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Produkty Vitality



DOPŘEJTE SI LUXUS
Vitamíny, minerály a stopové prvky zkrátka potřebuje každý člověk.
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO – World Health Organization)
mikroživiny chybí v půdě a tedy i v potravě již několik desetiletí.
Jejich deficit se dá zmírnit suplementací. Máme pro Vás proto ucelenou
řadu produktů Vitality pečlivě sestavenou podle těchto doporučení.

• Výjimečné 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 především organické  
   formy vitamínů a minerálů. 
• Vitamíny a minerály jsou v produktech ve vyvážené kombinaci,
   působí synergicky. 
• Povaha kapslí je u většiny produktů čistě rostlinná, je tedy vhodná
   pro vegetariány. 
• 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.

VÝHODY
PRODUKTŮ VITALITY

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

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



HOMOCYSTEIN VITALITY

Doporučené dávkování: Doporučená denní dávka
1 tobolka denně. Vždy tobolku dobře zapíjíme vodou.

Složení: inulin, vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid),
vitamíny B3 (niacin), vitamín B5 (kyselina pantothenová),
vitamín B1 (thiamin), vitamín B2 (riboflavin), vitamín B9
(kyselina listová - L-metylfolát vápenatý), vitamín B12
(methylkobalamin), vitamín B7 (biotin), aloe vera.

HOMOCYSTEIN VITALITY
S BETAINEM
Doporučené dávkování: Doporučená denní dávka
1 tobolka denně. Vždy tobolku dobře zapíjíme vodou.

Složení: inulin, vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid),
vitamíny B3 (niacin), vitamín B5 (kyselina pantothenová),
vitamín B1 (thiamin), vitamín B2 (riboflavin), vitamín B9
(kyselina listová - L-methylfolát vápenatý), vitamín B12
(methylkobalamin), vitamín B7 (biotin), betain.

Vyšetření krve na homocystein a konzultaci
objednávejte na: vitaminyspribehem.cz

DOPLŇKY STRAVY

Vyvážená kombinace ve vodě rozpustných vitamínů řady B, umocněná
účinkem aloe vera a betainu.

Homocystein Vitality je doplněk stravy s komplexem
vitamínů řady B s vyšším obsahem vitamínu B6
(pyridoxin), B9 (kyselina listová L-metylfolát)
a B12 (methylkobalamin).
Ty přispívají k normálnímu metabolizmu
homocysteinu.
Metafolin a methylkobalamin, bioaktivní
formy B9 a B12, jsou lidským organizmem
lépe vstřebatelné. Betain optimalizuje
trávení a aloe vera regeneruje vnitřní
prostředí těla.

Vitamíny skupiny B jsou nepostradatelné
pro správný metabolizmus a nervový systém.
Užívejte denně Homocystein Vitality.

HOMOCYSTEIN VITALITY
S ALOE VERA



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.

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 metabolismu 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 vitamínů 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. 
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.

Zdroj: Uwe Till.  Die B-Vitamine Folsäure, B6 und B12 in der Prävention.
'UNI-MED  Science'. 2. Auflage. 2013. 128 s. ISBN: 3837414205

PŘIROZENÉ JE BÝT ZDRAVÝ
A CÍTIT SE DOBŘE



IMUNE VITALITY
DOPLŇKY STRAVY

Imune Vitality je 100% přírodní produkt. Podporovat imunitní systém
se vyplatí během celého roku.

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 látky důležité
pro rovnováhu imunitního systému. 

Kromě betaglukanů obsahuje také tři
nejdůležitější medicinální houby (Reishi,
Cordyceps a Chaga).
Unikátní jsou obsažené antioxidanty
L-Glutation a Astaxantin, ty jsou
považovány za krále všech
antioxidantů. Více o nich najdete
na webových stránkách. 
Betaglukany se přirozeně nevyskytují v těle
a musí být čerpány ze zdrojů, jako jsou např.
houby a kvasnice. Betaglukany 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. 

Betaglukany a antioxidanty jsou nepostradatelné pro náš imunitní systém.
Užívejte denně Imune Vitality.

                      IMUNE VITALITY
                                         
                                         Doporučené dávkování: Doporučená denní dávka
                                         1–2 tobolky 2x denně. Vždy tobolku zapíjíme vodou.

                                         Složení: betaglukan, obal kapsle – hydroxypropyl-
                                         methylcelulóza, extrakt lesklokorka lesklá (Ganoderma
                                         lucidum), L-Glutation redukovaný, extrakt housenice
                                         čínská (Cordyceps sinensis), extrakt rezavec šikmý
                                         (Inonotus obliquus), extrakt indický angrešt – amla,
                                         extrakt z mořské řasy haematococcus pluvialis.



Chelátová forma hořčíku, která má využitelnost až 80%.

Magnesium Vitality je doplněk stravy s hořčíkem v chelátové formě. 
Dnes je již vědecky prokázané, že tělo nedokáže dobře vstřebat chemicky
vyrobené minerální a stopové látky. V našem produktu je hořčík zastoupen
ve formě bisglycinátu hořečnatého, 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. 

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 než
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.

                      MAGNESIUM VITALITY

                      Doporučené dávkování: Doporučená denní dávka
                      1–3 tobolky denně. 
                      Vždy tobolku dobře zapíjíme vodou.

                      Složení: hořčík bisglycinát (100% chelát),
                      inulin – čekanková vláknina, hydroxypropylmethyl-
                      celulóza – obal kapsle.

MAGNESIUM VITALITY
DOPLŇKY STRAVY



Mega Lecithin Vitality obsahuje extrakt ze sóji bez genetické modifikace.
Jeho užívání je tedy v tomto ohledu bezpečnější.
Lecitin zabraňuje zanášení cévního systému, podporuje funkci jater, které
díky němu lépe zpracovávají živiny, snadněji odstraňují odpadní látky, zbavují
se škodlivin (detoxikace) a správně jimi protéká krev. Lecitin ocení ti, kteří
se starají o svou postavu, neboť zabraňuje ukládání tuku v problematických
partiích stehen, hýždí a boků. Lecitin pozitivně ovlivňuje mentální
 a neurologické pochody.
Užívejte denně Mega Lecithin
Vitality. Lecitin pomáhá zachovat
kognitivní funkce.

                      MEGA LECITHIN VITALITY

                      Doporučené dávkování: Doporučená denní dávka
                      1–2 tobolky denně. 
                      Vždy tobolku zapíjíme vodou.

                      Složení: Lecitin ze sóji bez genetické modifikace, 
                      tobolka: glycerin, želatina.

Zinek Vitality obsahuje zinek v chelátové formě pro snadné vstřebávání. 
Zinek je nezbytný k normální činnost více než 7O enzymů, k uvolňování
vitamínu A z jater, k metabolizmu a vstřebávání Fe, k udržení nízké hladiny
cholesterolu, ke snižování hladiny histaminu, k růstu a sexuálnímu vývoji,
ke zdravému vývoji a donošení plodu, k tvorbě inzulínu a testosteronu,
k trávení a vstřebávání, k hojení ran a hemoroidů, ke zdraví svalů, kůže, nehtů
i vlasů, k obranyschopnosti našeho organismu.
Užívejte denně Zinek Vitality, podpoříte činnost svých enzymů.

ZINEK VITALITY

Doporučené dávkování: Doporučená denní dávka
dospělý 1–2 tobolky denně. Děti od 8 let
1 tobolka denně.
Vždy tobolku dobře zapíjíme vodou.

Složení: mikrokrystalická celulóza, zinek bisglycinát
(chelát), hydroxypropylmethylcelulóza
– obal kapsle.

MEGA LECITHIN VITALITY

ZINEK VITALITY

DOPLŇKY STRAVY



JOD VITALITY

Vyšetření jódu v moči a konzultaci
objednávejte na: vitaminyspribehem.cz

DOPLŇKY STRAVY

Jod Vitality je vyvážená a skvěle fungující kombinace jodu, selenu
a vitamínu E.

Jod podporuje vývoj a činnost mozku, dle studií zvyšuje IQ, posiluje štítnou
žlázu a upravuje buněčný metabolizmus. Navíc zbavuje nespavosti,
nesoustředěnosti a bolesti svalů a kloubů. Blahodárně působí na menstruační
cyklus, nedovolí usadit se toxinům a zlepšuje náladu.

Selen je esenciální stopový prvek ochraňující před toxiny a těžkými kovy.
Může podpořit prevenci proti nádorovým onemocněním. Je součástí
glutathion peroxidázy – enzymu, který v našem těle dokáže
proměnit jedovatý a karcinogenně působící
peroxid vodíku na vodu a kyslík.
Tuto proměnu aktivuje právě selen.

Vitamín E – vitamín dlouhověkosti
– má protizánětlivé účinky, napomáhá
hojení ran a jizev. 
Chrání jiné vitamíny, tuky, hormony
a enzymy před volnými radikály.

Užívejte denně Jod Vitality.

                      

JOD VITALITY

Doporučené dávkování: Doporučená denní dávka 1 tobolka denně. 
Vždy tobolku dobře zapíjíme vodou.

Složení: Inulin – čekanková vláknina, hydroxypropylmethylcelulóza – obal
kapsle, D – alfa tokoferyl acetát (vitamin E), chaluha bublinatá (Fucus
vesiculosus), L – selenomethionin.



D3 + K2 VITALITY

Vyšetření vitamínu D v krvi a konzultaci
objednávejte na: vitaminyspribehem.cz

DOPLŇKY STRAVY

Vyladěný poměr vitamínu D a K pro ochranu organizmu.

                                                                Tyto dva vitamíny spolupracují velice
                                                                úzce v obraně organizmu proti mnoha
                                                                nebezpečným jevům jako jsou: zubní
                                                                kazy, požití antibiotik, nedostatek slunce,
                                                                vápenatění cév, srdeční nemoci,
                                                                cukrovka, osteoporóza, bolesti kloubů,
                                                                požití léků proti nadbytku cholesterolu,
                                                                zánět spojivek, nespavost, pobyt 
                                                                v nezdravém prostředí, zácpa,
                                                                nechutenství, únava, impotence, křeče,
                                                                deprese atd.

                                                                Vitamín D přispívá k udržení pevných
                                                                a silných kostí, hraje roli pro udržení
                                                                  zdraví kardiovaskulárního systému
                                                                     a u žen omezuje riziko osteoporózy.
                                                                      
                                                                       U sportovců má vitamín D výrazně
                                                                         pozitivní vliv na objem, výkon
                                                                          a regeneraci svalů, postřeh
                                                                           a koordinaci pohybů.

Vitamín K přispívá k normální srážlivosti krve a udržení normálního stavu
kostí.

Užívejte denně D3+K2 Vitality.

D3 + K2 VITALITY

Doporučené dávkování: Doporučená denní dávka
1 tobolka denně. 
Vždy tobolku zapíjíme vodou.

Složení: inulin, hydroxypropylmethylcelulóza –
obal kapsle, cholekalciferol, menachinon.



pH Vitality je produkt pro přípravu nápoje, který pomáhá udržet
acidobazickou rovnováhu organizmu. 

Mírně zásadité prostředí nedovolí rozmnožování patologických organizmů,
užívání zásadotvorných minerálů je proto velice dobrý způsob, jak zachovat
zdraví. pH Vitality obsahuje vápník, hořčík, draslík, mangan, bór, chrom
a lyofilyzovanou aloe vera.

Vápník zajišťuje základní životní funkce a zdravou stavbu našich kostí, při jeho
nedostatku si jej tělo bere právě z kostí. Je prevencí proti osteoporóze,
zmírňuje silnou a častou menstruaci, upravuje vysoký krevní tlak. Hořčík pro
silné srdce, nervový systém, celkový růst, zdravé kosti a zuby, je nutný ke tvorbě
enzymů, odbourává cholesterol, je účinnou prevencí proti kornatění cév
a ledvinovým kamenům, reguluje srdeční rytmus, zároveň má antidepresivní
a sedativní účinky. Draslík reguluje enzymatické reakce a přenášení impulzů
nervové soustavy, snižuje vysoký krevní tlak, podporuje funkci ledvin
a zabraňuje křečím. Mangan aktivuje některé enzymy, například je nezbytný
ke tvorbě pohlavních hormonů a ke tvorbě krve, s jeho pomocí probíhá v těle
syntéza cukrů. Chrom udržuje hladinu krevního cukru, nezbytný pro zdravý
vývoj plodu, napomáhá přeměně bílkovin, cukrů a tuků, reguluje krevní tlak,
zmírňuje bolesti hlavy, spolupůsobí při léčbě astmatu. Bór váže vápník,
pomáhá vstřebávání vápníku. Tato vlastnost bóru je důležitá pro seniory
a ženy po přechodu, které nejvíce trpí osteoporózou. Bór také dokáže
zvednout hladinu přirozeného estrogenu. Aloe vera přispívá k regeneraci
vnitřního prostředí těla.

Zdroj: Otto Heinrich Warburg. Emil Warburg, Biochemistry, Nobel laureate,
Warburg family. Nakladatelství: Betascript Publishing,
2011. 260 s. EAN: 9786138601500

Udržovat zásadité prostředí našeho organizmu je účinné
při prevenci proti civilizačním chorobám. Užívejte denně pH Vitality.

                      pH VITALITY

                      Doporučené dávkování: 2x denně 2 čajové lžičky
                      prášku dobře rozpustit v 1 dcl vody a vypít.
                      Denní dávka 9,8 g (2 čl).

                      Složení: Regulátor kyselosti laktát hořečnatý
                      a vápenatý, inulin, regulátor kyselosti citrát tridraselný
                      a kyselina jablečná, sušená citronová šťáva, protis-
                      pékavá látka uhličitan hořečnatý, přírodní citronové
aroma, laktát chromitý, bór glycinát, sladidlo steviol glykosidy – extrakt stevia
rebaudiana, barvivo kurkumin, glukonát manganatý, aloe vera.

pH VITALITY
DOPLŇKY STRAVY



PROMIKROBIOM VITALITY

Konzultaci k jemné a účinné sanaci střev objednávejte na:
vitaminyspribehem.cz

DOPLŇKY STRAVY

Do detailu promyšlená kombinace bakteriálních kmenů,
která zvládá práci za dva především ve střevech. 

I jednotlivě jsou obsažené bakteriální kmeny podle četných výzkumů přínosem
pro plíce, kůži, zdraví jater. Chrání i před některými patogenními bakteriemi,
které jsou rezistentní vůči lékům. Pomáhají proti přerůstání bakterií v žaludku
při dlouhodobém podávání inhibitorů protonové pumpy (léčba refluxu, pálení
žáhy atd). Chrání také před patogeny jako je Candida i Aspergillus. Regulují
uvolňování a účinky histaminu a zánětlivou odpověď těla. Působí antioxidačně. 
Jsou prospěšné u diabetu, trávicí trakt, zdraví zubů, snižují zánět, zmírňují
astma i alergie, skvělé pro kůži, prospěšné v těhotenství, zabraňují
urogenitálním infekcím. Mohou zmírnit depresi a úzkosti a snížují
pocit bolesti.
                                                            Mohou potlačit i snížit kolitidu u novo-
                                                            rozenců, což poukazuje na protizánětlivý
                                                            a antimikrobiální efekt.
                                                            Působí pozitivně na propustnost střevní
                                                            stěny. Účinné proti přerůstání E. coli.
                                                            Produkují vitamíny B, zvyšují absorpci
                                                            železa, vápníku, zmírňují a chrání proti
                                                            toxicitě těžkých kovů. Stejně tak pomáhají
                                                            snižovat mutagenní pochody. Produkují
                                                            organické kyseliny. Zabraňují infekci prsu
                                                            v těhotenství.
                                                            Chrání proti akutnímu selhání jater.
                                                            Pomáhají proti nedostatku mateřského
                                                            mléka. ZABRAŇUJÍ NEJČASTĚJŠÍM
                                                            NEŽÁDOUCÍM ÚČINKŮM
                                                            ANTIBIOTICKÉ LÉČBY.
                                                            Promikrobiom Vitality pro větší užitek
                                                            kombinujte s Prebio Vitality. 

PROMIKROBIOM VITALITY

Doporučené dávkování: Doporučená denní dávka 
1 tobolka 1–2x denně, ráno před jídlem a večer
před spaním. Vždy tobolku zapíjíme vodou.

Složení: Směs živých organizmů (obsahuje mléčné
složky), aktivní mléčné kvasinky Kluyver f. marxianus
B0339, fruktooligosacharidy.
Tobolka: hydroxypropylmethylcelulóza
s enterosolventním povlakem.e vera.



ENZYMY VITALITY
DOPLŇKY STRAVY

V našem těle je přes 3 000 různých enzymů a každý z nich má svou
nenahraditelnou úlohu. Společně zajišťují chod životních procesů, přeměn
a mechanismů. 

Enzymy přijímáme jen v živé kvalitní stravě. Neexistují ve vařené, mražené
ani sušené, těmito procesy je zabíjíme. A když se jich takto pracně
zbavíme, musíme si pracně vytvořit nové, čímž
spotřebováváme své vlastní zásoby minerálů
a vitamínů, které naše tělo potřebuje jinde.
Enzymy štěpí, urychlují, zpomalují,
aktivují, deaktivují…

Produkt obsahuje trávicí enzymy, 
tedy enzymy, které štěpí tuky, proteiny
a sacharidy.
Nedostatek enzymů postupně způsobuje
narušení veškerých životních funkcí – trávení,
dýchání, pohyb... 
Je tedy zřejmé, že jejich ideální hladinu si
musíme udržovat od kolébky až po hrob. 

A proto si dejte něco syrového a zeleného a bio nebo kvašeného
(k tomu ostatnímu) na talíř, pusťte si hudbu a pomalu důkladně žvýkejte,
aby se enzymy z potravy dobře promísily s těmi ze slin. A k tomu můžete přidat
naše Enzymy Vitality v kapslích.

Bez enzymů by probíhala mnohem pomaleji tvorba bílkovin a buněk, 
celkový metabolizmus by byl zpomalen a v těle by se hromadily nepotřebné
metabolity (zbytky). Užívejte denně Enzymy Vitality.

ENZYMY VITALITY

Doporučené dávkování: 2 kapsle denně vždy minimálně 30 minut
                      před jídlem a zapít dostatečným množstvím vody.

                      Složení: bromelain, papain, proteáza neutrální, 
                      proteáza vysoké pH, peptidáza, proteáza nízké pH, 
                      serrapeptáza, amyláza, laktáza, invertáza, xylanáza, 
                      alfa-galakosidáza, maltáza, glukoamyláza, 
                      fytáza, lipáza.



Zdraví a síla kostí a kloubů závisí především na výživě bohaté na nutrienty. 
Jen s takovou výživou docílíte efektivního zásobování těch nejzranitelnějších
míst v pohybovém ústrojí – kloubů a chrupavek.

Vyváženou stravu může výrazně podpořit doplněk stravy. Každá obsažená
látka v kloubním preparátu určuje míru výsledného efektu, a proto
KloubVital obsahuje jen pečlivě vybrané a přirozeně se vyskytující bioaktivní
látky. Hlavní složka produktu - patentovaný kloubní matrix - pochází z panenské
přírody Nového Zélandu. Dali jsme si záležet na tom, aby obsah produktu
KloubVital zohledňoval výsledky nejnovějších výzkumů v oblasti výživy
za účelem zachování pohybového aparátu v perfektní kondici
do vysokého věku. 

Složení produktu KloubVital je raritou na trhu v České republice, ale
i v Evropě.  A co je na něm tak výjimečného? Výjimečné je to, že látky, které
obsahuje, jsou získány pouze patentovanou metodou zachovávající veškeré
minerály, vitamíny a kofaktory citlivé na teplo.

KloubVital obsahuje
• Kostní matrix
• 16 účinných látek v 1 dávce
• Nízkomolekulární chondroitin sulfát pro maximální vstřebatelnost
• Řadu stopových minerálů a živin nalezených v extraktu z celých kostí.
• Kolagen typu I a II v nativní i hydrolyzované podobě
• Vápník a fosfor v ideálním fyziologickém poměru 2:1 v mikrokrystalické struktuře
   pro lepší absorpci a biologickou dostupnost
• Glykosaminoglykany přirozeně se vyskytující ve zdravé kostní matrici
• Proteiny stimulující kosti (IGF I & II, TGF β, Osteokalcin).

Glukosamin sulfát, Kyselina hyaluronová  a další vitamíny, minerály, extrakty
bylin a nutrientů, které přispívají k podpoře zdraví kostí a kloubů a zubů.

Proč KloubVital?
• Spektrum dobře vstřebatelných vitamínů a minerálních látek pro zdraví 
   pohybového aparátu
• Kolagen typu I a II v nativní i hydrolyzované podobě
• 16 účinných látek
• Bez aditiv a alergenů
• Bioaktivní růstové faktory
• Patentované látky a směsi na podporu
   zdraví kostí

KLOUBVITAL
DOPLŇKY STRAVY



OMEGA-3 VITALITY
DOPLŇKY STRAVY

Omega-3 Vitality je vyvážená kombinace vysoce kvalitního triglyceridového
rybího oleje a extra panenského olivového oleje s vysokým obsahem
polyfenolů. Díky příjemné citrónové (ovocné) chuti je pravidelná konzumace
rybího oleje opravdovým požitkem.
 
Náš Omega-3 Vitality obsahuje přirozenou formu triglyceridů. To je ta nejlepší 
forma, kterou doporučují podle výsledků výzkumu vědci a nutriční specialisté.
Esenciální mastné kyseliny v čele s EPA (kyselina eikosapentaenová) a DHA
(kyselina dokosahexaenová), jsou pro lidský organismus nezbytné, ovšem
vyrobit si je nedokáže.
Náš mozek se jimi živí, pokud máte problémy s pamětí, koncentrací,
hyperaktivitou, dejte mu jich více. Dalšími příznaky jejich nedostatku jsou
suchá kůže, únava, změny nálad a deprese.

                                                         Nutné jsou i pro naše srdce, nervy, růst,
                                                         vývoj a navíc mají protizánětlivé účinky.
                                                         Zmírňují průběh alergických reakcí
                                                         a příznaky chronické lupenky. Zmenšují
                                                         riziko nádorových onemocnění.
                                                         Snižují vysoký krevní tlak a hladinu
                                                         cholesterolu LDL v krvi, brání rozvoji
                                                         aterosklerózy a vzniku plaků na cévních
                                                         stěnách, pomáhají snížovat hladinu
                                                         krevního cukru, což ocení diabetici.

                                                         Některé přínosy Omega 3 s olivovým
                                                         olejem pro zdraví:
                                                         Polyfenoly z olivového oleje chrání krevní
                                                         lipidy před oxidačním stresem.
                                                         Vitamín E přispívá k ochraně buněk
                                                         před oxidačním stresem.
                                                         DHA podporuje správný vývoj mozku dětí.
                                                         DHA podporuje správný vývoj zraku
                                                         kojenců do 1 roku.
                                                         DHA a EPA přispívají k udržení potřebného
                                                         množství triglyceridů.

OMEGA-3 VITALITY

Doporučené dávkování: 8,5 ml denně = jedna
polévková lžíce.

Složení: Směs oleje z ryb z udržitelných bio chovů,
triglyceridy, olivový olej lisovaný za studena,
směs tokoferolů, přírodní aroma citron.



BEAUTY DRINK KOLAGEN
+ VITAMÍNY PRO VLASY,
NEHTY A PLEŤ

DOPLŇKY STRAVY

Speciální formule 30 vědecky ověřených látek pro podporu růstu a zdraví
vlasů, nehtů a pleti. Jedná se o jediný produkt svého druhu na našem trhu!

Jedná se o speciálně navržený beauty nápoj s obsahem 10.000 mg 100%
bioaktivního hydrolyzovaného rybího a hovězího kolagenu, elastinu, kyseliny
hyaluronové a vitamínu C s dalšími 27 účinnými látkami. Ty nám ve své
vyvážené kombinaci přispívá k normální funkci pokožky, nehtů a vlasů.

A nejedná se jen čistě o kolagenový nápoj.
Tajemství spočívá v kombinaci kolagenu,
kyseliny hyaluronové a elastinu.
Elastin je jedním z nejelastičtějších
a nejhojnějších proteinů v těle, 
který dává pokožce schopnost
napínat se a opět se stáhnout.
Věřte či ne, ve skutečnosti je
elastin asi tisíckrát pružnější
než kolagen!

Kolagen a elastin jsou
dva naprosto klíčové prvky,
které hrají zásadní roli
v kráse a zdraví vaší
pokožky.
Užívejte denně
Beauty drink. 

BEAUTY DRINK

Doporučené dávkování: Obsah rozmíchejte
ve sklenici vody (1-2 dcl) a vypijte.
Denní dávka 6,9 g.

Složení: Kolagen, Vitamín A, Vitamín C, Vitamín B1,
Vitamín B2, Vitamín B3, Vitamín B5, Vitamín B6,
Biotin, Vitamín B9, Vitamín B12, L-cystein, L-methionin, 
MSM, Extrakt z bambusových výhonků (45,5 mg
křemíku), Tremella extrakt 10:1, Hyaluronan sodný,
Zinek, Mangan, Měď, Selen.



PREBIO VITALITY
DOPLŇKY STRAVY

Prebiotická multivláknina Prebio Vitality kombinuje ty nejzdravější
suroviny z ekologického zemědělství.

Prebio Vitality obsahuje ten největší zdroj rezistentního škrobu na světě,
který se získává z organicky vypěstovaných zelených banánů (Austrálie).
Tato superpotravina obsahuje tři typy vlákniny (rozpustnou, nerozpustnou
a fermentovatelnou), což z ní činí základní zdroj multivlákninového
rezistentního škrobu. 
Multivláknina ze zelených
organických banánů je také
přírodním zdrojem 5 HTP,
který je přirozeným
prekurzorem serotoninu.
Serotonin je důležitý
neurotransmiter, který
reguluje pocity štěstí
a pohody.

A konečně, o rezistentním
škrobu ze zelených banánů
se často mluví jako o
„second-meal“ a působí jako
potlačovač chuti k jídlu,
který může pomoci
při hubnutí.

                                                         "Banánová" vláknina je také bohatá
                                                         na důležité minerály, jako je draslík,
                                                         zinek, hořčík, a vitaminy B3 a B6.

                                                         Prebio Vitality pro větší užitek kombinujte
                                                         s Promikrobiom Vitality. Multivláknina
                                                         Prebio Vitality potěší Vaše celé tělo. 
                                                         Užívejte denně Prebio Vitality

PREBIO VITALITY

Doporučené dávkování: 2 x denně 2 čajové lžičky prášku dobře rozpustit
v min. 1,5 dcl vody a vypít. Denní dávka 12,6 g (4 čajové lžičky).

Složení: banánová multi vláknina (rezistentní škrob), chitin-glucan,
fruktooligosacharidy, čekanková vláknina – inulín, regulátor kyselosti
kyselina jablečná, K. marxianus B0399®(kvasinka s aktivními probiotickými
vlastnostmi), přírodní citronové aroma, přírodní sladidlo thaumatin
a steviol glykosidy.



VITAMIN A VITALITY
DOPLŇKY STRAVY

Vitamín A Vitality obsahuje retinol palmitát, což je aktivní forma vitamínu A,
vstřebává se tedy přímo. 

Vitamín A je obecný termín pro skupinu sloučenin rozpustných v tucích.
Sloučeniny vitaminu A se nacházejí v živočišných i rostlinných produktech.
Tyto sloučeniny jsou nezbytné pro mnoho procesů v těle včetně udržení
zdravého zraku a prevenci před šeroslepostí, zajištění normální funkce
imunitního systému a podpory zdravého růstu a vývoje dětí v prenatálním
období, přispívá ke zdraví kostí a také pomáhá regulovat krevní cukr
a snižovat riziko vzniku některých druhů rakoviny. V těle se 50 až 80 %
vitaminu A ukládá v játrech a uvolňuje se podle potřeby těla.

Zrak může sloužit do vysokého věku. Užívejte denně Vitamín A Vitality.

Příznaky nedostatku vitamínu A:
• Noční slepota
• Vysoké riziko infekce, zejména v krku, hrudníku a břiše
• Suchá kůže
• Problémy s plodností
• Zakrnělý růst u dětí

VITAMIN A VITALITY

Doporučené dávkování: 1 tobolka denně nejlépe po jídle. 
Vždy tobolku dobře zapíjíme vodou.

Složení: inulin, retinol palmitát, 
hydroxypropylmethylcelulóza - obal kapsle. 



C+MED VITALITY
DOPLŇKY STRAVY

C+Med Vitality je unikátní kombinace vitamínu C - kyseliny L-askorbové
a jedinečného medu. Tuto synergii látek podtrhuje ještě šípek
a citrusové bioflavonoidy. 
 
                                                                           Jedinečná chuť ohromí starší
                                                                           i mladší konzumenty. Vitamín C
                                                                           patří mezi jeden z nejdůleži-
                                                                           tějších vitamínů v našem těle.

                                                                           Je rozpustný ve vodě, proto ho
                                                                           užívejte nalačno. Přispívá
                                                                           k udržení normální funkce
                                                                           imunitního systému, funkci
                                                                           krevních cév, kostí, chrupavek, 
                                                                           dásní, zubů, kůže atd.

Jeho nejlepším zdrojem je čerstvé ovoce a zelenina. Jeho nedostatek
doporučují nutriční specialisté pravidelně doplňovat pomocí potravinových
doplňků.

Med je přirozená sladká látka produkovaná včelami (Apis mellifera)
z nektaru rostlin, který včely sbírají, přeměňují spojením se specifickými
vlastními látkami, ukládají, dehydratují, skladují a nechají v plástech
dozrát a vyzrát.

Ve výrobních zařízeních je surový med analyzován, homogenizován, čištěn
a standardizován tak, aby splňoval kvalitativní požadavky uživatelů. 
Používá se při výrobě kojenecké výživy.

Vitamín C je klíčem ke zdravé a zářivé pleti. Užívejte denně C+med Vitality. 

C+MED VITALITY

Doporučené dávkování: 1x denně
1/2 odměrky prášku dobře rozpustit v 1,5 dcl
vody a vypít.
Denní dávka 2,5 g (půl odměrky).

Složení: L-askorbát vápenatý, kyselina L-askorbová,
medový prášek, Citrus aurantium, extrakt z kůry
citrusových plodů 60% hesperidinu, šípkový extrakt
10:1, přírodní aroma, protispékavá látka: oxid
křemičitý.



KDO JSME?
PŘEDSTAVENÍ

ZDENEK
KARAFIÁT

Motto: Pojďme dělat 
svět zdravější,

společně to dokážeme...

RADEK
MICHALÍK

Motto: Mám rád pocit,
když výsledek stojí 

za to

MGR. MICHAELA 
ALALI BEITLOVÁ

Motto: Hledám způsoby, 
jak věci zrealizovat, 

nikoliv důvody proč to nejde

Předáváme dál vědomo�i,
o kterých víme, že pomáhají udržet
to nejcennější na světě...

Projekt Vitamíny s příběhem
(vitaminyspribehem.cz) sdružuje nezávislé
výživové poradce. Cílem projektu je
zprostředkovat zájemcům informace o prevenci
vzniku civilizačních chorob a pomoci jim
s výběrem vhodných vitamínových doplňků
a jejich správným užíváním podle
zásad racionální výživy.

Mgr. Michaela Alali Beitlová, 
inspirátorka na cestě ke zdraví, 
je srdcem projektu.

                                                    Společnost Wetyzo
                                                    je malá rodinná firma zabývající, dovozem
                                                    surovin, vývojem a výrobou doplňků stravy.
                                                    Firmu vede pan Radek Michalík, kterému záleží
                                                    na tom, aby suroviny obsažené v jeho produktech 
                                                    byly účinné, a nejen proto, že je užívá on sám. 
                                                    Vyznává zodpovědnou péči o klienty
                                                    a přírodu. Spolupracuje s uznávanými
                                                    českými odborníky z řad vědců
                                                    a mediků.

Společnost Hcy Vitality je výhradním
distributorem produktů řady Vitality. 
Pan Zdenek Karafiát má letité zkušenosti
s různými obchodními systémy.
Jeho cílem je spojovat stejně smýšlející lidi
a podílet se na jejich vzdělávání v oblasti
prevence vzniku civilizačních chorob.
Zajišťuje provoz e-shopů, účetní
systém, zpracování objednávek
a telefonickou linku podpory
pro zákazníky i prodejce.



KOSMETIKA

LIFTINGOVÉ SÉRUM
Z OPUNCIE A EXTRAKTY
Liftingové pleťové sérum proti vráskám s výjimečným
hydratačním účinkem.

Kromě hloubkové hydratace sérum pleť 
vypíná a nutí ji produkovat nové
buňky, čímž ji aktivně omlazuje.
S přídavkem rostlinných extraktů
navozuje okamžitý účinek, podobný
botoxu.
Hlavní složkou je opunciový olej. Dále
se v séru nachází extrakty LOOK
a LIFT Oléoactif® a pro posílení účinku
opunciového oleje také SQUALANE
a Bakuchiol.

Použití: Ideální je použití večer po důkladném
vyčištění pleti společně s vaší pokud možno bio
pleťovou kosmetikou. Sérum jemně vmasírujte
do pleti. Vhodné i pro oblast kolem očí.

Vůně liftingového hydratačního pleťového séra
z opuncie je velice příjemná a svěží. Ve vůni můžete
cítit hlavně citrusové tóny, které vás okamžitě přesunou
do léta. Vůně ovšem není nijak výrazná nebo dlouhotrvající,
vytratí se okamžitě po vmasírování séra do pleti.

Co používáním hydratačního séra získáte:
• Hloubkovou hydrataci
• Regeneraci
• Vyhlazení vrásek
• Předcházení stárnutí pleti
• Antioxidační účinky
• Stažení rozšířených pórů
• Sjednocení tónu pleti
• Reaktivace obnovy kožních buněk

Složení: Opuntia Ficus-Indica Seed Oil,
Squalane, Carthamus Tinctorius Seed Oil,
Oleic Acid, Citrus Tangerina Peel Oil,
Terminalia Arjuna Extract, Tocopherol,
Spilanthes Acmella Flower/Leaf/Stem Extract,
Astragalus Membranaceus Root Extract,
Bakuchiol, Lecithin, Ubiquinone,
Limonene, Linalool.



BIO RŮŽOVÁ VODA
Zamilujete si ji jako pleťovou vodu na tonizaci, regeneraci
              či fixaci make-upu.
                      
                         Používá se pro výživné a hydratační masky
                            na obličej a vlasy. Pokožku hydratuje
                                a harmonizuje. Má anti-aging (omlazující)
                                    účinky. 

                                         Také má zklidňující, zchlazující a mírně
                                         antiseptické účinky. Hodí se pro suchou,
                                         citlivou a delikátní pokožku.

                                          Hydroláty, nazývané také jako květová
                                          voda, jsou látky rostlinného původu,
                                          které pro vaši pleť představují pravé
                                          požehnání. Asi nejznámějším
                                          reprezentantem hydrolátů je růžová
                                          voda.

                                          Bio růžová voda hydratuje a zároveň
                                          jemně reguluje tvorbu kožního mazu.
                                          Je velmi hojivá a má čistící účinky.
                                   
                                  Podporují regeneraci fyzickou i psychickou.

KOSMETIKA

BIO RŮŽOVÁ VODA

Přínosy růžové vody:
• Hydratuje a harmonizuje
• Anti-aging (omlazující) efekt
• Zklidňuje, regeneruje a tonizuje
• Příjemná květinová vůně

• Vyrobeno v Česku
• 0% Syntetiky
• 100% čisté
• Sklizeno a destilováno na jednom místě
• Spokojenost zaručena



SÉRUM 7 HA
S BIO KYSELINOU
HYALURONOVOU
A PEPTIDY

KOSMETIKA

Unikátní sérum s kombinací 7 druhů kyseliny hyaluronové, 7 molekulových
hmotností, peptidů a dalších účinných látek. 

Ideální poměr kyseliny hyaluronové v séru zajišťuje vstřebávání kyseliny
jak do hlubších vrstev pokožky, tak i na povrchu, aby byla vaše pleť krásně
hydratovaná. 

Ideální volba proti vráskám, suché pokožce, stařeckým skvrnám a dalším
nepříjemnostem. Sérum se okamžitě vstřebává. Nezanechává po sobě
nepříjemný mastný film.

Sérum aplikujte vždy ráno a večer na odlíčenou a očištěnou pleť.
Sérum jemně vmasírujte na oblast pleti, krku a dekoltu. Pro naprosto
dokonalé výsledky doporučujeme nanášet jemným poklepáváním prstů.
Po aplikaci séra můžete na pleť nanést váš oblíbený hydratační krém.
Sérum skladujte na suchém a tmavém místě při pokojové teplotě.

Český výrobek s nejvyšší možnou koncentrací kyseliny hyaluronové.

Díky čemu si sérum 7 HA zamilujete?
• Vysoká hydratace
• Vyhlazení vrásek
• Zjemnění stařeckých skvrn
• Omezuje tvorbu vrásek
• Zjemňuje pokožku
• Mladistvý vzhled
• Vysoká koncentrace kyseliny hyaluronové
• Podpora tvorby vlastního kolagenu
• Peptidy
• plus další účinné látky



AKNÉ SÉRUM
KOSMETIKA

Unikátní účinné sérum proti akné je přírodní produkt, který obsahuje
pouze organické suroviny. 

Má protizánětlivé účinky, redukuje nadměrnou tvorbu kožního mazu,
eliminuje akné a nedokonalosti pleti, čistí a stahuje rozšířené póry.
Díky regeneračním účinkům a antibakteriálnímu efektu zanechává pleť svěží
a vláčnou. Sérum je vhodné pro ženy i muže s jakýmkoliv typem pleti.
Výsledky jsou viditelné již po první aplikaci.

Akné nebude mít šanci
• Působí antimikrobiálně bez rizika vzniku rezistence
• Pozitivně ovlivňuje funkci mazových žláz
• Zmírňuje zánětlivou reakci a zarudnutí
• Vyrovnává hyperpigmentaci pokožky v důsledku akné
• Má regenerační, protizánětlivé a antibakteriální účinky
• Po nanesení bude vaše pleť krásně jemné, čistá, hebká a svěží
• Dokáže pleť krásně zklidnit, regenerovat, obnovit její rovnováhu 

Další výhody přípravku
• Přírodní produkt, obsahuje organické suroviny
• Sérum je vhodné pro všechny typy pleti
• Viditelné výsledky již po první aplikaci
• Vhodné pro ženy i pro muže

Složení: Organic Yarrow Hydrosol, Niacinamide, Allantoin, Adenosine,
Salix Alba (Willow) Bark Extract, Illicium Verum (Anise) Fruit Extract,
AZELOGLICINA, Alpha-Glucan Oligosaccharide, 
Polylysine, Alpha Bisabolol,
Panthenol, Zinc PCA.

Sérum působí na několika frontách. 
Není to jen regulace kožního mazu, což je 
první krok k tvorbě akné, ale také:
• Protizánětlivé účinky
• Eliminuje akné a nedokonalosti pleti
• Čistí a stahuje rozšířené póry
• Zvláčňuje pokožku
• Má regenerační účinky
• Přináší antibakteriální efekt
• Dokáže krásně zklidnit podrážděnou pokožku
• Chrání kožní mikroflóru
• Zabraňuje zarudnutí kůže
• Má příznivé komedolytické působení



SPRCHOVÉ GELY
Sprchové gely obsahují pouze přírodní mycí složky, které zabraňují
vysoušení vaší pokožky a posilují její přirozený ochranný film a zanechávají
ji krásně hebkou.

Gely jsou dermatologicky testovány a jsou vhodné dokonce i pro velice
citlivou, atopickou či ekzematickou pokožku. Můžete je užívat i k intimní
hygieně. A používat je mohou i ti nejmenší.

Dodávají pokožce hydrataci a zanechávají ji hedvábně jemnou, hladkou
a omlazenou. Gely se během použití mění na bohatou pěnu, která vás zahrne
přikrývkou jemnosti a svěžesti.

KOSMETIKA

SPRCHOVÝ GEL
BRAZILSKÁ PAPAYA
s kyselinou hyaluronovou
a kolagenem

Složení: Aqua, Sodium Cocoamphoacetate, 
Coco-Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, 
Sodium Chloride, Glycerin, Parfum, Citric Acid, 
Sorbitan Sesquicaprylate, Sodium Cocoyl 
Glutamate, Sodium Levulinate, Potassium 
Sorbate, Hydrolyzed Collagen, Magnifera 
Indica Fruit Extract, Sodium Hyaluronate.

SPRCHOVÝ GEL BABY
s kyselinou hyaluronovou
a kolagenem

Složení: Aqua, Sodium Cocoamphoacetate,
Coco-Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, 
Sodium Chloride, Glycerin, Citric Acid, 
Sorbitan Sesquicaprylate, Sodium Cocoyl 
Glutamate, Parfum, Sodium Levulinate, 
Potassium Sorbate, Hydrolyzed Collagen, 
Lilium Candidum Flower Extract, 
Sodium Hyaluronate.



Sprchové gely jsou obohaceny o kyselinu hyaluronovou s nízkomolekulární
hmotností. Kyselina hyaluronová je jednou z hlavních složek mezibuněčné
hmoty. Najdete ji v pojivových, nervových i epiteliálních tkáních.

Její nejdůležitější vlastností je schopnost vázat na sebe vodu a to až 6 litrů
na gram. Díky tomu je považována za skutečně zázračnou zbraň proti stárnutí.
Díky svým vlastnostem zajišťuje pevnost pojivové tkáně a pevný vzhled pleti.

Vlastnosti mycích gelů:
• Dermatologicky testováno • Zvláčňují
• Hydratují • Bohatá pěna
• Zjemňují  • Osvěžující lehké vůně

KOSMETIKA

SPRCHOVÝ GEL
YLANG-YLANG & JASMÍN
s kyselinou hyaluronovou
a kolagenem

Složení: Aqua, Sodium Cocoamphoacetate, 
Coco-Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, 
Sodium Chloride, Glycerin, Citric Acid, Parfum, 
Sorbitan Sesquicaprylate, Sodium Cocoyl 
Glutamate, Sodium Levulinate, Potassium 
Sorbate, Hydrolyzed Collagen, Magnifera 
Indica Fruit Extract, Sodium Hyaluronate.

SPRCHOVÝ GEL
LEVANDULE s kyselinou
hyaluronovou
a kolagenem

Složení: Aqua, Sodium Cocoamphoacetate, 
Coco-Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, 
Sodium Chloride, Sorbitan Sesquicaprylate, 
Glycerin, Lavandula Angustifolia Flower Extract, 
Sodium Cocoyl Glutamate, Sodium Levulinate, 
Lavandula Angustifolia Oil, Potassium Sorbate, 
Citric Acid, Hydrolyzed Collagen, Linalool, 
Sodium Hyaluronate.



PRODUKTŮ VITALITY
ZÁKLADNÍ DÁVKOVÁNÍ

Enzymy Vitality

1-2 x denně
30 minut

před jídlem

Jod Vitality

1-2 x denně
s jídlem

Promikrobiom
Vitality

1-2 x denně
nalačno

pH Vitality

2x 2 lžičky denně
rozmíchat ve vodě,

nalačno

D3+K2 Vitality

1 x denně
s jídlem

Homocystein
Vitality Aloe Vera

1 x denně
nalačno

Homocystein
Vitality s betainem

1 x denně
nalačno

Magnesium
Vitality

1-3 x denně
nalačno

Imune Vitality

1-2 kapsle
2 x denně
nalačno

Zinek Vitality

1-2 kapsle denně
nalačno

Lecithin
Vitality

1 x denně
s jídlem

Kloubvital

2–3 lžičky
rozmíchat ve vodě,

v min. 0,2 dcl

Omega-3
Vitality

8,5 ml denně
= 1 polévková
lžíce s jídlem

http://vitaminyspribehem.cz
S výběrem produktů Vám pomůže
poradce z projektu Vitamíny s příběhem.

C+MED Vitality
1x denně

1/2 odměrky
rozpustit v 1,5 dcl vody

nalačno

Prebio Vitality
2 x denně

2 lžičky
rozmíchat ve vodě,

v min. 1,5 dcl

Kloubvital

1 x denně
po jídle



CENÍK PRODUKTŮ
CENÍK

PRODUKTY CENA

DOPLŇKY STRAVY
Homocystein Vitality+ s betainem (snižovací) 750,- Kč
Homocystein Vitality s aloe vera (preventivní) 750,- Kč
Magnesium Vitality 430,- Kč
Imune Vitality 1.200,- Kč
Mega Lecithin Vitality 260,- Kč
D3 + K2 Vitality 280,- Kč
Jód Vitality 280,- Kč
pH Vitality 450,- Kč
Enzymy Vitality 680,- Kč
ProMikrobiom Vitality 650,- Kč
Zinek Vitality 280,- Kč
Omega 3 Vitality 620,- Kč
Balíček Omega 3 Vitality (4 ks) 2.200,- Kč
Kloubvital 850,- Kč
Balíček Kloubvital (3 ks) 2.250,- Kč
Test Omega-3 Index Complete 2.200,- Kč
Prebio Vitality 660,- Kč
C + Med Vitality 370,- Kč
Vitamín A Vitality 280,- Kč
Beauty drink (1 měsíc) 850,- Kč

KOSMETIKA
Liftingové sérum z opuncie a extrakty 590,- Kč
BIO Růžová voda 290,- Kč
Sérum 7 HA s BIO kyselinou hyaluronovou a peptidy 690,- Kč
Akné sérum 500,- Kč
Sprchový gel BABY s kyselinou hyaluronovou a kolagenem 290,- Kč
Sprchový gel BRAZILSKÁ PAPAYA
s kyselinou hyaluronovou a kolagenem 290,- Kč
Sprchový gel LEVANDULE
s kyselinou hyaluronovou a kolagenem 290,- Kč
Sprchový gel YLANG-YLANG & JASMÍN
s kyselinou hyaluronovou a kolagenem 290,- Kč



www.hcy-vitality.cz


