kaaliumi
ja magneesiumi, kaltsiumi, rauda ja fosforit.
Agaav on looduslike suhkrute fruktoosi ja glükoosi
ning asendamatute polüsahhariidide allikas, mis
suurendab keha kaltsiumi omastamise võimet
ja hoiab ära selle luudest välja pesemise.
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Datlid
sisaldavad
palju
fruktoosi,
mis
on vajalik tugevuse säilitamiseks, veresuhkru
normaliseerimiseks,
lisaks
aminohappeid,
B-vitamiine.
Mustikates on rohkelt kasulikke orgaanilisi happeid,
pektiine, kiudaineid, vitamiine A, C, PP, B grupp,
mineraale, antotsüaniini, kumariini. Need parandavad
seedimist ja ainevahetusprotsesse kehas.
Mango on päikeseline eksootiline puuvili, mis
sisaldab palju A-, B-, C-, D- ja E-vitamiine, aga ka
mineraale - kaltsiumi, fosforit ja rauda. Veelgi enam,
A-vitamiin ja karotenoidid muudavad mango väga
kasulikuks nägemise jaoks. Lisaks sisaldab mangovili
tervet komplekti kergesti seeditavaid looduslikke
suhkruid: ksüloos, sahharoos, glükoos, fruktoos,
maltoos jne.
Kirsid on suurepärane dieetvili. Ja mitte ainult
vitamiinide PP, gr. B, A, H, K, mineraalid magneesium,
naatrium, fosfor, tsink, jood, seleen jne pärast. Kirss
on madala kalorsusega mari, mis sisaldab palju
flavonoide, C-vitamiini, beetakaroteeni, foolhapet,
kaltsiumi, magneesiumi, fosforit, kaaliumi, ellaghapet
ja melatoniini.

Active Greens Bar

Coral Protein Bar
Coral Protein Bar
kood 91686
рakendi sisu 46 g
koostis

riisiproteiin, agaavisiirup, viigimarjapasta, mandliõli, šokolaadikrõpsud,
õunad, jõhvikad, jõhvikamahla pulber, idandatud linaseemned,
seesamiseemned.
Energeetiline ja toiteväärtus: energiat 170 kcal (710 kJ), kaloreid rasvast
60, valku 9 g, rasva 7 g, süsivesikuid 19 g, kiudaineid 1 g, kaltsiumi 4%,
rauda 2%.

Šokolaadi-mandli
batoon
Choco Almond Bar
kood 91684
рakendi sisu 38 g
koostis
Mandli õli, agaav, datlid, shokolaadi tsipsid, õhitud riis, kreekapähkel,
kakaopulber, idandatud linaseemned, kakaovõi
Energia - ja toiteväärtus 100 g kohta: kaloreid 170 Kkal, millest
rasvakaloreid 60, valku 4 g, rasva 7g, süsivesikuid 21g, kiudaineid 4g,
kaltsiumit 2%, rauda 6%.

Šokolaadi-spiruliina
batoon
Choco Spirulina Bar
kood 91692
рakendi sisu 44 g
koostis

Kaer, indiapähkli või, shokolaad, riisisiirup, agaav, rosin, indiapähkel,
spiruliina, kaneel
Energia - ja toiteväärtus 100g kohta: kaloreid 200 Kkal, millest
rasvakaloreid 80, valku 4 g, rasvu 9g, süsivesikuid 25g, kiudaineid 2g,
kaltsiumit 2%*, rauda 8%*, А vitamiini 5%*.
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SuperChlorella Bar
SuperChlorella Bar
kood 91691
рakendi sisu 38 g
koostis

India pähkli õli, viigimarjapasta, tapiokk, riisivalk, india pähklid, chlorella,
lutsern, ananass, seesamiseemned.
Energeetiline ja toiteväärtus: energiat 140 kcal (592 kJ), kaloreid rasvast
60, valku 7 g, rasva 7 g, süsivesikuid 16 g, kiudaineid 1 g, kaltsiumi 2 %,
rauda 15 %.

SuperSpirulina Bar
with Macadamia Nuts
SuperSpirulina Bar with Macadamia Nuts
kood 91681
рakendi sisu 38 g
koostis

Kaerahelbed, india pähkli õli, viigimarjapasta, agaavisiirup, riisivalk,
rosinad, makadaamia pähkel, spirulina, idandatud linaseemned, kinoa
idud, seesamiseemned.
Energeetiline ja toiteväärtus: energiat 170 kcal (710 kJ), kaloreid rasvast
70, valku 5 g, rasva 8 g, süsivesikuid 19 g, kiudaineid 3 g, rauda 8%,
kaltsiumi 2%.

*päevasest tarbimise normist.
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Active Greens Bars — on tervislikud toiduained,
mis sisaldavad lisaks pähklitele või pähkliõlidele
ka bioloogiliselt aktiivseid taimseid komponente,
nagu spirulina- või klorellavetikaid, idandatud
linaseemneid, kinoa, nisu- või odramahla, valku
pruuni riisi jne. Need toitvad koostisosad eristuvad
organismile vajaliku oomega-3, -6, -9 loodusliku
PKRH kõrge sisalduse poolest. Lisaks küllastumata
hapetele on batoonides rikkalikult aminohapete,
vitamiinide,
mikroelementide
ja
kiudainete
komplekse. Neis pole suhkrut, allergiat tekitavaid
gluteenivalke, säilitusaineid, kunstlikke värvaineid
ja maitsetugevdajaid.

kõrgeima kvaliteediga riisile ja paljudele kalaliikidele,
raua poolest on see kaks korda kõrgem kui nisus.
Kiudainete olemasolu kinoas aitab normaliseerida
soolemotoorikat.

Pruun riis on aminohapete, sealhulgas valiini,
leutsiini ja lüsiini allikas, mis on vajalikud kahjustatud
kudede taastamiseks ja suurendavad stressi all lihaste
vastupidavust. Need on lihasrakkude energiaallikad,
seetõttu soovitatakse neid sageli taastumisperioodil.
Neil on kasulik mõju ainevahetusele, eriti kolesterooli
reguleerimisele organismis. Need vähendavad
triglütseriidide taset veres ja maksas, takistades
seeläbi neutraalse rasva kogunemist. Soodustab
serotoniini hormooni tootmist ajus, aidates
Aktiivkomponentide toime
Linavõrsed ja seemned on polüküllastumata stabiliseerida meeleolu.
rasvhapete ome ¬ga-3, vitamiinide, mineraalide
allikas. PKRH (α-linoolhape, linoolhape, oleiin) Vetikad (spirulina, klorella) on ratsionaalse
vähendavad kolesterooli taset veres 25%, ja tasakaalustatud toitumise olulised komponendid.
tagavad aju ja silmade täieliku funktsioneerimise. Need vetikad avaldavad soodsat mõju ainevahetusele,
Linaseemne idud sisaldavad kõige rohkem normaliseerivad seedimist, tervislikku mikrofloorat
protsentides vitamiine A, E, F, B rühma ja mineraale ja soolemotoorikat, parandavad heaolu ja välimust.
(magneesium, fosfor, raud, seleen), mis on vajalikud
kesknärvisüsteemi, südame aktiivseks tööks, Seesamiseemned on PKRH, vitamiinide B, C, E,
immuunsuse tugevdamiseks, kudede hingamiseks aminohapete, valkude, mineraalide, sealhulgas
magneesiumi, fosfori, raua, kaaliumi ja kaltsiumi,
ja vananemisprotsessi aeglustamiseks.
toidukiudude, letsitiini, fütiini, beeta-sitosterooli
allikas. Seemned sisaldavad ka tugevat antioksüdanti
Kinoa sisaldab rohkem valke kui ükski teravili, sesamiini, mis võib alandada vere kolesteroolitaset,
süsivesikud, B-rühma vitamiinid ja kiudained. takistades seeläbi rasvumise ja ateroskleroosi
Erinevalt nisust ja riisist, mis sisaldavad väikest arengut. Lisaks normaliseerivad nad rõhku,
kogust lüsiini, on kinoa valkude aminohappe koostis ainevahetusprotsesse, tugevdavad luu- ja lihaskonna
tasakaalustatud ja lähedane piimavalkude koostisele. massi.
Fosforisisalduse poolest ei jää see kultuur alla
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omadused
• Sümbiootikum, milles on ühendatud
probiootikumid ja prebiootikum ja mis soodustab
kasulike bakterite kasvu ning soolestiku
mikrofloora korrastamist.
• Inuliin tugevdab oluliselt probiootikumide toimet.

Super-Flora
Super-Flora

kood 2150
рakendi sisu 90 taimset kapslit
koostis
Lüofiliseeritud bifidobakterite kultuur (Bifidobacterium longum).........3x109
lüofiliseeritud laktobakterite kultuur (Lactobacillus acidophilus)............2x109
inuliin sigurijuurtest..............................................................................25 mg

Põhikomponendid
Inuliin
Tuntud taimne prebiootikum, mis on seedeelunditele
vajalike kiudainete allikaks. Inuliin stimuleerib
kasulike bakterite kasvu jämesooles ning loob terve
mikrofloora. Lisaks on inuliin hea sorbent, parandab
soolte peristaltikat ja kiirendab mürkide väljutamist.
Probiootikumid (bifido- ja laktobakterid)
On
kasulikud
mikroorganismid,
takistavad
patogeensete bakterite mõju seedeelundites,
taastavad mikrofloora normaalse tasakaalu.
Parandavad seedimist ja ainevahetust, osalevad
vitamiinide ja ensüümide sünteesis, mis on vajalikud
toidu kvaliteetseks omastamiseks.
Ennetavad toiduallergiat ja mürgitusi, suurendavad
organismi
vastupanuvõimet
töötades
välja
immuunkaitse faktoreid.
Manustamisviis
Täiskasvanutele 1 kapsel 1 kord päevas söögi ajal.
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limaskesta ega tekita ülierutuse seisundit, kuid toime
kestab oluliselt kauem.
Glükoos, sahharoos, maltodekstriin
Kõrge glükeemilise indeksiga süsivesikud on organismi
peamine energiaallikas. Synergizeri koostises
on süsivesikute tasakaalustatud kombinatsioon, mis
tagab stabiilse kvaliteetse energialaengu ja kulutatud
glükogeeni kiire taastamise ilma veresuhkru taseme
suurte kõikumisteta.

Synergizer

apelsini- ja mangomaitseline

Synergizer orange&mango
kood 2130/2162
рakendi sisu 500/250 g pulber
koostis
tauriin.................................................................................................600 mg
apelsinipulber
magneesium (tsitraat).......................................................................50,4 mg
L-tsitrulliin (malaat)............................................................................315 mg
L-karnitiin (tartraat)............................................................................300 mg
mangopulber
D-glükuronolaktoon...........................................................................300 mg
õunhape (happesuse regulaator)
L-glütsiin.............................................................................................200 mg
ränidioksiid (paakumisvastane aine)
naatrium (tsitraat)
päevalilleõli
stevioglükosiidid (magusaine)
rohelise tee ekstrakt.............................................................................50 mg
guaraana ekstrakt................................................................................50 mg
РР vitamiin............................................................................................16 mg
beetakaroteen
pantoteenhape.......................................................................................5 mg
B6-vitamiin..........................................................................................1,4 mg
B2-vitamiin..........................................................................................1,4 mg
B1-vitamiin..........................................................................................1,1 mg
kroom (pikolinaat)..............................................................................50 mcg
abiained
Sisaldab magustajaid (eritritol ja steviolglükosiidid)

Särtsakalt puuvilja-sidrunimaitseline tasakaalustatud
energiajook. Vitamiinide, mineraalide, taimsete
ekstraktide, süsivesikute ja aminohapete koostoime
suurendab
oluliselt
aktiivsust,
töövõimet
ja vastupidavust. Guaraana ja rohelise tee ekstraktides
sisalduv naturaalne kofeiin annab energialaengu ilma
tavalistes energiajookides sisalduvale sünteetilisele
kofeiinile omaseid kõrvaltoimeid põhjustamata.
Peamised komponendid
Guaraana ja rohelise tee ekstrakt sisaldavad
looduslikku kofeiini, mis vabaneb järkjärgult
ja avaldab toimet organismi säästvalt, ei ärrita mao

L-karnitiin on tõhus energeetiline stimulant. Ennetab
stressi, suurendab füüsilist vastupidavust ja vaimse
töö võimet. Kiirendab süsivesikute piimhappeks
lõhustumise protsessi ja soodustab nende kiiret
väljutamist lihaskudedest.
Glükuronolaktoon on looduslik glükoosi derivaat,
osaleb glükogeeni moodustumises ning aitab
ennetada glükogeeni ladestumist rakkudesse, mis on
eriti oluline neile, kes vajavad kiiresti piisavas koguses
energiat.
Aminohapete kompleks
Tauriin parandab vereringet ja südamelihase
ainevahetuse protsesse, toetab stressiolukordades
närvisüsteemi parandades psühholoogilist seisundit
ning alandab vere glükoositaset. Glütsiin mõjutab
organismi kõikide süsivesikutest energia sünteesimise
reaktsioonide kiirust, kuna suure füüsilise koormuse
ja stressi ajal kuluvad reservid kiiresti ja vajavad
taastamist. Tsitrulliin kiirendab lihaste taastumist
koormuse järgselt, vähendab lihaste väsimust
ja parandab südamelihase energiavahetust.
В-grupi vitamiinid (В1, B2, PP, B6, pantoteenhape)
Vajalikud tõhusaks energiavahetuseks.
Magneesium, naatrium ja kroom
Osalevad aktiivselt rasvade ja süsivesikute
ainevahetuses, taastavad vedelike ja soolade
tasakaalu, edendavad energiavahetust.
Apelsini- ja mangolisand
Annavad joogile särtsaka ja kosutava puuviljatsitrusemaitse.
Kasutamine
Täiskasvanutele 25 g pulbrit (1 mõõtelusikatäis)
päevas söögi ajal päeva esimeses pooles eelnevalt
lahustatuna 1 klaasis (250 ml) vees.
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omadused
• Aitab säilitada närvisüsteemi ja südame ning
veresoonte tervist.
• Parandab keskendumisvõimet, mälu ja leidlikkust,
stabiliseerib emotsionaalset seisundit.
• Tugevdab immuunsust, suurendab vastupidavust
ja töövõimet.

Tasty B lime flavor
Tasty B laimimaitseline

kood 2143
рakendi sisu 30 närimistabletti
koostis
B3-vitamiin (nikotiinhape)....................................................................16 mg
В5-vitamiin (pantoteenhape)..................................................................6 mg
В2-vitamiin (riboflaviin).......................................................................1,4 mg
В6-vitamiin (püridoksiin)......................................................................1,4 mg
В1-vitamiin (tiamiin)............................................................................1,1 mg
B9-vitamiin (foolhape)......................................................................200 mcg
В7-vitamiin (biotiin).............................................................................50 mcg
В12-vitamiin (tsüanokobalamiin).......................................................2,5 mcg
abiained.

Põhikomponendid
В-grupi vitamiinid
Osalevad aktiivselt raku metabolismi reguleerimises,
süsivesikute, valkude ja rasvade ainevahetuses, ATP
sünteesis ja kudede hapnikuga varustamises. Aitavad
reguleerida organismi kolesteroolitaset takistades
lubjanaastukeste moodustumist veresoonte seintele.
Avaldavad kerget rahustavat toimet, leevendavad
ärevust, apaatiat ja stressi.
В7-vitamiin (biotiin, „ilu vitamiin“)
Vajalik rakkude kasvuks ja jagunemiseks, keratiini
moodustumiseks (juuste peamine „ehitusmaterjal“)
ja juuksejuurte normaalseks kujunemiseks. Aitab
säilitada naha elastsust.
В9-vitamiin (foolhape)
Osaleb aminohapete ja ensüümide
ja vereloomes, toetab naiste viljakust.

sünteesis

Manustamisviis
Täiskasvanutele 1 tablett 1 kord päevas söögi ajal.
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soodustavad skeleti, luude, liigeste ja kõhrede õiget
kujunemist.
B grupi vitamiinid
reguleerivad
ainevahetust,
närvisüsteemi
funktsiooni, parandavad keskendumist ja mälu.
Tsink
on oluline organismi immuunsuse tõstmiseks, naha
tervisele.
Raud
Osaleb kudede hapnikuga varustamise protsessides,
varustab organismi elutähtsa hapnikuga.

Ultimate

Cayenne
pipar,
kummeliõied,
lagritsajuur,
kibuvitsamarjad ergutavad ainevahetust.

Ultimate

kood 11691
рakendi sisu 120 tabletti
koostis

Manustamisviis
Täiskasvanutele 1 tablett päevas söögi ajal.

Vitamiinid:
А........................................................................................................3300 МЕ
D3........................................................................................................133 МЕ
Е.............................................................................................................20 МЕ
С...........................................................................................................180 mg
pantoteenhape......................................................................................15 mg
В1..........................................................................................................4,2 mg
В2..........................................................................................................4,8 mg
В6.............................................................................................................3 mg
В12.........................................................................................................3 mcg
nikotiinhape...........................................................................................10 mg
foolhape...............................................................................................70 mcg
biotiin...................................................................................................20 mcg
koliin.......................................................................................................10 mg
inositool.................................................................................................10 mg
Мineraalid:
kaltsium (karbonaat/fosfaat)..............................................................167 mg
magneesium (oksiid)..............................................................................67 mg
tsink (glükonaat)...................................................................................2,5 mg
mangaan (glükonaat)...........................................................................2,5 mg
raud (fumaraat)....................................................................................2,5 mg
vask (glükonaat).................................................................................0,33 mg
jood (kaaliumjodiid/lehtadru)..............................................................30 mcg
molübdeen (naatriummolübdaat).......................................................17 mcg
seleen (selenometioniin)......................................................................17 mcg
kroom (kroompikolinaat).....................................................................17 mcg
kaalium (kloriid).......................................................................................5 mg
P-aminobensoehape................................................................................5 mg
Taimed:
Cayenne pipar..........................................................................................5 mg
kummeliõied............................................................................................5 mg
lagritsajuur...............................................................................................5 mg
kibuvitsamarjad.......................................................................................5 mg
abiained.

omadused
• Tasakaalustatud vitamiinide ja mineraalide
kompleks, mis leevendab kasulike ainete puudust
organismis.
• Lisab vitaalsust.
• Toetab naha, juuste ja küünte tervist.

Põhikomponendid
А-, Е-, С-vitamiin, seleen
aktiveerivad organismi kaitsevõimet, aeglustavad
vananemisprotsesse.
D-vitamiin ja kaltsium
parandavad
fosfori-kaltsiumi

ainevahetust,
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Manustamisviis
Täiskasvanutele 1 kapsel päevas söögi ajal.
omadused
• Aitab säilitada nägemise teravust ja kvaliteeti
kompenseerides silmade optimaalseks tööks
vajalike ainete puudust.
• Korral (lugemine, arvutiga töötamine, teleri
vaatamine jne.)
• Aitab aeglustada vanusega kaasnevat nägemise
halvenemist ja erinevate silmahaiguste
kujunemist.

Visi-prime
Visi-Prime

kood 2114
рakendi sisu 30 kapslit
koostis
kalarasv..............................................................................................500 mg
(polüküllastumata Omega...............................................................3 300 mg
DHA....................................................................................................250 mg
EPA......................................................................................................30 mg)
tsink (glükonaat)..................................................................................10 mg
luteiin....................................................................................................10 mg
Е-vitamiin.............................................................................................18 mg
zeaksantiin..............................................................................................2 mg
В2-vitamiin (riboflaviin).......................................................................1,4 mg
abiained.

Põhikomponendid
Polüküllastumata Omega-3 rasvhapped (kaasa
arvatud üks silma võrkkestale kõige kasulikum
hape dokosaheksaeenhape) mõjuvad nägemisele
positiivselt ning ennetavad erinevate põletikuliste
protsesside kujunemist.
Luteiin ja zeaksantiin vastutavad värvide kvaliteetse
eristamise ja päevase nägemise eest. Need
antioksüdandina toimivad karotinoidid kaitsevad
silmi ultraviolettkiirguse ja sinise valguse eest,
takistavad organismi vananemise, suurte koormuste
ja muude väliste tegurite negatiivset mõju silmade
võrkkestale. Luteiini ja zeaksantiini organismis
ei sünteesita, neid tuleb saada toiduga või
kvaliteetsete toidulisadega.
В2- ja Е-vitamiin ja tsink parandavad nägemisteravust,
silmade kohanemist ereda valgusega, ennetavad
lühinägevuse kujunemist ja silma võrkkesta ealisi
muutusi.
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Yummy Vits ja sa oled aktiivne!

Vitamiinid superlastele
ja supertäiskasvanutele

Jood
Vajalik endokriinsüsteemi normaalseks toimimiseks,
aju täisväärtuslikuks arenguks, normaalse kaalu
säilitamiseks.
Ksüliit, sorbiit, looduslikud aroomained
annavad meeldiva tsitrusemaitse ja magususe olles
samaaegselt kahjutud hambaemailile.
Manustamisviis
Täiskasvanutele ja lastele alates 3. eluaastast 1-2
pastilli päevas söögi ajal.
omadused

Yummy Vits
Orange

Yummi Vits apelsini maitsega
kood 2126
рakendi sisu 30 närimispastilli
koostis
А-vitamiin...........................................................................................833 МЕ
D3-vitamiin...........................................................................................5 mcg
Е-vitamiin............................................................................................3,5 mg
B6-vitamiin..........................................................................................0,6 mg
foolhape............................................................................................100 mcg
В12-vitamiin......................................................................................0,5 mcg
pantoteenhape.......................................................................................1 mg
koliin.....................................................................................................20 mg
jood.....................................................................................................20 mcg
seleen..................................................................................................10 mcg

Põhikomponendid
А-, Е-vitamiinid ja seleen
Aktiivsed
antioksüdandid,
mis
tugevdavad
immuunsust ja toetavad südant ning veresooni.
Parandavad füüsilist võimekust, aitavad taastuda
intensiivse koormuse järgselt.
D-vitamiin
Normaliseerib organismis kaltsiumi ja fosfori
ainevahetust, avaldades otsest toimet luudele
ja hammastele. Oluline immuunsüsteemile.
В-grupi vitamiinid
Vajalikud organismi normaalseks kasvuks ja arenguks.
Parandavad naha, juuste ja küünte seisundit.
Mõjuvad positiivselt närvisüsteemile: parandavad
mälu, keskendumisvõimet, leidlikkust, aitavad
stabiliseerida emotsionaalset seisundit.
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• Uue põlvkonna tasakaalustatud vitamiinide ja
mineraalide kompleks, mis on loodud kasvava
organismi vajadusi arvestades.
• Loodusliku tsitrusviljade maitsega närimispastillid
meeldivad nii täiskasvanutele kui lastele.
• Uuenduslik ConCordix tehnoloogia tagab
kompleksis sisalduvate vitamiinide kõrge
biosaadavuse.

omadused
• Toode maksa ja sapi tervise heaks.
• Ennetab sapipaisu, alandab halva kolesterooli
taset maksas.

Zaferan
Zaferan

kood 91873
рakendi sisu 60 kapslit
koostis
Kurkumiekstrakt.................................................................................120 mg
abiained.

Põhikomponendid
Kurkum (Curcuma longa)
„kollane ingver“ on kõige hinnalisem kurkumi liik
oma bioaktiivsete flavonoidide kurkuminoidide
sisalduse poolest, millest kõige tuntum on kurkumiin.
Kurkumiin mõjutab positiivselt maksa ja kõhunäärme
tööd. Parandab sapi väljavoolu, kiirendab madala
tihedusega
kolesterooli
lagunemist,
kaitseb
maksarakke toidust ja olmekeemiast tulenevate
mürgiste ainete mõju eest. Antioksüdandina ennetab
kurkum oksüdatiivseid kahjustusi, soodustab
maksa puhastumist mürkidest. Kurkum reguleerib
ainevahetust, kaasa arvatud valkude omastamist.
Manustamisviis
täiskasvanutele 1 kapsel 1 kord päevas söögi ajal.
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KOMPLEKSLAHENDUSED

Coral Club tervise kontseptsioon – see on uus
süsteemne lähenemine inimeste elukvaliteedi
parandamiseks. Meie pikaajaline kogemus
toidulisandite tootmise valdkonnas on pannud
aluse komplekslahenduste, s t tervisega
seotud konkreetse eesmärgi saavutamisele
suunatud sihtprogrammide, väljatöötamiseks.
Aktiivsete komponentide hoolikalt läbimõeldud
kombinatsioon ja kindel tarbimisskeem
võimaldavad saavutada suurepäraseid
tulemusi.
Efektiivsete sihtprogrammide loomiseks
valivad Coral Club spetsialistid toodete
sünergeetilisi kombinatsioone, annavad
eluviisi- ja toitumisalaseid soovitusi. Selline
kombineeritud lähenemine tagab positiivset
tulemust organismi tervendamisel ja erinevate
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terviseprobleemide ennetamisel.
Komplekslahenduste eelised:
• süsteemne lähenemine;
• kompleksne kauapüsiv efekt;
• aktiivsete komponentide läbimõeldud
kombinatsioon konkreetse probleemi
lahendamiseks;
• täpne tarbimisskeem maksimaalse efekti
saavutamiseks;
• toime sünergeetilisus;
• soodsam hind.
Sihtprogramm – on alati soodsam. Komplekti
hind on alati madalam, kui osta igat selles
sisalduvat toodet eraldi.

ennetades südamelihase vananemist ja hoiab
organismi nooruslikuna.
„Coral Magneesium“ — magneesiumi allikas.
Magneesium on üks tähtsamaid makroelemente,mis
toetab südame normaalset funktsioneerimist. Aitab
reguleerida lihastoonust ja südamerütmi, mõjub
rahustavalt närvisüsteemile. Magneesiumi parima
biosaadavuse tootes tagavad orgaanilised soolad bisglütsinaad ja tauraad.
omadused

C-Pack
C-Pack

Komplekt soodustab:
• südamelihase toitainetega varustamist;
• kaitseb oksüdatiivse stressi eest;
• soodustab normaalset südamerütmi;
• varustab südamerakke energiaga.

kood 803700
koostis
„Coral Magneesium“, 1 pakend (90 kapslit);
„Coral Tauriin“, 1 pakend (60 kapslit);
„Koensüüm Q10“, 1 pakend (60 kapslit);
„Pentokan“, 3 pakendit (60 kihisevat tabletti).

Südame tervist toetav komplekt „C-Pack“ on mõeldud
60 päevaks. Komplekti kuuluvad komponendid
tugevdavad üksteise toimet ning avaldavad
maksimaalset sünergilist tervendavat mõju:
tugevdavad südamelihast, varustavad südamerakke
lisaenergiaga, tagavad tervet ja õiget südamerütmi.
„PentoKan“ — kaaliumi, C-vitamiini ja riboosi allikas.
Kaalium on esmavajalik element müokardi rakkude
tööks. Kaalium osaleb rakkude ainevahetuses,
säilitab rakuenergiat ja stabiliseerib südamerütmi
õigel tasemel. Kihisevad tabletid, mis soodustavad
kaaliumi biosaadavust.
„Koensüüm Q10“ — ubikinooni allikas, mis
mängib olulist rolli rakuenergia tootmisel,
on vajalik südamelihase normaalse töö tagamiseks
ja ainevahetuse reguleerimiseks. Eriti oluline
suurenenud füüsilise koormuse korral ja vanemas
eas, mil ubikinooni süntees organismis väheneb.
„Coral Tauriin“ — aminohappe allikas avaldab
soodsat mõju südamelihase funktsioneerimisele:
reguleerib kaltsiumi, kaaliumi, magneesiumi
ja naatriumi ainevahetust, mis vastutavad
südamerütmi eest. Parandab energiavahetust,
antioksüdandina ühendab aktiivsed hapnikuvormid,
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elutegevuse jääkproduktide ja toksiinide organismist
väljaviimist.

Colo-Vada Light
Colo-Vada Light
kood 120100
koostis
I etapp
„D-TOX I“ (20 kapslit);
„D-TOX II“ (20 kapslit);
„GreenGreen“ (20 kapslit).
II etapp
„Light Mix“ (12 sachet-kotikest).
III etapp
„Assimilator“ (20 kapslit);
„Super-Flora“ (30 kapslit);
„GreenGreen“ (20 kapslit).

„Colo-Vada
Light“
—
kompleksprogramm,
mis aitab kaasa organismi puhastumisele ning
detoksikatsioonile; seedimise ja ainevahetuse
normaliseerumisele; naha seisundi muutumisele
paremaks.
Tema koostisse kuuluvad ainult taimse päritoluga
koostisosad. Programm on mõeldud 14 päevaks ja
koosneb 3 järjestikulisest etappist, milliste läbimine
sobitub harmooniliselt tavapärasesse elukorraldusse
ja toimub reziimis „light“ (ingl.k – kerge), kuna ei
nõua rangeid toitumise piiranguid. Programmi
komponentide õigeaegse ja õige manustamise kõrval
on vaja toitumisel välistada ainult tervisele kahjulikud
toiduained, eelistades dieettoitu.
KASUTAMINE
1. Etapp. Detoksikatsioon (5 päeva).
Etapp sisaldab 3 taimset kompleksi, mille aktiivsed
komponendid aktiveerivad organismi detoksikatsiooni
ja tugevdavad selle kaitsefunktsioone.
„GreenGreen“ kompleksi fütotoitained sisaldavad
rohkelt kiudaineid, vitamiine ja mineraalaineid, mis
parendavad soolestiku motoorikat ning soodustavad
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2. Etapp. Puhastamine (4 päeva).
Pulbri aktiivsete komponentide – teelehe seemnete
kesta, linaseemnete ja mustade ploomide – toime
on
tugevdatud
„GreenGreen“
kompleksi
lahustamatute kiudainetega. Pulbrist valmistatud
kokteil tegutseb justkui hari ning aitab kaasa
soolestiku tõhusale puhastumisele, kaitsele
ja limaskesta taastamisele, mõjub positiivselt
soolestiku mikrofloorale. Antud etapp toob
suurimat kasu, kui kogu perioodi vältel juua
piisavas koguses vedelikku: vett või mitte magusat
(eelistatult juurvilja) mahla. Antud etapi läbimise
kergendamiseks tuleb vältida tahket toitu
ning pidada vedela toidu dieeti. Soovitatavad
on juurviljasupid ja puljongid.
3. Etapp. Taastumine (5 päeva).
Sellel etapil probiootikumid ja ensüümid koos
fütotoitainete kompleksiga „GreenGreen“ valmistavad
ette seedesüsteemi korrektse töö aluse ja organismi
töö tervikuna.
Programmi tarvitamise jooksul on soovitatav säilitada
joogireziimi koos „Coral-Mine“ mineraalse lisandiga
ja pidada kinni toitumise soovitustest.
omadused

Programm soodustab:
• seedesüsteemi töö normaliseerumist;
• immuunsuse ja ainevahetuse aktiveerumist;
• naha seisundi paranemist;
• energia (toonuse) tõusu.

antioksüdant „H-500“ soodustavad vees lahustuvate
ekso- ja endotoksiinide sidumist ja organismist
väljutamist.
Rasvas lahustuvate toksiinide neutraliseerimiseks
kuuluvad
programmi
„Assimilator“
—
seedefermentide ning A ja D vitamiinide allikas
ja „Coral letsitiin“ – fosfolipiitide allikas.
„Assimilaator“ soodustab toidu lõhustumist, mis
vähendab toksiinide moodustumist seedetraktis.
„Coral letsitiin“ kaitseb rakumembraani igasugustest
kahjustustest ja aitab väljutada toksiine.
omadused

Coral Detox
Coral Detox

Programm aitab:
• ugevdada immuunsust;
• vähendada allergilisi reaktsioone;
• reguleerida happe-leelise tasakaalu;
• parendada naha seisukorda.

kood 803500
koostis

Toidulisand.
Pole tegemist ravimiga.

“Assimilator” (90 kapslit);
“Н-500” (60 kapslit);
„Coral Letsitiin” (120 kapslit);
„Coral-Mine“ (30 sachet-kotikest).

„Coral Detox“ programm — tervistusprogramm,
mis soodustab organismi detoksikatsiooni, aitab
puhastada inimkeha toksiinidest ja taastada
organismi eneseregulatsiooni.
Programmi autorid: Venemaa teeneline arst,
meditsiiniteaduste doktor, professor Podhomutnikov
V. M. ja meditsiiniteaduste kandidaat, dotsent
Podhomutnikova O. V.
Programm eeldab teatud toidulisandite tarbimist 30
päeva jooksul ning koosneb 4 tootest.
„Coral Detox“ programm aitab organismi väljutada
eksotoksiine (välised toksiinid, mis sattusid organismi
väliskeskkonnast koos õhu, vee ja toiduga) ning
endotoksiine (sisemised toksiinid, mis moodustuvad
organismis elutegevuse protsesside käigus). Kõik
need toksiinid kogunevad organismis ning tekitavad
erinevaid terviseprobleeme.
80% endo- ja eksotoksiinidest on vees lahustuvad,
20% lahustub rasva olemasolul. Häired, mis ilmnevad
toksiinide regulaarses väljutamisprotsessis, loovad
soodsaid tingimusi organismi intoksikatsiooni
tekkimiseks ja arenguks.
Paraku ei suuda organism alati vabaneda iseseisvalt
kõikidest toksiinidest. Sellisel juhul võib teda aidata
„Coral Detox“ programmi abil.
Mineraalne
kompositsioon
joogivee
konditsioneerimiseks „Coral-Mine“ ja tõhus
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omadused

Programm aitab:
• parendada naha seisukorda;
• vähendada allergilisi reaktsioone;
• tugevdada immuunsust;
• tõsta töövõimet.
Toidulisand.
Pole tegemist ravimiga.

Coral Detox Plus
Coral Detox Plus
kood 803600
koostis
„Assimilator” (90 kapslit);
„Н-500” (60 kapslit);
„Coral Letsitiin” (120 kapslit);
„Coral-Mine“ (30 sachet-kotikest);
„PentoKan” (2 pakki, igas pakis 20 kihisevat tabletti);
„Coral Lutsern” (120 kapslit).

„Coral Detox“ programmi laiendatud versioon
maksimaalse efekti saavutamiseks.
„Coral Detox Plus“ programmi täiendavad aktiivsed
komponendid soodustavad rakusisese ainevahetuse
normaliseerumist ja soolestiku terve mikrofloora
taastumist, mis kiirendab toksiinide väljutamist.
„PentoKan“ — kaaliumi allikas, mis on vajalik
organismi iga raku normaalseks elutegevuseks.
Kaalium osaleb rakusiseses ainevahetuses, hoiab
rakuenergiat piisaval tasemel.
„Coral Lutsern“ – taimse päritoluga mineraalainete,
vitamiinide, aminohapete ja fitoestrageenide allikas.
Avaldab soodsat mõju soolestiku mikrofloorale,
on kogu organismi üldtugevdava toimega.
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(10 kapslit), „Assimilator“ (10 kapslit), „Coral
Letsitiin” (10 kapslit), “AquaOx” (10 kapslit), „Zaferan“
(10 kapslit), „Coral Magneesium“ (10 kapslit), „CoralMine“ (10 sachet-kotikest).
Teine etapp on suunatud soolestikku kasulike
mikrofloora järkjärgulisele taastamisele, toidu
seedimisprotsessi
ja
toitainete
omastamise
parendamisele, soolestiku sekretoorse funktsiooni
aktiveerimisele. Selle tulemuse saavutamiseks
on koostisse lisatud tooted, mis optimeerivad
seedimisprotsessi, soodustavad soolestiku jaoks
kasulike bakterite arvu suurendamist ja taastamist
ning reguleerivad fermentide sünteesi. See on eriti
oluline tervendamisprotsessi osa, millest sõltub
kokkuvõttes seedekulglas toitainete ja energia
omastamise kvaliteet.

Healthy Gut
Onestack

Sihtprogramm „Terve soolestik“
kood 80510012

Terve soolestik – tugeva immuunsuse, organismi
kõikide süsteemide ladusa töö, suurepärase
väljanägemise ja hea enesetunde pant.
Sihtprogramm
„Terve
soolestik“
tagab
kompleksset etapiviisilist soolestiku tervendamist
ja
seedimisprotsessi
paranemist
tervikuna.
Programmi kuulub 17 toodet, mille toime
on suunatud soolestiku puhastamisele, selle
terve
funktsioneerimise
normaliseerimisele
ja taastamisele.
Programm on arvestatud 30 päevaks ja koosneb
kolmest järjestikusest 10-päevasest etapist.
1. etapp
„Super-Flora“ (10 kapslit), „Coral Black Walnut“
(20 kapslit), „Papaia“ (10 tabletti), „Coral Lutsern“
(10 kapslit), „Coral Letsitiin” (10 kapslit), “Coral
Karnitiin” (10 kapslit), „Zaferan“ (10 kapslit), „Coral
Burdock Root“ (10 kapslit), „Cascara Sagrada“
(10 tab), „Coral-Mine“ (10 sachet-kotikest).
Esimeses etapis toimub soolestiku pehme
puhastamine ja rooja normaliseerimine. Organism
vabaneb
toksilistest
ainetest,
parasiitidest
(helmintidest) ja elutegevuse jääkidest. Aktiveeruvad
detoksikatsiooni protsessid, paranevad maksa,
sapipõie ja neerude funktsioonid.

3. etapp
„Super-Flora“ (10 kapslit), „Papaia“ (10 tabletti),
“Coral Tauriin” (10 kapslit), “Omega 3/60” (10 kapslit),
„Coral Lutsern“ (10 kapslit), „Zaferan“ (10 kapslit),
„Coral Magneesium“ (10 kapslit), „GreenGreen“
(10 kapslit), „Coral Burdock Root“ (10 kapslit),
„Coral-Mine“ (10 sachet-kotikest).
Kolmanda etapi käigus toimub seedimisfunktsiooni
normaliseerumine. Jätkub soolestiku mikrofloora
taastumine. Selleks, et tõsta soolestiku jaoks kasulike
bakterite arvu ja varustada neid vajalike toitainetega,
on programmi lisatud toidukiudude kõrge sisaldusega
tooted. Ensüümid aitavad organismi toitu paremini
seedida ja omastada rohkem kasulikke toitaineid.
Korrigeeritakse ka vitamiinide ja mineraalainete
puudust. Antioksüdandid kaitsevad seedimissüsteemi
kudesid ja soodustavad nende regeneratsiooni.
omadused

Programm aitab:
• taastada soolestiku talitlust;
• tugevdada immuunsust, tõsta organismi
vastupanuvõimet, et võidelda efektiivsemalt
erinevate infektsioonide ja viirustega;
• optimeerida ainevahetusprotsessi;
• parendada enesetunnet ja väljanägemist.

2. etapp
„Super-Flora“ (10 kapslit), „ Coral Artichokе “
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koostist ja happe-aluselist tasakaalu.
„PentoKan“ – varustab rakke kaaliumiga – tähtsaima
elektrolüüdiga, mis on vajalik organismi vee ja soola
ehk elektrolüüdi tasakaalu hoidmiseks. Kaalium
reguleerib rakusiseseid ainevahetusprotsesse ning
kontrollib rakusisese vedeliku kogust. PentoKan’i
valem sisaldab lisaks kaaliumile ka C-vitamiini
ja riboosi, mis tagavad kaaliumi suurema aktiivsuse
ning aitavad organismi omastada seda eriti tähtsat
makroelementi.

Hydramax
Hydramax

„Н-500“ — suure taastamisvõimega antioksüdant.
Aitab
ennetada
mitokondrite
(rakkude
„energiajaamade“) kahjustamist vabade radikaalide
poolt, tõstes seeläbi organismi energeetilist
potentsiaali. Avaldab positiivset mõju organismi
vaimsele ja füüsilisele töövõimele ning suurendab
stressitaluvust.

kood 803800
koostis

omadused

„Coral-Mine“, 3 pakikest (30 kotikest);
„PentoKan“, 3 tuubi (60 kihisevat tabletti);
„H-500“, 1 purk (60 kapslit).

Toodete aktiivsed komponendid, millest koosneb
komplekt, osalevad paljudes füsioloogilistes
ja biokeemilistes protsessides, mis toimuvad
organismis vee olemasolul ja kaasabil, reguleerivad
vee-soola tasakaalu, mis omakorda on kohustuslikuks
tingimuseks organismi tasakaalu(homeostaasi)
ja tervise säilitamiseks.
Vesi on inimese kehamassi põhikoostisosa,
tema tähtsus organismis on oluliselt suur. Vesi
on asendamatu osa paljudes biokeemilistes
reaktsioonides,
ta
on
rakkude
põhiliseks
füsioloogiliselt aktiivseks mahuks. Ta on asendamatu
osa paljudes biokeemilistes reaktsioonides, osaleb
toksiinide ja lagunemise jääkide väljutamises
organismist, termoregulatsioonis. Kudede vahetus,
väljutusfunktsioon, seedimise- ja hingamise
protsessid toimuvad normaalselt juhul, kui on piisav
kogus vett organismis. Veetustumine (dehüdratsioon)
toob kaasa organismi kõikide funktsioonide häirumist
ning isegi surma.
„Coral-Mine“ – reliktkorallidest koosnev mineraalne
kompleks, mis sisaldab oma koostises kasulike
makro- ja mikroelementide (kaltsiumi, kaaliumi,
raua, fosfori, väävli, räni, kroomi, mangaani, tsingi
jt) soolasid. Kokkupuutel veega liiguvad soolades
sisalduvad mineraalid vee, parandades selle
füsioloogilist väärtust ja organoleptilisi omadusi,
samuti reguleerivad soolad vee mineraalainete
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Komplekt soodustab:
• organismi vee ja soola ning happe-aluse tasakaalu
reguleerimist;
• vee organoleptiliste omaduste paranemist;
• vee füsioloogilise täisväärtuslikkuse paranemist;
• töövõime ja koormustele vastupanuvõime
tõstmist.

rolli kaltsiumi ja fosfori imendumisel, reguleerib
immuunsüsteemi
ja
kardiovaskulaarsüsteemi
toimimist. Piisav kogus seda vitamiini on vajalik
immuunrakkude õigeaegseks aktiveerimiseks. D3vitamiin toetab antibakteriaalset ja viirusevastast
immuunsust. Lisaks suurendab see „päikese“
vitamiin närvisüsteemi vastupidavust erinevatele
stressiteguritele, säilitades samal ajal keha
kaitsevarusid.

Immunity Pack
Immunity Pack komplekt
kood 803900
koostis
„Liposoomne С vitamiin“, 1 pakend (100 ml),
„Liposoomne D3 vitamiin“, 1 pakend (60 ml),
„Sipelgapuu koor seleeniga“, 1 pakend (90 kapslit),
„Haimaksaõli“, 1 pakend (60 kapslit),
„Coral-Mine“, 3 pakendit (30 pakikest).

Komplekt „Immuunsuskomplekt“ on loodud keha
kaitsevõime tugevdamiseks ja immuunsüsteemi
normaalse
funktsioneerimise
säilitamiseks.
Komplekt põhineb vitamiinidel ja mineraalidel,
mis on immuunsüsteemi toetamiseks üliolulised.
Komplekti koostis on rikastatud loodusliku päritoluga
toitainetega, mis suurendavad vastupanuvõimet
mitmesugustele nakkustele ja aitavad kehal neist
taastuda.
„Liposoomne C vitamiin“. Seda vees lahustuvat
vitamiini ei sünteesita ning ta ei kuhju organismis,
seetõttu tuleb seda regulaarselt ja piisavas koguses
toiduga varuda. C-vitamiin stimuleerib kaitsva valgu
interferooni sünteesi ja osaleb immuunvastuse
tekkes. Toimides tugeva antioksüdandina, seob
see vabu radikaale, mis nõrgendavad keha
immuunsüsteemi.
Aktiveerib
kollageeni
sünteesi,
kiirendades
kudede taastumist ja paranemist. Liposoomne
vorm suurendab vitamiini biosaadavust ja kaitseb
seedetrakti limaskesta askorbiinhappe ärritava toime
eest.

„Sipelgapuu koor seleeniga“ sisaldab väärtuslikke
aineid naftokinone (lapahhool, beeta-lapahhool),
mis aktiveerivad erinevat tüüpi immuunrakke
ja takistavad patogeensete mikroorganismide
elutähtsat aktiivsust. Antioksüdandid seleen
ja C-vitamiin täiendavad sünergiliselt organismi
optimaalse immuunvastuse moodustumist.
Haimaksaõli on skvaleeni ja alküülglütseriidide
allikas. Skvaleen tugevdab nii spetsiifilist kui
ka mittespetsiifilist (kaasasündinud) immuunsust,
parandab rakkude hapnikuvarustust, soodustab
paranemist ja kudede taastumist. Alküülglütseriidid
suurendavad
organismi
vastupanuvõimet
mitmesugustele
haigustele,
kiirendades
immuunrakkude sünteesi.
„Coral-Mine“ on relikt-korallide mineraalne koostis,
sisaldab kasulike makro- ja mikroelementide
soolasid. Regulaarne Coral-Mine’i vee tarbimine
tagab kehale pideva mineraalidega varustamise, mis
on vajalik paljude biokeemiliste ja füsioloogiliste
protsesside jaoks.
omadused

Komplekt aitab:
• tugevdada keha immuunsüsteemi;
• neutraliseerida vabade radikaalide tegevust;
• suurendada keha vastupanuvõimet;
• regeneratsiooniprotsesside kiirendamist.

„Liposoomne D3 vitamiin“ sisaldab looduslikult
esinevat vitamiini selle kõige biosaadavamal
liposoomsel kujul. Vitamiin D3 mängib olulist

93

2. etapp
„Coral-Mine“ (10 sachet-kotikest), „Coral Letsitiin“
(10 kapslit), „GreenGreen“ (20 kapslit), „Coral
Tauriin“ (10 kapslit), „MindSet“ (10 kapslit), „Omega
3/60“ (10 kapslit).
Teises etapis toimub peaaju rakkude täiendav
toitmine ja hapnikuga küllastamine. Omega-3
parandab serotonini (õnnelikkuse hormooni)
ainevahetust. Antud etapp aitab tõsta tähelepanu
kontsentratsiooni, soodustab parema operatiivse
ja
pikaajalise
mälu
kujundamist,
tõstab
koordinatsiooni ja reaktsiooni kiirust.

Mental Force
Mental Force
kood 806100

«Mental Force» — kompleksprogramm peaaju
kognitiivsete funktsioonide toetamiseks.
Mental Force programmi koostisse kuuluvad
tooted, mille toime on suunatud mälu, tähelepanu,
koordinatsiooni parandamisele, samuti vaimse
töövõime tõstmisele ja psühho-emotsionaalse
seisundi normaliseerimisele.
Programmist lähemalt
Programm koosneb 8 tootest, mis tagavad
organismile
kaitset,
parandavad
vereringet,
hapniku ja toitainetega varustamist, tõstavad aju
energeetikat. Programm on arvestatud 30 päevaks
ja koosneb kolmest järjestikusest 10-päevasest
etapist.
1. etapp
„Coral-Mine“ (10 sachet-kotikest), „Coral Letsitiin“
(10 kapslit), „Coral Magneesium“ (10 kapslit), „Coral
Tauriin“ (10 kapslit), „MindSet“ (10 kapslit), „Omega
3/60“ (10 kapslit).
Stardietapis
kaitsevad
programmi
aktiivsed
komponendid
ajurakke
oksüdeerimisstressi
tagajärgedest, avaldavad positiivset mõju aju
vereringele,
normaliseerivad
ainevahetust
peaaju rakkudes. Antud etapp on suunatud
väsimustunde ja ärrituvuse vähendamisele ning une
normaliseerimisele.
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3. etapp
„Coral-Mine“ (10 sachet-kotikest), “Coral Karnitiin”
(10 kapslit), „Coral Letsitiin“ (10 kapslit), „Coral
Tauriin“ (10 kapslit), „MindSet“ (10 kapslit), „Omega
3/60“ (10 kapslit), „GreenGreen“ (10 kapslit).
Viimases etapis kasutatakse aju potentsiaalseid
võimeid. Tõuseb vaimne töövõime, paraneb
meeleolu ja organismi toonus tervikuna. Taastub
organismi energeetiline potentsiaal, mis ennetab
ajurakkude varajast vananemist.
Programmi läbimise ajal tuleb järgida joogirežiimi
(juua vähemalt 1,5 l vett koos „Coral-Mine“
mineraallisandiga) ja toitumisalaseid soovitusi.
omadused

Programm aitab:
• parandada lühi- ja pikaajalist mälu;
• tõsta tähelepanu kontsentratsiooni;
• suurendada vaimset töövõimet;
• vähendada ärevustunnet ja ärrituvust.
Toidulisand.
Pole tegemist ravimiga.

„Premium Spirulina“. Spirulina – see on bioloogiliselt
aktiivsete ainete laegas: taimse valgu, klorofülli,
haruldase
antioksüdandi
—
fükotsianiini,
vitamiinide C,E,B, beta-karoteeni, mineraalide
ja polüküllastamata rasvhapete kooslus.Aitab kaasa
ainevahetuse parandamisele, kaalu kontrollimisele
ja kaitseb enneaegse vananemise eest. 100%
naturaalne koostis ilma lisaainete sisaldamiseta.

Nutripack
Nutripack

kood 803400
koostis
„Coral Lutsern“, 1 pakend (120 kapslit);
„Premium Spirulina“, 1 pakend (200 tabletti);
„Coral Letsitin“, 1 pakend (120 kapslit);
„Omega 3/60“, 1 pakend (30 kapslit);
„B-Kurunga“, 1 pakend (90 tabletti);
„Coral-Mine“, 3 pakendit (30 pakikest).

„Nutripack“ — komplekt toidusedeli täiendamiseks
looduslikke nutrientidega.
Regulaarne toitainete (antioksüdandid, fosfolipiidid,
polüküllastamata
rasvhapped,
mineraalid,
probiootikumid, kiudained) jõudmine organismi
on vajalik inimese õiges toitumises. Kaasaegne
toidusedel on vaene nende toitainete poolest
toorainete intensiivsete töötlemise tehnoloogiate
ja inimeste toitumisharjumuste ning eluviisi
pärast. Komplekt «Nutripack» sisaldab põhilisi
asendamatute nutrientide gruppe. See juures, nad
kõik on looduslikku päritolu, mis on eriti väärtuslik
naturaalse toidu defitsiidi tingimustes.
„Coral Lutsern“ – sisaldab lutserni lehtede mahla
ja pulbrit. Lutsern on rikas organismile tähtsate
mineraalide poolest (kaltsium, raud, fosfor,
magneesium, väävel, kaalium, räni) ja sisaldab
haruldasi taimse päritolu mineraale (näiteks fluor),
mida saab endasse tänu arenenud juurestikule.
Temas on piisavalt palju vitamiine (C, E, K, B grupp),
orgaanilisi happeid ja klorofülli. Aitab vitamiinide
vaeguse
puhul,
maohaiguste,
kõrgenenud
kolesterooli puhul, pehmelt tugevdab neerude tööd.

„Coral Letsitin“ on fosfolipiidide allikas. Organism
vajab
pidevat
fosfolipiidide
juurdevoolu
rakumembraanide
terviklikkuse
taastamisiks,
mis kahjustuvad oksüdantide poolt igapäevaselt.
Letsitinis on ka koliin ja inositool, mis mõjutavad
.....peaaju ja närvisüsteemi. Sel moel on letsitin
väga tähtis organismi kõikidele organitele ning
süstemidele.
„Omega 3/60“ – polüküllastamata rasvhapete
allikas, mida inimese organism ei sünteesi, vaid
on
saadavad
ainult
toidust.
Omega-3
on rakumembraani koostisosa, osaleb hormoonide
sünteesis, aitab kaasa kolesterooli taseme
alandamisele. Piisav kogus PKRH Omega-3 on eriti
tähtis peaaju, südame, nägemise ja naha jaoks.
Toode on saadud mere kalade naturaalsest rasvast.
„B-Kurunga“ – sümbiootliline looduslikku päritolu
probiootikumite-lactobakterite ja tsingi kontsentraat.
B-Kurunga probiootikumite naturaalne päritolu
määratleb nende optimaalset suhet tootes eriti
soodsaks mõjuks soolestiku mikrofloorale. Aitab
kaasa seedimisele ja tugevdab immuunsust.
„Coral-Mine“ – mineraalne kompositsioon reliikvia
korallidest, sisaldab oma koostises kasulikke makroja mikroelementide (kaltsium, magneesium, kaalium
jt) soolasid. Veega koosmõjul kanduvad soolade
mineraalid vette, mõjutades positiivselt tema
füsioloogilist täisväärtuslikust ja organoleptilisi
omadusi.
omadused

Komplekt aitab kaasa:
• südame-veresoonkonna, närvi-, seede- ja
immuunsüsteemi normaalse töö jaoks tähtsate
nutrientide lisandumist organismi,
• vahetus- ja regenereerimise protsessi
normaliseerimisele
• toidusedeli mitmekesisusele.
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stimuleerib nende väljutamist organismist, aitab
toime tulla käärimise ja mädanemise protsessidega
soolestikus.
„Coral Burdock Root“ – sisaldab purustatud
takjajuurt ja tema ekstrakti, mis suurendab
aktiivsete ainete konsentratsiooni. Toote aktiivsed
komponendid kiirendavad organismi puhastumise
protsesse ja takistavad patogeensete bakterite kasvu
seedetraktis.

Parashield
Parashield

kood 803200
koostis
„ParaFight“ (90 taimset kapslit);
„Coral Burdock Root“ (90 kapslit);
„MSM“ (60 taimset kapslit);
„Super-Flora“ (90 taimset kapslit);
„Coral-Mine“ (30 kotikest).

Komplekt „Parashield“ on loodud kaitseks sisemiste
parasiitide eest.
Parasiitidega nakatumise allikad on kõikjal meie
ümber, aga hügieeni reeglite järgimine ei ole
alati piisavaks profülaktikaks. Tihti parasiitidega
nakatumist on raske tuvastada spetsiifiliste
sümptomite puudumise tõttu. Olles organismis,
parasiidid mitte ei võtta organismilt ainult toitaineid,
vaid ka saastavad teda oma elutegevuse jääkainetega,
rikuvad paljusid vahetusprotsesse ( täpsemalt, toidu
omastumise ja soolestiku töö) ja organismi sisemise
keskkonna seisundi (näiteks, soolestiku mikrofloora).
Komplekti toodete tarbimine, mis sisaldavad
antihelmintse toimega taimseid ekstrakte, aga
ka mineraale ja probiootikume, aitab teil kaitsta oma
organismi komplekselt ning säilitada oma tervist.
„ParaFight“ – laia mõjuspektriga antiparasitaarne
vahend. Tema alus on kombinatsioon 12 taime
ekstraktidest: musta pähkli, nelgi, kummeli, pikka
pipra, raudrohu, altee, küüslaugu, piparmündi,
tüümiani, salvei ja pune. Nende ekstraktide aktiivsete
komponentide – tanniinide, orgaaniliste happete,
flavonoidide, mõruglükosiitide, eeterlikke õlide,
aplitsiini ja piperiini - kompleksne mõju takistab
parasiitide elutsemist arengu erinevatel staadiumitel,

96

„MSM“ – sünergiline toode biosaadava orgaanilise
väävli (MSM), Vitamiin C ja biotiini baasil. Toote
aktiivsed komponendid aitavad väljutada organismist
paljusid toksilisi aineid, osutavad antioksüdantse
kaitse, parandavad naha, juuste ja küünte seisundit.
„Super-Flora“ – tasakaalustatud kombinatsioon
probiootikumite
(bifidoja
laktobakterite)
ja prebiootikumi inuliiniga soolestiku mikrofloora
normaliseerimiseks. Tänu kasulikke bakterite
suurenemisele paraneb soolestikus toidu seedimise
protsess, tugevneb immuunsus.
„Coral-Mine“ – reliktkorallidest koosnev mineraalne
kompleks, mis sisaldab oma koostises kasulike
makro- ja mikroelementide (kaltsiumi, kaaliumi,
magneesiumi jt) soolasid. Kokkupuutel veega liiguvad
soolades sisalduvad mineraalid vee, parandades selle
füsioloogilist väärtust ja organoleptilisi omadusi,
samuti reguleerivad soolad vee mineraalainete
koostist ja happe-aluselist tasakaalu.
omadused

Komplekt aitab kaasa:
• soolestiku puhastamisel erinevatest parasiitidest;
• organismi detoksikatsioonile;
• immuunsuse tugevdamisele;
• soolestiku terve mikrofloora taastumisele.

komponendid kiirendavad organismi puhastumise
protsesse ja takistavad patogeensete bakterite kasvu
seedetraktis.
„Assimilaator“ – seedefermentide kompleks,
Soodustab
kvaliteetset
toidu
(valkude,
rasvade, süsivesikute) lõhustamist ja seedimise
normaliseerimist.

Parashield Plus
Parashield Plus
kood 803300
koostis
„ParaFight“ (90 kapslit);
„Coral Must Pähkel“ (90 taimset kapslit);
„Coral Burdock Root“ (90 kapslit);
„Аssimilator (90 taimset“ kapslit);
„Sipelgapuu koor seleeniga“ (90 kapslit);
„MSM“ (60 taimset kapslit);
„Super-Flora“ (90 taimset kapslit);
„Coral-Mine“ (60 kotikest).

„Parashield Plus“ — kaitse parasiitide eest. See
on Parashield programmi laiendatud versioon
kauakestvaks kompleksefekti saavutamiseks.
„ParaFight“ – laia mõjuspektriga antiparasitaarne
vahend. Tema alus on kombinatsioon 12 taime
ekstraktidest: musta pähkli, nelgi, kummeli, pikka
pipra, raudrohu, altee, küüslaugu, piparmündi,
tüümiani, salvei ja pune. Nende ekstraktide aktiivsete
komponentide – tanniinide, orgaaniliste happete,
flavonoidide, mõruglükosiitide, eeterlikke õlide,
aplitsiini ja piperiini - kompleksne mõju takistab
parasiitide elutsemist arengu erinevatel staadiumitel,
stimuleerib nende väljutamist organismist, aitab
toime tulla käärimise ja mädanemise protsessidega
soolestikus.
„Coral Must pähkel“ – juglooni, eeterlike õlide
ja parkainete allikas. Antud kompleks aitab
võidelda tõhusalt helmintidega ning normaliseerib
seedeelundkonna talitlust.

„Sipelgapuu koor seleeniga“ sisaldab väärtuslikke
aineid
naftokinoone
(lapahooli,
beetalapahooli, ksülodiini), mis pärsivad patogeensete
mikroorganismide eludegevust ning aktiveerimad
immuunrakke nendega võitlemiseks. Seleen osaleb
immuunsüsteemi rakkude sünteesis, toetades sellega
nii kaassündinud kui ka omandatud immuunsust,
ühtlasi on ta ka tugev antioksüdant. Seleeni
ja C-vitamiini vahel valitseb sünergiline koostoime,
mille tagajärjel suurendavad nad teineteise tõhusust.
„MSM“ – sünergiline toode biosaadava orgaanilise
väävli (MSM), Vitamiin C ja biotiini baasil. Toote
aktiivsed komponendid aitavad väljutada organismist
paljusid toksilisi aineid, osutavad antioksüdantse
kaitse, parandavad naha, juuste ja küünte seisundit.
„Super-Flora“ – tasakaalustatud kombinatsioon
probiootikumite
(bifidoja
laktobakterite)
ja prebiootikumi inuliiniga soolestiku mikrofloora
normaliseerimiseks. Tänu kasulikke bakterite
suurenemisele paraneb soolestikus toidu seedimise
protsess, tugevneb immuunsus.
„Coral-Mine“ – reliktkorallidest koosnev mineraalne
kompleks, mis sisaldab oma koostises kasulike
makro- ja mikroelementide (kaltsiumi, kaaliumi,
magneesiumi jt) soolasid. Kokkupuutel veega liiguvad
soolades sisalduvad mineraalid vee, parandades selle
füsioloogilist väärtust ja organoleptilisi omadusi,
samuti reguleerivad soolad vee mineraalainete
koostist ja happe-aluselist tasakaalu.
omadused

Komplekt aitab kaasa:
• soolestiku puhastamisel erinevatest parasiitidest;
• organismi detoksikatsioonile;
• immuunsuse tugevdamisele;
• soolestiku terve mikrofloora taastumisele;
• seedeelundkonna talitluse normaliseerimine.

„Coral Burdock Root“ – sisaldab purustatud
takjajuurt ja tema ekstrakti, mis suurendab
aktiivsete ainete konsentratsiooni. Toote aktiivsed
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omadused
• Efektiivne kompleksne programm organismi
puhastamiseks ja terve sisekeskkonna
taastamiseks.
• Programm sisaldab kolme etappi ja on koostatud
maksimaalse tervistava efekti saavutamiseks ilma
ainevahetust ja harjunud elurütmi häirimata.
• Parandab organismi elutähtsate süsteemide tööd,
lisab energiat, parandab töövõimet ja tõstab
toonust.

Program 2
Colo-Vada Plus
Program 2 Colo-Vada Plus

kood 1200
kood 91302 Komplekt 1 (14 pakikest)
kood 91303 Komplekt 2 (8 pakikest)
kood 91304 Komplekt 3 (6 pakikest)
kood 91305 Pulber (16 pakikest)
kood 2150030 Super-Flora (30 kapslit)
koostis
Komplekt 1 – Ultimate, С-vitamiin, Cascara Sagrada, musta pähkli lehed,
lutsern, taimesegu nr 2; Super-Flora
Komplekt 2 – Ultimate, С-vitamiin, Cascara Sagrada, musta pähkli lehed,
lutsern, taimesegu nr 2; Colo-Vada Mix; Super-Flora
Komplekt 3 – Ultimate, С-vitamiin, DigestAble, Cascara Sagrada, lutsern.
Super-Flora.

Põhikomponendid
I etapp – organismi ettevalmistus puhastamiseks.
Selleks perioodiks määratud tooted normaliseerivad
seedeelundite tööd ning korrigeerivad vitamiinide
ja mineraalide tasakaalu.
II etapp – seedeelundite puhastamine. Selle etapi
peamine komponent on pulber, mis puhastab
aktiivselt soolestikku pulbris leiduvate kiudainete
ja kaoliini toimel. Teisalt loovad selle komponendid
täiskõhu tunde ja vähendavad näljatunnet, mis
võimaldab ilma probleemideta toitumist piirata.
III etapp – seedeelundite normaalse töö ja soolestiku
mikrofloora taastamine. See etapp hõlmab
probiootilisi kultuure sisaldavad lisandeid (bifidoja laktobakterid) ja seedeensüümide kompleksi.
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omadused

Komplekt aitab:
• parendada organismi üldist seisundit;
• normaliseerida vee ja soola tasakaalu.

Water Pack
Alusta veest

kood 80301 «Kor Delta», värvitoon sinakas-valge
kood 80307 «Kor Delta», värvitoon valge
kood 80308 «Kor Delta», värvitoon tume hall
koostis
„Coral-Mine“ (30 sachet-kotikest);
pudel „Kor Delta“ (värvitoonid valikus).

Komplekt „Alusta veest“ — kõige lihtsam
ja meeldivam võimalus parandada oma organismi
hüdratatsiooni.
Vee ja soola optimaalsest tasakaalust sõltub kogu
organismi talitlus. Vedeliku puudus avaldub mitte
ainult meie välisilmes ja enesetundes, vaid võib
osutuda ka krooniliste haiguste põhjuseks.
Mineraalset kompositsiooni „Coral-Mine“ toodetakse
Jaapanis Scleractinia sügavvee kivikorallidest. Nendes
sisalduvad kaltsiumi, magneesiumi, naatriumi,
kaaliumi ja paljude teiste mineraalainete soolad.
Vette sattudes muudavad mineraalid selle maitset
paremaks, vähendavad karedust, normaliseerivad
organismis mineraalset ja happe-aluse tasakaalu.
Innovaatiline pudel keskkonnasõbralikust platist
Kor Delta 750 ml erineb oma ergonoomilise disaini,
selle hoolduse hügieenilisuse ja mugavuse poolest.
Ta annab võimalust säilitada kasulikke vee omadusi
pikema aja jooksul.
Komplekt sisaldab ka Z-kaarti, kust leiab vee kohta
kasulikku informatsiooni ja soovitusi, kuidas on õige
organiseerida veerežiimi.
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Spetsiaalselt
teie
jaoks
on
Coral
Club
ja kosmeetikaalse juhtivlabori Cosmetic Laboratories
ilueksperdid loonud kosmeetikavahendite luksuslikku
sarja Privilege, mis on mõeldud vanusevastaseks
hoolduseks.
Cosmetic
Laboratories
toodab
maailma
tipptasemel hoolduskosmeetikat. Kõiki arendustöid
teostatakse oma laborites, tootmisprotsess vastab
rahvusvahelistele GMP standarditele ning kõik
väljalastud tooted vastavad alati kõige rangematele
kvaliteedinõuetele.

üldine noorendav toime avaldub.
С-vitamiin
Askorbiinhappe eriti püsiv vorm, mis tungib kergesti
dermi sisse. Parandab näo värvi, suurendab naha
elastsust, kiirendab kollageeni sünteesi.
Aloe vera lehtede mahl (orgaaniline)
Stimuleerib kollageeni sünteesi, niisutab ja pinguldab
nahka, kaitseb UV-kiirguse mõju eest.

Privilege
Milk Cleanser

Privilege Näopuhastuspiim kohviekstrakti
ja kohviõliga
kood 60010
рakendi sisu 100 ml
koostis
Orgaanilise aloe vera lehtede ekstrakt, naatrium C14-16 olefiinsulfonaat,
glütseriin,
kokamidopropüül-betaiin,
fenoksüetanool,
dinaatrium
kokoamfodiatsetaat, araabika kohviubade õli, glükooldistearaat, PEG-150
pentaerütritüül-tetrastearaat, naatriumkloriid,
kaprülüülglükool,
kaprüül/kapriinglükosiid,
laurüülglükosiid,
naatriumglükolaat,
etüülheksüülglütseriin,
heksüleenglükool,
naatriumsulfaat, kookoshape, naatriumdiglükolaat, tetradetseen,
Е-vitamiin, heksadetseen, naatriumtsitraat, naatriumbikarbonaat,
С-vitamiin (3-О-etüül-askorbiinhape), lahustuv kollageen, А-vitamiin,
tetranaatrium EDTA, robusta kohviekstrakt, rohelise tee lehtede
ekstrakt, tokoferool, Leuconostoc/redisejuure fermenteeritud filtraat,
metüülkloorisotiasolinoon,
hüaluroonhape,
metüülisotiasolinoon,
kaaliumsorbaat, trinaatirum EDTA, sidrunhape, karamell.

Hommikul äratab puhastuspiim naha õrnalt,
puhastab, niisutab, värskendab, eemaldab turse
ja valmistab jumestuseks ette. Õhtul avab see
poorid, puhastaub sügavalt, eemaldab juemstuse,
rasu, väliskeskkonna mõjude tagajärjed, niisutab
ja rahustab väsinud nahka.
Põhikomponendid
Kohvi ekstrakt ja õli Kona
Parandab mikrovereringet ja täidab naha energiaga.
Pinguldab, vähendab turset ja ärritust, silendab
väikesi kortse, ennetab fotovananemist.
Hüaluroonhape
Isegi kõige kuivem nahk muutub pehmeks
ja sametiseks mõne päeva regulaarse kasutamise
järel, selle vastupidavus ja elastsus kasvab ning
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Rohelise tee lehtede ekstrakt
Parandab
vereja
lümfiringet,
rakkude
hapnikuvarustust, tugevdab naha kaitsevõimet,
soodustab aktiivsete komponentide nahasse
imendumist.

sarvestanud nahakihi ja silendada nahka.
Aaloe lehtede mahl (orgaaniline)
Imetaim, mis on tuntud oma noorendava toime
poolest, stimuleerib kollageeni sünteesi, niisutab
ja pinguldab nahka.
Kummeliõite ekstrakt (orgaaniline)
Rahustab ja pehmendab isegi kõige tundlikumat
nahka, normaliseerib rasunäärmete tööd, pleegitab,
parandab ja värskendab näo tooni.

Privilege
Facial Scrub

Privilege Kooriv näokreem kohviekstrakti
ja kohviõliga

Merekollageen
Niisutab,
puhastab
ainevahetusprotsesse.

ja

aktiveerib

naha

Superoksiidi dismutaas ja peroksidaas
Superantioksüdandid, mis ületavad toime poolest Aja E-vitamiini, aitavad naharakkudest jääkaineid välja
viia.

kood 60020
рakendi sisu 50 ml
koostis
Orgaanilise aloe vera lehtede mahl, propüleenglükool, kaprüül /
kapriinhappe triglütseriid, pentüleenglükool, jahvatatud araabika
kohvioad, jahvatatud kreeka pähkli koored, karbomeer, tsetearüülpiiritus,
fenoksüetanool, kaprülüül-glükool, tsetearet -20, araabika kohviubade õli,
naatriumhüdroksiid, Е-vitamiin, lahustuv kollageen, А-vitamiin, glütseriin,
sorbiinhape, riisiekstrakt, robusta kohviekstrakt, orgaaniliste kummeliõite
ekstrakt, tokoferool, Leuconostoc/redisejuure fermenteeritud filtraat,
biosahhariidkummi-1, kaaliumsorbaat, sojaubade peroksidaas, superoksiidi
dismutaas, trinaatrium EDTA, karamell.

Aromaatse
kohvikoorija
koostisse
kuuluvad
jahvatatud kohvioad ja kreeka pähkli koored, mis
koorivad pehmelt ja eemaldavad surnud naharakud,
pehmendavad
karedaks
muutunud
nahka
ja masseerivad seda õrnalt.
Põhikomponendid
Kohvi ekstrakt ja õli Kona
Parandab
mikrovereringet
ja
ainevahetust,
pinguldab, vähendab turset ja ärritust, suurendab
naha elastsust.
Kreeka pähkli koor
Koorib pehmelt ja eemaldab surnud naharakud,
pehmendab karedaks muutunud nahka ja masseerib
õrnalt.
Jahvatatud Kona kohvioad
Väga õrna koostisega, aitavad säästvalt eemaldada
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Merekollageen
Niisutab,
puhastab
ainevahetusprotsesse.

ja

aktiveerib

naha

A- ja E-vitamiin
Kaitsevad nahka vabade radikaalide eest ennetades
varajast vananemist ja kortsude tekkimist.
С-vitamiin
С-vitamiini stabiilne vorm. Ergutab kollageeni
sünteesi, vähendab naha pigmentatsiooni.

Privilege
Hydrating Toner

Privilege Näonahka niisutav toonik
kohviekstrakti ja kohviõliga
kood 60030
рakendi sisu 100 ml
koostis
Orgaanilise aloe vera lehtede mahl, glütseriin, Hamamelis Virginia ekstrakt,
vesi, heptüül glükosamiid, 1,2-heksaandiool, kaprülüülglükool, etanool,
kaaliumsorbaat, araabika kohviubade õli, lahustuv kollageen, robusta
kohviubade ekstrakt, fenoksüetanool, heptanool, С-vitamiin (naatrium
askorbüülfosfaat), hüaluroonhape, Е-vitamiin, А-vitamiin, kummeliõite
ekstrakt, etüülheksüülglütseriin, Leuconostoc/redisejuure fermenteeritud
filtraat, tokoferool, trinaatrium EDTA, karamell.

Niisutav toonik ahendab poore puhastuspiimaga
puhastamise järgselt, stimuleerib nahka intensiivselt,
kuna sisaldab suuremas koguses aaloemahla.
Põhikomponendid
Kohvi ekstrakt ja õli Kona
Varustavad nahka energiaga, parandavad naha
venivust, vähendavad turset ja ärritust, mõjutavad
positiivselt naha taastumisprotsesse.
Hamamelis Virginia ekstrakt
Pinguldab nahka, vähendab veresoonte võrgustikku,
taastab naha tooni.
Hüaluroonhape
Isegi kõige kuivem nahk muutub pehmeks
ja sametiseks mõne päeva regulaarse kasutamise
järel, selle vastupidavus ja elastsus kasvab ning
üldine noorendav toime avaldub.
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Aaloe lehtede mahl (orgaaniline)
Stimuleerib kollageeni sünteesi, niisutab ja pinguldab
nahka.
Kummeliõite eksrakt
Stimuleerib
rakkude
ja pinguldab nahka.

uuenemist,

silendab

С-vitamiini stabiilne vorm. Parandab kollageeni
sünteesi, vähendab naha pigmentatsiooni.
Proliin ja treoniin
Aminohapped, mis on vajalikud kahe peamise
nahavalgu kollageeni ja elastiini moodustumisel.
Parandavad naha struktuuri.
Superoksiidi dismutaas ja peroksidaas
Superantioksüdandid, takistavad naha enneaegset
vananemist.

Privilege
Intensive Eye Serum
Privilege Silmaümbruse intensiivseerum
kohviekstraktiga
kood 60040
рakendi sisu 30 ml
koostis

Ahnfeltiopsis Concinna vetika ekstrakt
Punane merevetikas, mis on laialt levinud Havai
saarte piirkonnas, annab nahale vastupidavust,
niisutab ja toidab.
Acai marjad
Polüvitamine sisaldav imemari Lõuna-Ameerikast,
milles on rohkelt looduslikke antioksüdante, „ilu
ja nooruse mari“. Marjade viljaliha toidab, niisutab
ja pehmendab nahka.

Orgaanilise aloe vera lehtede mahl, vesi, lahustuv kollageen, glütseriin,
karbomeer, fenoksüetanool, С-vitamiin (3-О-etüül-askorbiinhape),
proliin, treoniin, kaprülüülglükool, riisiekstrakt, robusta kohviubade
ekstrakt, Leuconostoc/redisejuure fermenteeritud filtraat, sorbiinhape,
orgaaniline kummeliõite ekstrakt, naatriumhüdroksiid, punavetika
Ahnfeltiopsis concinna ekstrakt, acai marjade viljaliha, hüaluroonhape,
Е-vitamiin, А-vitamiin, kaaliumsorbaat, argireliin (atsetüül-heksapeptiid-8),
etüülheksüülglütseriin, heksüleenglükool, trinaatrium EDTA, tokoferool,
sojaubade peroksidaas, superoksiidi dismutaas, karamell.

Intensiivseerum ühtlustab tekstuuri võideldes
silmaümbruse naha väsimuse ja vananemise
tunnustega. Regulaarsel kasutamisel väheneb
pigmentatsioon ja turse, nahk muutub venivaks.
Põhikomponendid
Kohvi ekstrakt
Parandab mikrovereringet ja varustab energiaga,
võitleb turse ja pigmentatsiooni vastu.
Argireliin
Aktiivne noorendav komponent, mis vähendab
regulaarsel kasutamisel oluliselt kortsude sügavust
eriti silmade ümber ja laubal.
Hüaluroonhape ja kollageen
Niisutab, aktiveerib naha ainevahetusprotsesse.
С-vitamiin (3-O-Ethyl Ascorbic Acid)
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Superoksiidi dismutaas ja peroksidaas
Superantioksüdandid, takistavad naha enneaegset
vananemist.
Proliin ja treoniin
Aminohapped, mis on vajalikud kahe peamise
nahavalgu kollageeni ja elastiini moodustumisel.
Parandavad naha struktuuri.
Merevetikate kompleks
Kergesti omastatava valgu, vitamiinide, kiudainete,
aminohapete ja polüsahhariidide allikas, mis niisutab
ja toidab nahka suurepäraselt ning stimuleerib
naharakkude uuenemist.

Privilege
Intensive Facial Serum

А-, С- ja Е-vitamiin
Kaitsevad
oksüdatiivse
stressi
tagajärgede,
enneaegse vananemise ja kortsude tekkimise eest,
annavad nahale vastupidavuse ja elastsuse.

kood 60050
рakendi sisu 50 ml
koostis

Aloe vera lehtede mahl (orgaaniline)
Imetaim, mis on tuntud oma noorendava toime
poolest. Stimuleerib kollageeni sünteesi, niisutab
ja pinguldab nahka, kaitseb UV-kiirguse mõju eest.

Privilege Näo ja kaela piirkonna
intensiivseerum kohviekstraktiga

Orgaanilise aloe vera lehtede mahl, glütseriin, vesi, lahustuv kollageen,
punavetika Hypnea Musciformis ekstrakt, karbomeer, fenoksüetanool,
С-vitamiin (3-О-etüül-askorbiinhape), proliin, treoniin, pruunvetika
Sargassum Filipendula ekstrakt, kaprülüülglükool, sorbitool, riisiekstrakt,
Е-vitamiin, robusta kohviubade ekstrakt, punavetika Gellidiela
Acerosa ekstrakt, Leuconostoc/redisejuure fermenteeritud filtraat,
А-vitamiin, naatriumhüdroksiid, sorbiinhape, orgaaniliste kummeliõite
ekstrakt, punavetika Ahnfeltiopsis concinna ekstrakt, hüaluroonhape,
kaaliumsorbaat, etüülheksüülglütseriin, tokoferool, argireliin (atsetüülheksapeptiid-8), heksüleenglükool, trinaatrium EDTA, sojaubade
peroksidaas, superoksiidi dismutaas.

Ainulaadse koostisega seerum näo jume ja tervise
jaoks. Uuendusliku seerumi toime avaldub eelkõige
ebaühtlasele toonile ja tekstuurile ning vananemise
ja väsimuse märkidele.
Põhikomponendid
Kohvi ekstrakt
Muudab jume tervemaks parandades vereringet
ja varustades energiaga.
Argireliin
Peptiid-lihaselõõgasti, mis vähendab ja ennetab uute
miimiliste kortsude teket.
Hüaluroonhape ja merekollageen
Niisutavad ja aktiveerivad naha ainevahetusprotsesse.
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Kummeliõite ekstrakt (orgaaniline)
Rahustab nahka, normaliseerib rasunäärmete tööd,
pleegitab, soodustab regeneratsiooni, parandab
ja värskendab näonaha tooni.

Jojoobaõli
Taimse päritoluga vaha. Sisaldab suures koguses
kollageeni taolise struktuuriga aminohappeid.
Ei ummista poore, imendub kiiresti naha sisse
ja moodustab kaitsva kihi.
Argireliin
Peptiid-lihaselõõgasti, mis vähendab ja ennetab uute
miimiliste kortsude teket.
Hüaluroonhape ja merekollageen
Niisutavad ja aktiveerivad naha ainevahetusprotsesse.

Repairing
eye cream

Privilege Taastav silmaümbruse kreem
kohviekstrakti ja kohviõliga
kood 60060
рakendi sisu 30 ml
koostis
Orgaanilise aloe vera lehtede mahl, mandliõli, glütseriin, jojoobaõli,
lahustuv kollageen, steariinhape, dimetikoon, araabika kohviubade
õli, sorbitaanstearaat, vesi, fenoksüetanool, С-vitamiin (3-О-etüülaskorbiinhape),
karbomeer,
tsetüülpiiritus,
trietanoolamiin,
karamell, glütserüülstearaat, PEG-100 stearaat, kaprülüülglükool,
etüülheksüülglütseriin, allantoiin, heksüleenglükool, skvalaan, Е-vitamiin,
А-vitamiin, Leuconostoc/redisejuure fermenteeritud filtraat, acai marjade
viljaliha, hüaluroonhape, müristüülpiiritus, stearüülpiiritus, robusta
kohviubade ekstrakt, tokoferool, kummeliõite ekstrakt, pruunvetikas,
kaaliumsorbaat, argireliin (atsetüül-heksapeptiid-8),trinaatrium EDTA.

А-, С- ja Е-vitamiinid
Kaitsevad
oksüdatiivse
stressi
tagajärgede,
enneaegse vananemise ja kortsude tekkimise eest,
annavad nahale vastupidavuse ja elastsuse.
Acai marjad
Polüvitamine sisaldav imemari Lõuna-Ameerikast,
milles on rohkelt looduslikke antioksüdante, „ilu
ja nooruse mari“. Marjade viljaliha toidab, niisutab
ja pehmendab nahka.
Pruunvetika ekstrakt
Niisutab efektiivselt nahka, aktiveerib rakusisese
hingamise varustades rakke hapnikuga.

Aitab võidelda silmaümbruse õrna naha ealiste
muutustega. Kreemi toime on suunatud tumedate
ringide, turse ja lõtvuse kaotamisele. Kreemi
kasutamise
tulemusena
silenevad
oluliselt
kortsukesed ja välimus muutub säravaks.
Põhikomponendid
Kohvi ekstrakt ja õli Kona
Varustab nahka energiaga, parandab venivust,
vähendab turset ja rahustab ärritunud nahka,
mõjutab positiivselt naha taastumisprotsesse.
Mandliõli
Aeglustab rakkude vananemisprotsesse, vähendab
naha ärritust, toidab, puhastab ja parandab naha
niiskustasakaalu.
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Hüaluroonhape ja merekollageen
Niisutavad ja aktiveerivad naha ainevahetusprotsesse.
А-, С- ja Е-vitamiinid
Kaitsevad
oksüdatiivse
stressi
tagajärgede,
enneaegse vananemise ja kortsude tekkimise eest,
annavad nahale vastupidavuse ja elastsuse.
Aloe vera lehtede mahl (orgaaniline)
Imetaim, mis on tuntud oma noorendava toime
poolest. Stimuleerib kollageeni sünteesi, niisutab
ja pinguldab nahka, kaitseb UV-kiirguse mõju eest.

Privilege Anti-Aging
Morning Cream

Privilege Noorendav päevakreem näole ja
kaelale kohviekstrakti ja kohviõliga
kood 60070
рakendi sisu 50 ml
koostis
Orgaanilise aloe vera lehtede mahl, kaprüül/kapriinhappe triglütseriid,
glütseriin, jojoobaõli, lahustuv kollageen, steariinhape, dimetikoon,
araabika kohviubade õli, sorbitaanstearaat, vesi, fenoksüetanool,
karbomeer, tsetüülpiiritus, trietanoolamiin, karamell, glütserüülstearaat,
PEG-100 stearaat, kaprülüülglükool, etüülheksüülglütseriin, С-vitamiin
(3-О-etüül-askorbiinhape), allantoiin, heksüleenglükool, skvalaan,
Е-vitamiin, А-vitamiin, Leuconostoc/redisejuure fermenteeritud filtraat,
acai marjade viljaliha, hüaluroonhape, müristüülpiiritus, stearüülpiiritus,
robusta kohviubade ekstrakt, tokoferool, kummeliõite ekstrakt, pruunvetika
ekstrakt, kaaliumsorbaat, argireliin (atsetüül-heksapeptiid-8), trinaatriumEDTA.

Valmista nahk päevakreemiga uueks päevaks ette.
Kreem tagab kaua kestva niisutuse, toidab ja kaitseb
nahka kogu päeva jooksul.
Põhikomponendid
Kohvi ekstrakt ja õli Kona
Varustab nahka energiaga, lisab vastupidavust,
toniseerib ja kiirendab naha taastumisprotsesse.
Jojoobaõli
Imendub kiiresti naha sisse, ei ummista poore luues
kaitsva kihi, mis kaitseb tuule mõju ja liigse kuivamise
eest.
Argireliin
Aktiivselt noorendav komponent, mis vähendab
lihaste miimilist aktiivsust, kuid erinevalt botoksist
ei muuda näo loomulikku väljendusrikkust.
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Acai marjad
Polüvitamine sisaldav imemari Lõuna-Ameerikast,
milles on rohkelt looduslikke antioksüdante,
ennetab UV-kiirguse kahjulikku toimet ja enneaegset
vananemist, toidab, niisutab ja pehmendab nahka.
Pruunvetika ekstrakt
Rikkalik
mikroelementide,
peptiidide
ja
polüsahhariidide
sisaldus
takistab
vananemisprotsesse, suurendab naha elastsust,
niisutab ja noorendab.

А-, С- ja Е-vitamiinid
Kaitsevad enneaegse vananemise ja kortsude
tekkimise eest, annavad nahale vastupidavuse
ja elastsuse.
Acai marjad
Polüvitamiine sisaldav ilu ja nooruse mari
Lõuna-Ameerikast, milles on rohkelt looduslikke
antioksüdante, kaitseb nahka enneaegse vananemise
eest, kiirendab regeneratsiooni protsesse. Acai
marjade viljaliha toidab, niisutab ja pehmendab
nahka suurepäraselt.

Privilege Anti-Aging
Night Cream
Privilege Noorendav öökreem näole
ja kaelale kohviekstraktiga
kood 60080
рakendi sisu 50 ml
koostis
Orgaanilise aloe vera lehtede mahl, kaprüül/kapriinhappe triglütseriid,
glütseriin, jojoobaõli, steariinhape, lahustuv kollageen, vesi, dimetikoon,
sorbitaanstearaat,
fenoksüetanool,
karbomeer,
tsetüülpiiritus,
trietanoolamiin, glütserüülstearaat, PEG-100 stearaat, aroomaine,
pantenool,
skvalaan,
kaprülüülglükool,
С-vitamiin
(3-О-etüülaskorbiinhape), etüülheksüülglütseriin, heksüleenglükool, allantoiin,
B12-vitamiin, robusta kohviubade ekstrakt, Е-vitamiin, А-vitamiin,
Leuconostoc/redisejuure fermenteeritud filtraat, acai marjade viljaliha,
müristüülpiiritus, stearüülpiiritus, kummeliõite ekstrakt, pruunvetika
ekstrakt, hüaluroonhape, kaaliumsorbaat, tokoferool, argireliin (atsetüülheksapeptiid-8), trinaatrium-EDTA.

Aloe vera lehtede mahl (orgaaniline)
Stimuleerib kollageeni sünteesi, niisutab ja pinguldab
nahka.
Jojoobaõli
Moodustab kaitsva kihi, mis säilitab naha niiskuse,
normaliseerib rasunäärmete tööd.
Pruunvetika ekstrakt
Rikkalik
mikroelementide,
peptiidide
ja
polüsahhariidide
sisaldus
takistab
vananemisprotsesse, suurendab naha elastsust,
niisutab ja noorendab.

Öökreem taastab nahka varustades seda kõige
tugevama aktiivsete komponentide kompleksiga.
Hommikul on nahk värske ja puhanud ning valmis
särama kogu päeva.
Põhikomponendid
Kohvi ekstrakt
Tervendab
nahka
parandades
ja varustades energiaga.

vereringet

Argireliin
Aktiivselt noorendav komponent vähendab oluliselt
miimiliste kortsude sügavust ja ennetab uute
tekkimist.
Hüaluroonhape ja merekollageen
Niisutavad ja aktiveerivad naha ainevahetusprotsesse.
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Emu Oil
Emuõli

kood 5710
рakendi sisu 50 ml
koostis
99,7% puhastatud emuõli, rosmariini eeterlik õli ja E-vitamiin 0,3%

Ideaalne niisutav ja pehmendav vahend kuivale
ja karedale nahale ning päikesepõletuste korral.
Vähendab lihaspingeid, sügelust, ärritust, kiirendab
paranemist ja naha taastumist. Imendub hästi,
ei ummista poore ega tekita aknet. Ei sisalda
allergeene ja on lõhnatu.
Põhikomponendid
Emuõli oli Austraalia aborigeenidele universaalne
ravivahend. Nemad avastasid esimesena selle
ravitoime. Sajandite jooksul kasutasid aborigeenid
emuõli erinevate probleemide raviks. Nad
ravisid sellega edukalt värskeid haavu, põletusi,
putukahammustusi, liigesevalusid ja nahahaigusi.

Emu Oil
with Tea Tree Oil
Emuõli ja teepuuõliga palsam
kood 91605
рakendi sisu 15 ml
koostis
Riisikliiõli, oliivõli, mesilasvaha, emuõli, teepuuõli, aprikoosiseemne õli,
nisuiduõli, mandliõli, saialille ekstrakt, Е-vitamiin.

Taime- ja seemneõlid koos mesilasvaha ja emuõliga
tagavad nahale maksimaalse toitumise ja niisutuse,
kaitsevad ja parandavad naha struktuuri.
Põhikomponendid
Teepuuõli, saialille ekstrakt
Puhastavad pehmelt ja ahendavad poore, ennetavad
veresoonte võrgustiku ilmumist naha alla,
leevendavad sügelust ja ärritust.
Taime- ja seemneõlid, emuõli, mesilasvaha
Niisutavad, toidavad ja taastavad intensiivselt tuule
mõjul karedaks muutunud, lõhenenud või päikesest
põletatud nahka, taastavad naha niiskustasakaalu
ja toonuse.
Е-vitamiin
Kaitseb nahka vabade radikaalide ja enneaegse
vananemise ning kortsude tekkimise eest, aitab
säilitada selle venivust ja elastsust.
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Cool Relief Cream
Kehakreem Cool Relief
kood 91645
рakendi sisu 120 g
koostis
Vesi, kristalliseeritud mentool, kamper, emuõli, emulgeeritud vaha,
glütseriinstearaat, steariinhape, metüülsulfonüülmetaan (MSM), riisikliiõli,
glükosamiinsulfaat, tsetearüülpiiritus, ditsetüülfosfaat, tseteet-10
fosfaat, viirukiekstrakt, astelpajuekstrakt, nelgi lehtede õli, eukalüptiõli,
aedpiparmündi õli, põldpiparmündi õli, fenoksüetanool, trietanoolamiin,
karbomeer.

Jahutav-soojendava
toimega
kreem
kiireks
ja tõhusaks lihaste taastamiseks venituste, traumade
ja verevalumite korral. Soojendab pehmelt lihaseid,
kõrvaldab valu, pinge ja liikuvuse piiratuse.
Põhikomponendid
Emuõli, kamper, viiruk, mentool, eukalüptija mündiõli
Parandavad lihaskudede vereringet ja ainevahetust,
jahutavad ning seejärel soojendavad pehmelt
lihaseid vähendades valu ja rahustades vigastatud
kohta.
Metüülsulfonüülmetaan (MSM), glükosamiinsulfaat
Sidekoe asendamatud komponendid. Annavad
lihastele ja sidemetele elastsust, parandavad
toitainete jõudmist lihaskudedesse.
Astelpaju ekstrakt, nelgiõli, vaha
Bioaktiivsete ainete allikad, sisaldavad А-, Сja Е-vitamiini, hoolitsevad lihaskudede toitumise eest
ning parandavad naha ainevahetusprotsesse.
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Silver-Max Care
Kolloidhõbe

kood 91679/91678
рakendi sisu 118/236 ml
koostis
vesi, kolloidhõbe 10 ppm.

„Silver-Max
Care“
kolloidhõbeda
vesilahus
(hõbedane vesi) naha igapäevaseks puhastamiseks.
Kolloidlahuse tootmise tehnoloogia võimaldab
hõbeda osakestel vees täielikult lahustuda. «SilverMax Care» kasutamisel takistavad lahuses sisalduvad
hõbeioonid patogeensete bakterite paljunemist
nahapinnal. Selle lahusega naha puhastamine
hommikul ja enne magamaminekut hoiab seda
värske ja niisutatuna. Kosmeetikud soovitavad
probleemse naha, akne, akne ja vistrike pesemiseks
kasutada hõbedast vett.
Hõbedane vesi on noorendava toimega, vähendab
ärritust, hoiab ära naha kuivuse ja ketenduse,
parandab
toonust
ja
aktiveerib
rakkude
regeneratsiooni.
Hõbeveel põhinevad vannid, maskid, vedelikud
on eriti kasulikud õhukesele, ärrituvale ja tundlikule
nahale.
Savist, köögiviljadest, puuviljadest, marjadest,
kodujuustust,
pärmist
ja
muudest
looduslikest toodetest maskide valmistamisel
on efekti tugevdamiseks soovitatav lisada
maskikomponentidele 1/2 tl Silver-Max Care.
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Silver Gel

Tea Tree Oil

kood 91637
рakendi sisu 44 g
koostis

kood 5701
рakendi sisu 30 ml
koostis

Vesi, hõbe 24 ppm, polüakrüülhape, trietanoolamiin.

100 % puhastatud Melaleuca alternifolia õli.

Kolloidhõbedal
põhinevat
geeli
toodetakse
patenteeritud SilverSol Technology alusel. Geeljas
koostis võimaldab hõbedal kiiresti tungida
sügavatesse nahakihtidesse ja tagab selle tõhusa
toime.

Asendamatu komponent rasuse, kuiva ja probleemse
(akne) naha hoolduses, väikeste lõikevigastuste,
marrastuste ja põletuste korral.

Silver Gel

Põhikomponendid
Hõbe
On
hea
desinfitseerimisvahend
pindmiste
nahavigastuste korral nagu põletused, marrastused,
kriimustused.
Sattudes
vigastatud
kohale,
seob hõbe end koevalkudega ja moodustab
kaitsekihi, kiirendades nii paranemisprotsessi.
Tugevdab
immuunsust,
stimuleerides
A-,
M- ja G-immunoglobuliinide ja immuunrakkude
T-lümfotsüütide moodustumist.

Kosmeetiline teepuuõli

Põhikomponendid
Teepuuõli
Õlil on niisutavad ja regeneerivad omadused.
Teepuuõli sisaldab bioaktiivsete ainete kompleksi
(monoterpeenid, diterpeenid, pineool, viridifloreen,
B-terpineool, L-terpineool), mis avaldavad nahale
tervistavat toimet. Suure imendumisvõime tõttu
toimib õli hästi pindmises nahakihis (naha pinnal)
ja interdermaalselt (naha sees). Taastab suurepäraselt
kahjustatud nahka, leevendab ärritust ja punetust,
puhastab nahka, normaliseerib rasunäärmete tööd,
ahendab poore.
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Kodupuhastusvahendite sari

Alive puhastusvahendid kodu jaoks - on Coral Clubi
ettevõtte teine kaubamärk. See on uue põlvkonna puhastusja pesuvahendid, mis on keskkonnasõbralikud, mitmekülgsed
ja äärmiselt ökonoomsed. Alive eemaldab mustuse hõlpsasti
kõikidel teie kodu pindadel, hoides need puhtad ja värsked.
Kõigi Alive toodete tunnuseks on suurepärased tulemused
minimaalse vaeva ja ajaga.
Alive pesuvahendid on rohelise keemia tooted.
Need sisaldavad keskkonnasõbralikke taimse päritoluga
pindaktiivseid aineid (eraldatud teraviljast, rapsist,
kookosest ja peedist), orgaanilisi happeid ja piparmündi,
tsitruseliste, kummeli eeterlikel õlidel põhinevaid looduslikke
aineid, millel on meeldiv värskendav aroom ja millel pole
hingamissüsteemile ja nahale allergiat tekitavat toimet.
Pärast kasutamist lagunevad kõik Alive kodukeemia
koostisosad mittetoksilisteks aineteks, mis muudab need
inimeste tervisele ja keskkonnale täiesti ohutuks. Alive
tooted ei sisalda väga mürgiseid naftasaadusi, parabeene,
triklosaani, EDTA-d, allergeene, sünteetilisi lõhna-, lisaja värvaineid.
Alive kodukeemia valemid on maamajade ja suvilate
kanalisatsiooni- ja settekanalite jaoks ohutud, kuna need ei
sisalda keemiliselt agressiivseid komponente. Kaasaegsed
septikud põhinevad reeglina jäätmeid lagundavate aktiivsete
bakterite tööl, mille järel filtreeritud vesi juhitakse maasse.
Need bakterid on agressiivse keskkonna suhtes väga
tundlikud. Kloor, fosfaadid, naftasaadused, sünteetilised
lõhnaained, parabeenid ja muud söövitavad kemikaalid,
satuvad süsteemi kanalisatsiooni kaudu, hävitavad aktiivsed
bakterid, häirides või lõhkudes puhastusseadme tööd.
Alive tooted on ülikontsentraadid. Ühest pudelist saate
lahjendatult 5 pudelit kasutusvalmis toodet. See säästab
palju aega ja raha. Vedelate toodete kasutamise mugavuse
huvides on sortimendis pudel pihustiga ja märgistused, mis
näitavad, kui palju kontsentraati valada ja kui palju vett lisada.
Alive pesupesemisvahendite sarja esindavad: granuleeritud
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pulber ja pesuvahend tugevate plekkide pleegitamiseks
ja eemaldamiseks.
Toodete valemid on ohutud, kuna need ei sisalda fosfaate,
fosfonaate, kloori sisaldavaid tooteid, lõhna- ja värvaineid.
Valemid sisaldavad looduslikke mineraale tseoliite,
naatriumperkarbonaati (aktiivset hapnikku), ensüümide
kompleksi. Tseoliidid, erinevalt fosfaatidest, pestakse pärast
pesemist kangast täielikult välja ega põhjusta nahaärritust.
Ensüümid (looduslikud ensüümid) aitavad eemaldada valke
(vereplekid, imikutoit, piimatooted, munad), rasvaplekke
ja hoiavad ära toppide tekkimise kangale.
Naatriumperkarbonaat on keeruliste plekkide jaoks
aktiivse hapniku allikas, jätmata kiudedele ebameeldivat
kollast või hallikat tooni. Kõik need komponendid mitte ainult
ei puhasta kangaid põhjalikult mustusest, vaid hoolitsevad ka
pesu eest hoolikalt, säilitades selle värvi ja struktuuri. Tänu
teralisele vormile on Alive Pulbrid kasutamisel tolmuvabad.
Lõhna- ja värvainete puudumine võimaldab teil soovitada
Alive’i pulbreid allergia, astma ja kemikaalide suhtes
ülitundlikkuse all kannatavatele inimestele.

Alive Eco cleaning solutions

Alive Ultra-concentrated
destainer/deodoriser
Alive Kontsentreeritud toode valgendamiseks
ja kangete plekkide eemaldamiseks

Alive Ultra-concentrated powdered
laundry detergent
Alive Kontsentreeritud pulber värvilise
ja valge pesu pesemiseks

kood 81111
рakendi sisu 1130 г
koostis

kood 81113
рakendi sisu 907 г
koostis

naatriumperkarbonaat 80-90%, sooda 10-20%.

Ohutu,
efektiivne,
multifunktsionaalne
hapnikuvalgendaja. Seda kasutatakse laialdaselt
igapäevaelus: riiete pesemiseks, vaipade, vannitoa
ja tualettruumi puhastamiseks. Tõhus igal
temperatuuril ja vee karedusel, sobib igat tüüpi
ja värvi kangale, välja arvatud siid ja vill. See põhineb
naatriumperkarbonaadil, mis vabastab aktiivset
hapnikku. Perkarbonaat ei jäta kangastele kollast ega
hallikat tooni, desodoreerib pesu, jättes värskuse
tunde. Ei sisalda kloori ega muid agressiivseid
komponente, ohutu autonoomsete settekaevude
jaoks.

naatriumperkarbonaat <40%, naatriumvesinikkarbonaat 15-30%,
tseoliidid 15-30%, anioonsed pindaktiivsed ained 5-15%, mitteioonsed
pindaktiivsed ained 5-15%, naatriumsulfaat 5-15%, naatriummetasilikaat
<4%, ensüümid (alfa- amülaas, proteaas) <3%, ränidioksiid <3%,
resorbeeriv aine (CMC) <3%.

Kontsentreeritud ja üliefektiivne pesupulber käsija masinpesuks. Tõhus igal temperatuuril ja vee
karedusel, sobib igat tüüpi ja värvi kangale, välja
arvatud siid ja vill.
See on 100% biolagunev, ei sisalda fosfaate,
lõhna-, värvaine- ega muid toksilisi aineid. Aktiivne
hapnikuvalgendaja, tseoliidid, ensüümid, eemaldab
õrnalt igasugused plekid, kangale toppe jätmata,
pleegitavad, riide värvi ja struktuuri kahjustamata.
Toodet on väga ökonoomne kasutada (25 g
1 tavapesu kohta).
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Alive pindadele

Alive A All-purpose cleaner
Alive A Universaalne puhastusvahend

Alive B Bathroom&Toilet cleaner

kood 81201
рakendi sisu 500 мл
koostis

kood 81202
рakendi sisu 500 мл
koostis

mitteioonsed pindaktiivsed ained <10%, anioonsed pindaktiivsed ained
<5%, looduslikud ained (tsitraal, limoneen) <5%, säilitusaine (sorbiinhape)
<1%.

Kontsentreeritud toode klaasist, alumiiniumist,
terasest, roostevabast terasest, laminaadist,
plastist, puidust, nahast, kroomist valmistatud
pindade ja toodete kvaliteetseks puhastamiseks
ja rasva eemaldamiseks. Tänu kergetele anioonsetele
ja
mitteioonsetele
pindaktiivsetele
ainetele
lahustab see tõhusalt mustuse ja rasvaplekke ning
on antistaatilise toimega. On meeldiva tsitruselise
aroomiga. Kasutamine säästlik (100 ml toodet 400 ml
vee kohta). Toodet pole vaja loputada, välja arvatud
toiduga kokkupuutuvatel pindadel.
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Alive B Vannitoa ja WC puhastusvahend

orgaanilised happed <30%, mitteioonsed pindaktiivsed ained <5%,
looduslik (piparmündiõli, limoneen) <1%.

Kontsentreeritud puhastusvahend värskendava
piparmündi-sidruni lõhnaga pestavatele vannitoaja tualettpindadele. Toode põhineb orgaanilistel
hapetel ja pehmetel mitteioonsetel pindaktiivsetel
ainetel. Eemaldab tõhusalt katlakivi, visa mustuse
keraamilistelt ja vinüülplaatidelt, mosaiikidest,
dušikabiinidest,
vannidest,
tualettruumidest,
valamutest, torustikust, ilma pinda kahjustamata.
Kasutamine säästlik (100 ml toodet 400 ml vee
kohta). Toodet pole vaja maha pesta.

Alive F Floor&Tile cleaner
Alive F Põrandate ja põrandaplaatide
puhasusvahend
kood 81203
рakendi sisu 500 мл
koostis
mitteioonsed pindaktiivsed ained <5%, anioonsed pindaktiivsed ained
<5%, looduslik aine (limoneen) <1%, säilitusaine (sorbiinhape) <0,1%.

Kontsentreeritud puhastusvahend igat tüüpi
põrandatele ja seinaplaatidele kerge tsitruselise
lõhnaga. Tänu pehmetele taimsetele pindaktiivsetele
ainetele eemaldab see tõhusalt mustuse, rasva
ja muud tüüpi plekid. Ei jäta triipe. Mõjub
antistaatiliselt. Säästlik kasutada, lahjendatud
kontsentraadiga 5-10 ml 1 liitri vee kohta). Saab
kasutada käsitsi pesuks ja masinpuhastamiseks.

Alive G Glass&Mirror cleaner
Alive G Klaaside ja peeglite puhastusvahend
kood 81204
рakendi sisu 500 мл
koostis
mitteioonsed pindaktiivsed ained <5%, sidrunhape <5%, etüülalkohol <5%,
looduslik aine (kummeliõli) <1%.

Kontsentreeritud
puhastusvahend
kõigile
klaaspindadele. Tänu pehmetele pindaktiivsetele
ainetele eemaldab see kvaliteetselt rasvase
ja õlise mustuse, putukate jäljed ja muu mustuse
akendelt, peeglitelt, esiklaasidelt, telerimonitoridelt
ja arvutitelt, polükarbonaadilt, akrüülklaasidelt.
Mõjub
antistaatiliselt.
Kasutamine
säästlik
(100 ml toodet 400 ml vee kohta). Toodet pole vaja
maha pesta, välja arvatud toidu ja joogiveega kokku
puutuvad pinnad.
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Alive nõudepesuks

Alive K Kitchen cleaner
Alive K rasvaeemaldamiseks köökides vms
kood 81205
рakendi sisu 500 мл
koostis
mitteioonsed pindaktiivsed ained <5%, anioonsed pindaktiivsed ained
<5%, polükarboksülaat <5%, naatriumhüdroksiid <1%, looduslik aine
(limoneen) <1%.

Kontsentreeritud
puhastusvahend
kõigile
köögipindadele (teras, roostevaba teras, klaas,
alumiinium, plastik, kroom) meeldiva tsitruselise
lõhnaga. Tänu pehmetele taimset päritolu
pindaktiivsetele ainetele ja teistele toimeainetele
lagundab see intensiivselt rasvu, eemaldab mustuse
ja katu. Kasutamine säästlik (100 ml toodet 400 ml
vee kohta). Toodet pole vaja loputada, välja arvatud
toiduga kokkupuutuvatel pindadel.
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Alive D Allergiavaba nõudepesuvahend
Alive D Hypoallergenic concentrated dish
washing liquid
kood 81311
рakendi sisu 946 мл
koostis
Vesi, anioonsed pindaktiivsed ained 15–25%, amfoteerne pindaktiivne aine
15–20%, glütserool 1–3%, propüleenglükool 1–2%, naatriumkloriid 0–2%,
säilitusaine (BIT) 0,01–0,04%.

Alive nõudepesuvedelik on tõhus kontsentreeritud
nõudepesuaine,
mis
sobib
allergikutele,
astmaatikutele ning keemiliste vahendite suhtes
tundlikele inimestele. Alive nõudepesuvedelik
on taimeõlidel põhinev toode. See on teile ohutu,
kuid väga tõhus määrdunud ja rasvastel nõudel.
Laguneb ohutult ja kiiresti, kahjustades seega
keskkonda vähem.

Alive

Trigger spray bottle
Alive päästikuga pudel
kood 81400
рakendi sisu 500 мл

Kontsentreeritud
Alive
vahendi
mugavaks
kasutamiseks on ette nähtud spetsiaalne päästikuga
pudel.
omadused
• Valada vahend Alive päästikuga pudelisse kuni
täitumisjooneni;
• Lisada pudelisse kraanivett kuni vastava
märgistuseni pudeli küljel;
• Sulgeda pudel ja raputada sisu;
• Vahend on kasutusvalmis.

A
B
G
K

Alive päästikuga pudel
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Neitronik
Neitronik

kood 91753 Neitronik МG-04М
kood 91790 Neitronik 5GRS

Neitronik on parim olemasolev tehnoloogia enda
kaitsmiseks elektromagnetkiirguse eest.
Seade
on
mõeldud
mobiiltelefonidest
ja
raadiotelefonidest,
nutitelefonidest,
tahvelarvutitest,
sülearvutitest,
teleritest,
arvutitest, kaasaskantavatest raadiojaamadest,
mikrolaineahjudest ja wifi ruuteritest tuleneva
elektromagnetkiirguse
kahjuliku
mõju
vähendamiseks.
Neitroniku peamine eelis seisneb selles, et seade
töötab üksnes kiirgava seadme sisselülitamise
korral toimides vastavalt selle elektromagnetväljale.
Kui kiirgav seade on välja lülitatud, jääb Neitronik
neutraalseks.
Tootekirjeldus
Neitronik on eriline antenn. Antenni kristallvõrel
on kristalli võime neelata ja muundada
elektromagnetilist energiat. Antenni käivitavad
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igapäevaelus esinevad kiirgusallikad ning antenn
loob endale sekundaarse välja, mis koostoimes
kiirgusallika primaarse väljaga muundab kiirguse
spektri inimesele ohutusse vormi.
Neitronik МG-04М
Telerite ja arvutiekraanide, kaasa arvatud
LCD
ja
plasmatelerid
ning
tahvelarvutite
elektromagnetkiirguste eest kaitsev seade
Neitronik 5GRS
Tugevam kaitse elektromagnetkiirguste eest, eriti
soovitav neile, kes kasutavad iga päev kaasaegseid
ja
võimsaid
nutitelefone,
wifi
ruutereid,
tahvelarvuteid ja muid elektroonikaseadmeid.
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