Projekt VITAMÍNY S PŘÍBĚHEM
a produkty VITALITY

PŘEDÁVÁME DÁL VĚDOMOSTI, O KTERÝCH VÍME, ŽE POMÁHAJÍ
UDRŽET TO NEJCENNĚJŠÍ NA SVĚTĚ...

PEČUJTE O SVÉ ZDRAVÍ
S VITAMÍNY S PŘÍBĚHEM
A S PRODUKTY VITALITY
Iniciativa Vitamíny s příběhem přichází s cennými podněty, kterak vyzrát
na některé z civilizačních strašáků a jak si zachovat zdraví do vysokého věku.
Vitamíny s příběhem (http://vitaminyspribehem.cz) je projekt, jehož cílem je
informování veřejnosti o možnostech, jak lze účinně předcházet vzniku
civilizačních chorob, především onemocnění srdce a cév, a jakým způsobem si
udržet zdraví do co nejvyššího věku. Poradenská činnost iniciativy je založena
na fascinujících přírodních zákonech o homocysteinu. Odborní poradci, které
platforma Vitamíny s příběhem sdružuje, ve své praxi vycházejí z ověřených
metod a přihlížejí k individuálním potřebám každého zájemce o vyšetření.
Poradci klientům zprostředkovávají zásadní poznatky týkající se homocysteinu
a jeho snižování a ti se od nich učí, jak efektivně předcházet vzniku
civilizačních chorob.
V čele iniciativy stojí Mgr. Michaela Verde Beitlová, jež má bohaté zkušenosti
jak s poradenskou činností, tak s vedením poradců v České a Slovenské republice.
Paní Beitlová je bývalým onkologickým pacientem. Po drastické léčbě se snažila
nalézt své ztracené zdraví, fyzickou a duševní rovnováhu a také způsob, jímž by
předešla návratu zhoubné nemoci. Nadchla ji fakta týkající se homocysteinu
a udržování jeho optimální hladiny a nejen sama na sobě si ověřila, že tato
metoda je funkční.

HOMOCYSTEIN VITALITY
Vyvážená kombinace tří ve vodě rozpustných vitamínů řady B
pro snížení hladiny homocysteinu, umocněná
účinkem zinku, aloe vera a betainu.
Homocystein Vitality je účinný doplněk stravy
pro snížení hladiny homocysteinu. Obsahuje
vitamíny B6 (pyridoxin), B9 (kyselina listová
metafolin) a B12 (methylkobalamin), které
přispívají k normálnímu metabolismu
homocysteinu.
Metafolin a methylkobalamin, bioaktivní
formy B9 a B12, jsou lidským organizmem
lépe vstřebatelné. Zinek podporuje správnou
funkci imunitního systému. Betain optimalizuje
trávení a aloe vera regeneruje vnitřní
prostředí těla.
Vitamíny skupiny B jsou nepostradatelné
pro správný metabolismus a nervový systém.
Užívejte denně Homocystein Vitality, budete se cítit plní energie.

HOMOCYSTEIN VITALITY S ALOE VERA

HOMOCYSTEIN VITALITY S BETAINEM

PŘIROZENÉ JE BÝT ZDRAVÝ A CÍTIT SE DOBŘE

IMUNE VITALITY

Proč se civilizační choroby (tj. choroby z nedostatku pohybu, psychické pohody
a především stravy bohaté na nutrienty) rozšiřují rychlostí světla a postihují
nějakým způsobem každého z nás? Proč jsou pro nás civilizační choroby
samozřejmou součástí života a jsou předmětem každodenních hovorů
příbuzných a přátel? Jednou z možných odpovědí může být, že se dostatečně
nevěnujeme prevenci. Za prevenci však nemůžeme považovat včasnou
diagnostiku choroby, jak je mnohdy médii mylně prezentováno.
Včasná diagnostika „pouze“ určí, jakou nemocí již trpíme, prevence naproti
tomu dokáže výrazně snížit riziko jejího vzniku.

Imune Vitality je 100% přírodní produkt, který se postará o podporu
Vašeho imunitního systému během celého roku.

CO TO JE HOMOCYSTEIN?
Homocystein je toxická aminokyselina, která vzniká v každé živé buňce. Homocystein se dokáže přeměnit na netoxickou látku za předpokladu, že má dostatečný
přísun vitaminů, na kterých přeměna závisí. Přebytek homocysteinu se dostává
do krve, tam se hromadí a způsobuje různá poškození v těle. Se zvýšenou hladinou
homocysteinu je proto spojována řada závažných nemocí. Homocystein je v současné době považován za jeden z významných ukazatelů rizika vzniku kardiovaskulárních onemocnění, aterosklerózy, selhání ledvin, komplikací v těhotenství
a vrozených vad. Poslední výzkumy ukazují, že poruchy v metabolizmu homocysteinu jsou také rizikovým faktorem ve vývoji a funkcích centrální nervové
soustavy.
CO ZVYŠUJE HLADINU HOMOCYSTEINU?
Hladinu homocysteinu zvyšuje především nevyvážená strava, nezdravý životní
styl, málo pohybu, nedostatečný příjem vitamínů a minerálů, kouření a nadměrné
pití alkoholu, život ve velkých městech a špatné životní prostředí.

DÁ SE HLADINA HOMOCYSTEINU SNÍŽIT?

Hladina homocysteinu se dá udržet změnou stravování. Nezbytné je však celoživotně pravidelně užívat přesné dávky vitamínu B6, B12 a kyseliny listové, protože
snížit vysokou hladinu homocysteinu na ideál nelze bez vitamínové suplementace.

JAK SE DÁ ZJISTIT HLADINA HOMOCYSTEINU
A KDE SI MOHU NECHAT PORADIT?

Podobně jako cholesterol se hladina homocysteinu zjišťuje krevním rozborem.
Odběr krve musí probíhat nalačno v certiﬁkované laboratoři.
Vyšetření krve a doporučení k výsledkům rozboru žádejte u svého nejbližšího
poradce na http://vitaminyspribehem.cz

PRO KOHO JE DŮLEŽITÉ SI HLADINU HOMOCYSTEINU HLÍDAT?

V důsledku nedostatku vitamínů a minerálů v naší přirozené stravě je hladina
homocysteinu zvýšená již téměř u každého dospělého člověka (od 18 let), který
pravidelně nedoplňuje vitamíny a minerály. Nezbytné je to především pro ženy
i muže nad 30 let, těhotné a kojící ženy, vegetariány, vegany, ženy a muže užívající
pravidelně nějaké chemické léky, onkologické pacienty, ženy, které užívají hormonální antikoncepci.

Chránit tělo před škodlivými vlivy je hlavním úkolem imunitního
systému. Porucha imunitního sytému vede k mnoha nemocem
21. století. Produkt Imune Vitality byl navržen tak, aby obsahoval
veškeré důležité látky, které dokáží Váš imunitní systém ideálně
vyvažovat a udržovat v dobré kondici. Kromě beta glukanů
obsahuje také bohatou směs medicinálních hub (Reishi,
Shiitake, Agaricus, Cordyceps, Maitake a Chaga), huminové
kyseliny, kyselinu fulvovou, indický angrešt, probiotika (Bacillus
coagulans) a kolostrum. Beta glukany se přirozeně nevyskytují
v těle a musí být čerpány ze zdrojů, jako jsou např. houby
a kvasnice. Beta glukany vykazují pozoruhodné účinky jak na
primární imunitní buňky, tak na koordinaci úspěšné imunitní reakce.
Medicinální houby umí nejen posilovat, ale také regulovat imunitní
systém. Kromě posílení oslabeného imunitního systému tedy
imunitní systém omezují, pokud je jeho reakce nepřiměřená (např.
u alergie). Indický angrešt (Amla) není jen vynikající potravou, ale také
silným antioxidantem. Je plný sloučenin podobných vitamínu C a bioﬂavonoidům,
které zvyšují pozitivní účinky vitamínu C na zdraví a které mohou podporovat
zdravé buňky a buněčné membrány. Huminové kyseliny mají antivirový účinek,
posilují imunitní systém a detoxikují organismus. Huminové kyseliny působí
pozitivně také ve střevech, v nichž jsou schopné zastavit průjem a jiné zažívací
problémy. Kyselina fulvová je nepostradatelný kurýr vitamínů a minerálů.
Kyselina fulvová a huminová se pro Imune Vitality získává při procesu extrakce
přečištěné vody. Spóry Bacillus coagulans jsou odolné vůči žaludeční kyselině
a přecházejí neporušené až do střev, kde dojde k jejich vyklíčení a dočasnému
množení. V produktu Imune Vitality se nachází Bacillus coagulans ve formě spór,
a proto se Imune Vitality nemusí uchovávat v chladničce.
Beta glukany jsou nepostradatelné pro náš imunitní systém.
Užívejte denně Imune Vitality, předejdete virózám
a zánětlivým stavům.

IMUNE VITALITY

MAGNESIUM VITALITY
Využitelnost až 80% bez nežádoucích vedlejších účinků.
Magnesium Vitality je doplněk stravy s hořčíkem v chelátové formě
a vitamínem B2. Dnes je již vědecky prokázané, že tělo nedokáže dobře vstřebat
chemicky vyrobené minerální a stopové látky. V našem produktu je hořčík
zastoupen ve formě Bisglicinátu hořečnatém, což je jedna z nejlepších chelátových
forem, která navíc nemá žádné vedlejší nežádoucí účinky, jako je např. průjem.
Hořčík pomáhá udržovat lidské tělo v dobré fyzické i psychické kondici, zlepšuje
spánek, odstraňuje ranní únavu, působí proti křečím, posiluje nervovou soustavu,
tlumí bolesti hlavy, prodlužuje a zlepšuje účinek léků proti bolesti, zlepšuje
kvalitu nehtů, vlasů a zubů, reguluje množství cholesterolu (s lecitinem
a vitamínem B6) a brání vzniku močových kamenů a v neposlední řadě pozitivně
ovlivňuje metabolizmus homocysteinu. V našem produktu je hořčík zastoupen
ve formě Bisglicinátu hořečnatém, což je jedna z nejlepších chelátových forem,
která navíc nemá žádné vedlejší nežádoucí účinky, jako je např. průjem.
Zvýšený příjem hořčíku potřebují těhotné a kojící ženy, sportovci, lidé s fyzicky
náročným povoláním, jedinci, jejichž věk je 50 let a vyšší, kardiaci, diabetici,
ti, kteří se hodně potí, jedinci pravidelně ve velkém množství konzumující
alkohol, lidé užívající léky jako diuretika a antibiotika, nebo ženy užívající
hormonální antikoncepci. Nedostatkem hořčíku trpí dle lékařů v ČR více jak
3,5 mil. lidí. Mezi časté projevy nedostatku hořčíku patří únava, časté bolesti
hlavy, snížená koncentrace, podrážděnost, náchylnost ke stresu a depresím,
nespavost, divoké sny, časté nutkání na močení, bušení srdce, častý třes víček,
svalové křeče, závratě, citlivost na změny počasí, kloubní potíže, padání vlasů,
lámavé nehty, zubní kazy a jiné.
Hořčík je nepostradatelný a životně důležitý pro naše zdraví a pocit pohody.
Užívejte denně Magnesium Vitality, bude Vás chránit.

VÝHODY PRODUKTŮ
Využitelnost až 80% bez nežádoucích vedlejšíchVITALITY
účinků.
• Vyjímečné složení všech produktů řady Vitality,
tj. suroviny v té nejvyšší kvalitě
a vstřebatelnosti
• Bez cukru, škrobu, soli, sóji, kukuřice,
pšenice, lepku, kvasnic, mléčných
derivátů, umělých barviv, konzervantů
a genetických modiﬁkátorů
• Produkty, které jsou v souladu
s přírodou, obsahují pouze
organické formy vitamínů
a minerálů.
• Vitamíny a minerály jsou
v produktech ve vyvážené
kombinaci.
• Povaha kapslí je čistě rostlinná,
je tedy vhodná pro vegetariány a vegany.
• Každá surovina obsažená v kapsli
prochází testem pravosti a testem
na obsah účinných látek (dle COA).
• Preparáty jsou vyráběny v malých sériích
pro zajištění čerstvosti.

MAGNESIUM VITALITY

E-shop s produkty Vitality
a realizace objednávek zajišťuje
ﬁrma Hcy Vitality.

Nejvyšší kvalitu obsažených
surovin a šetrnou výrobu kapsle
zajišťuje ﬁrma Naturaway.

Projekt VITAMÍNY S PŘÍBĚHEM
a produkty VITALITY

Kontaktní údaje:
tel.: +420 724 322 566
email: info@vitaminyspribehem.cz I fb: Vitamíny s příběhem
web: www.vitaminyspribehem.cz I e-shop: hcy-vitality.cz

SLEVOVÝ KÓD:
KONTAKT NA VAŠEHO PORADCE:

Objednávky produktů Vitality na http://hcy-vitality.cz

