K AT AL O G
produktů
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.

VÝHODY PRODUKTŮ VITALITY
• 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 pouze organické formy
vitamínů a minerálů.
• Vitamíny a minerály jsou v produktech ve vyvážené kombinaci.
• 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.

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

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

HOMOCYSTEIN VITALITY
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 + adenosylkobalamin).
Ty přispívají k normálnímu metabolismu
homocysteinu.
Metafolin, methylkobalamin a adenosylkobalamin,
bioaktivní formy B9 a B12, jsou lidským organismem
lépe vstřebatelné. 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.

HOMOCYSTEIN VITALITY S ALOE VERA
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
a adenosylkobalamin), vitamín B7 (biotin), aloe Vera.

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

B1
B2
B3

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

B7
B9
B12

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

PŘIROZENÉ JE BÝT ZDRAVÝ A CÍTIT SE DOBŘE
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

IMUNE VITALITY
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 důležité látky. Udržujte svůj imunitní systém
vyvážený a v dobré kondici.
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 – hydroxypropylmethylcelulóza, extrakt lesklohorka 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.

MAGNESIUM VITALITY
Využitelnost až 80% bez nežádoucích vedlejších účinků.
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 metabolismus 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, hydroxypropylmethylcelulóza – obal kapsle.

MEGA LECITHIN VITALITY
Mega Lecithin Vitality je doplňek stravy, který je výjimečný tím,
že obsahuje Non–GMO soju.

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.

MEGA LECITHIN VITALITY
Doporučené dávkování:
Doporučená denní dávka
1–2 tobolky denně.
Vždy tobolku zapíjíme vodou.
Složení:
Lecitin ze soji bez genetické
modiﬁkace, tobolka: glycerin,
želatina.

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.

ZINEK VITALITY
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 metabolismu 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.

JOD VITALITY
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 metabolismus. 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.

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

D3 + K2 VITALITY
Vyladěný poměr vitamínu D a K pro ochranu organizmu.
Tyto dva vitamíny spolupracují velice úzce v obraně organismu 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.

Vyšetření krve na obsah vitamínu D a konzultaci objednávejte na:
vitaminyspribehem.cz

pH VITALITY
pH Vitality je produkt pro přípravu nápoje, který pomáhá udržet
acidobazickou rovnováhu organismu.
Mírně zásadité prostředí nedovolí rozmnožování patologických organismů,
užívání zásadotvorných minerálů je proto velice dobrý způsob, jak zachovat zdraví.
pH Vitality obsahuje vápník, hořčík, draslík, mangan, bor, 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.
Bor váže vápník, pomáhá vstřebávání vápníku. Tato vlastnost boru je důležitá
pro seniory a ženy po přechodu, které nejvíce trpí osteoporózou. Bor 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, protispékavá látka uličitan hořečnatý, přírodní citronové
aroma, laktát chromitý, bór glycinát, sladidlo steviol
glykosidy – extrakt stevia rebaudiana, barvivo
kurkumin, glukonát manganatý, aloe vera.

COLOSTRUM VITALITY
Colostrum Vitality je produkt, který obsahuje šetrně zpracované
kravské (bovinní) mateřské mléko.
Colostrum produkují savci, tedy i člověk. Je to mateřské mléko, které se tvoří během
prvních hodin po porodu. Příroda tak vymyslela skvěle vyvážený a vysoce
koncentrovaný koktejl účinných látek, které pomáhají přežít právě narozenému
mláděti.
Člověku kravské colostrum pomáhá
s modulací imunity. Tělo se pak
dokáže lépe ubránit virům,
bakteriím a plísním.
Pomáhá stavět a obnovovat
kosti, svaly, nervy a pojivové
tkáně.
Je vhodné ho užívat také
na prevenci pooperačních
zánětlivých stavů.

Užívejte denně Colostrum
Vitality.

COLOSTRUM VITALITY
Doporučené dávkování:
Doporučená denní dávka
Dospělí: 1–2 tobolky 2x denně.
Děti od 3 let: 1 tobolka 1–2x denně.
Při viróze či nachlazení lze dávky navýšit.
Vždy tobolku zapíjíme vodou.
Složení:
Bovinní Colostrum IgG 40 (první mateřské
kravské mléko lyoﬁlizované), želatina – obal kapsle,
protispékavá látka oxid křemičitý.

ENZYMY VITALITY
V našem těle je přes 3 000 různých enzymů a každý z nich má svou
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 takhle pracně
zbavíme, musíme si pracně vytvořit ty samé.
Ubereme si spoustu důležitých vitamínů a minerálů,
se kterými naše tělo počítá někde jinde.
Enzymy štěpí, urychlují, zpomalují, aktivují, deaktivují…
Jen tak pro představu pár těch trávicích: lipáza
štěpí tuky, amyláza škroby, celuláza vlákniny,
legumáza luštěniny, laktáza mléčné cukry
a bílkoviny štěpí proteázy a těch je moc.
Nedostatek enzymů postupně způsobuje
narušení veškerých životních funkcí – trávení,
dýchání, pohyb...
Je tedy zřejmé, že jejich vysokou 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.
Život je řízené vzájemné působení všech procesů,
které vykonávají enzymy. Užívejte denně Enzymy Vitality.

PH 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.

PROMIKROBIOM VITALITY
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 novorozenců, 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.

Užívejte denně Promikrobiom 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.

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

B17 VITALITY
Vitamín B17 je ve vodě rozpustná látka.
Je obsažen ve více než 1 200 druzích rostlin z nichž velká část je jedlých.
Nejvyšší koncentrace vitamínu B17 je obsažená v jádrech pecek běžných druhů
ovoce jako jsou meruňky, broskve, švestky, třešně, višně, ringle, špendlíky,
jablka a mnoho dalších.
Vitamín B17 je taktéž nazýván laetril, amygdalin či
nitrilosid. Molekula B17 obsahuje dvě jednotky
glukózy, jednu molekulu benzaldehydu a jednu
molekulu kyanidu, vše pevně spojeno.
Více o fungování a prospěšnosti vitamínu B17
pro lidský organismus najdete v knize
„Svět bez rakoviny – příběh vitamínu B17,
Edward Griﬃn, Mladá fronta, 2011, 378s.“
V 1 tobolce je
50 mg čistého
98% amygdalinu.

B17 VITALITY
Doporučené dávkování:
1 tobolka denně.
Vždy tobolku dobře zapijíme vodou.
Složení:
inulin, amygdalin (B17 – 98%),
obal kapsle – hydroxypropylmethylcelulóza.

OMEGA-3 VITALITY
Omega-3 Vitality je vyvážená kombinace vysoce kvalitního
triglyceridového rybího oleje a extra panenského olivového oleje
s vysokým obsahem polyfenolů. Díky příjemné citrónové chuti
je pravidelná konzumace rybího oleje opravdovým zážitkem.
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 rybích olejů s triglyceridy, olivový olej
lisovaný za studena, směs tokoferolů,
přírodní aroma citron.

C+MED VITALITY
C+Med Vitality je unikátní kombinace vitamínu C ve formě
L-askorbátu vápenatého, kyseliny L-askorbové a jedinečného manuka
medu. Tuto synergii látek podtrhuje ještě šípek a citrusové
bioﬂavonoidy, které umocňují vstřebávání a účinek vitamínu C.
Vitamín C patří mezi jeden z nejdůležitějších vitamínů v našem těle. Je rozpůstný
ve vodě, proto ho užívejte nalačno. Má antioxidační účinky, podílí se na tvorbě
hormonů, snižuje hladinu cholesterolu, je nezbytný pro svaly, kosti, cévy i kůži.
Jeho nejlepším zdrojem je čerstvé ovoce a zelenina. Jeho nedostatek doporučují
nutriční specialisté pravidelně doplňovat pomocí potravinových doplňků.
A o manuka medu jste ještě neslyšeli? Manuka med vyrábí včely sbírající nektar
z křovin manuka. Jedná se o vzácný a jedinečný med, který se vyrábí jen několik
týdnů během roku, když manuka keře kvetou.
Manuka, balmín košťatý neboli novozélandský čajovník je dřevina typická
pro Nový Zéland. Manuka med má velmi vysokou antibakteriální a protizánětlivou
účinnost, kterou nemá žádný jiný druh medu. O těchto vlastnotech věděli
už původní obyvatelé Nového Zélandu Maorové.
Účinky medu: je zvláště účinný při oslabené imunitě, má protizánětlivé účinky,
napomáhá při špatném trávení, pozitivně ovlivňuje obranné mechanismy těla
nacházející se ve střevech a zvyšuje počet probiotických (prospěšných) střevních bakterií,
působí antimikrobiálně účinky – působí na většinu bakterií, podpůrný při hojení ran
a popálenin (v roce 2004 mu Britská státní zdravotnická agentura udělila licenci
pro lékařské použití při léčbě ran), příznivě působí na pokožku a vlasy (hydratuje,
zvláčňuje a omlazuje), podpůrný při léčbě ekzému, dermatitidy, akné.
Pozitivní zkušenosti mají také lidé při opakujících se herpetických infekcích
a kvasinkových infekcích, možný pozitivní efekt při léčbě astmatu a alergiích
podpůrný při léčbě dekubitů a bércových vředů.

PH 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.

TEST OMEGA-3
INDEX COMPLETE
Test Omega-3 Index Complete zahrnuje:
Index Omega-3, Index Omega 6: Omega 3, Nasycené tuky,
Mononenasycené tuky, Transmastné kyseliny
Z čeho jsou vaše buňky?
Vaše buňky jsou tvořeny tuky a to je dobrá věc! Pomocí testu Quant Omega-3
Index Complete zjistíte, jaké tuky tvoří vaše buňky. Civilizační choroby mají
často svůj původ v konzumaci nezdravých tuků a v důsledku toho vzniklém
chronickém zánětu. Příčinou zánětu často bývá špatný poměr Omega 6: Omega 3
a v nízké hladině Omega 3 v buňkách. Omega 3 mastné kyseliny působí
protizánětlivě, Omega 6 naopak proces zánětu podporují. Omega 3 jsou esenciální
živiny, tělo si je neumí vyrobit, proto správného poměru Omega 6: Omega 3
docílíte jistě a nejjednodušeji konzumací kvalitního rybího oleje s polyfenoly.
Strava ale není jediná věc, která určuje hladinu vašich mastných kyselin v krvi.
Určitou roli hraje také metabolismus, genetika, pohlaví, váha, věk a další faktory
životního stylu.
„Udržíte-li trvale poměr Omega 6: Omega 3 na hodnotě 4:1 a níže, snižujete riziko
předčasného úmrtí o 70–80%.“
Jak to funguje
Jedná se o jednoduchý test ze suché kapky krve. Není nutný žádný odběr krve
v laboratoři. Svůj vzorek snadno připravíte doma a zašlete v odpovědní obálce
do laboratoře. Všechny přijaté vzorky jsou zpracovávány v centrální laboratoři
s certiﬁkací CLIA. Stejná standardizovaná a ověřená metodika zpracování vzorků
byla použita ve více než 200 výzkumných studiích. Quantum test je schválený
výrobek pro „in vitro“ diagnostiku odebrání krevního vzorku v domácích podmínkách.
Jedná se o krevní test prováděný metodou suché krevní kapky (DBS), který
poskytuje přesné údaje o hladině mastných kyselin a s tím související složení
tuků v potravě.

TEST OMEGA-3 INDEX COMPLETE

ZÁKLADNÍ DÁVKOVÁNÍ

Jod Vitality
1-2 x denně
s jídlem

D3+K2 Vitality
1 x denně
s jídlem

Promikrobiom
Vitality

pH Vitality

1-2 x denně
nalačno

2x 2 lžičky denně
rozmíchat ve vodě,
nalačno

Magnesium
Vitality

Zinek Vitality

1-3 x denně
nalačno

Omega-3
Vitality

8,5 ml denně
= jedna polévková lžíce
s jídlem

1-2 kapsle denně
nalačno

PH Vitality

1x denně 1/2 odměrky
rozpustit v 1,5 dcl vody a vypít
nalačno

S výběrem produktů Vám pomůže poradce z projektu
Vitamíny s příběhem.

PRODUKTŮ VITALITY

Enzymy Vitality
1-2 x denně
30 minut
před jídlem

Homocystein
Vitality Aloe Vera
1 x denně
nalačno

Lecithin
Vitality

Colostrum
Vitality

Imune Vitality

B17 Vitality

1-2 kapsle 2 x denně
nalačno

1 x denně
nalačno

1 x denně
s jídlem

Homocystein
Vitality s betainem
1 x denně
nalačno

2-4 x denně
nalačno

http://vitaminyspribehem.cz

CENÍK PRODUKTŮ
PRODUKTY
Homocystein Vitality+ s betainem (snižovací)
Homocystein Vitality s aloe vera (preventivní)
Magnesium Vitality
Imune Vitality
Mega Lecithin Vitality
D3 + K2 Vitality
Jód Vitality
Colostrum Vitality
Enzymy Vitality
ProMikrobiom Vitality
Zinek Vitality
B17 Vitality
Omega 3 Vitality
Balíček Omega 3 Vitality (4 ks)
C + Med Vitality
Test Omega-3 Index Complete

CENA
750,- Kč
750,- Kč
430,- Kč
1.200,- Kč
250,- Kč
280,- Kč
280,- Kč
440,- Kč
680,- Kč
650,- Kč
280,- Kč
520,- Kč
620,- Kč
2.200,- Kč
550,- Kč
2.200,- Kč

KDO JSME?
Projekt Vitamíny s příběhem

(www.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 Verde Beitlová, inspirátorka
na cestě ke zdraví, je srdcem projektu.

MGR. MICHAELA

VERDE BEITLOVÁ

Motto: Hledám způsoby,
jak věci zrealizovat,
nikoliv důvody proč to nejde

Společnost Wetyzo

RADEK

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.

MICHALÍK

Motto: Mám rád pocit,
když výsledek stojí
za to

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.

ZDENEK

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

KARAFIÁT

Motto: Pojďme dělat
svět zdravější,
společně to dokážeme...

ZVEME VÁS DO ČLENSKÉHO

VITALITY KLUBU
STAŇTE SE FANOUŠKY
PRODUKTŮ VITALITY,
ZÍSKÁTE ZA TO:

– Trvalou slevu na vlastní nákup zboží
– Informace ze světa zdraví
– Sdílením stránek, článků, videí, získáváte odměny,
kterými si můžete produkty
ještě více zlevnit

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

A PŘIPOJTE SE K NÁM! JE TO RYCHLÉ
A JEDNODUCHÉ.
Na adrese http://www.hcy-vitality.cz/registrace/
uveďte požadované údaje a formulář odešlete.

Členství ve Vitality klubu je zdarma a ze členství
nevyplývají žádné povinnosti odběru.

CENÍK PRO ČLENY
CENÍK VÝROBKŮ PRO ČLENY

ODMĚNA Z NÁKUPŮ

název výrobku Vaše nákupní cena prodejní cena přes link Vámi registrovaných členů
Hcy – betain
Hcy – aloe
Magnesium
Imune
Lecithin
D3 + K2
Jód
Colostrum
pH Vitality
Enzymy
ProMikrobiom
Zinek
B 17
Omega 3
Omega 3 balíček
C + Med
Test Omega

690,- Kč
690,- Kč
395,60 Kč
1 080,- Kč
237,51 Kč
266,- Kč
266,- Kč
418,- Kč
423,- Kč
646,- Kč
623,99 Kč
266,- Kč
494,- Kč
589,- Kč
2 090,- Kč
522,22 Kč
1 899,06 Kč

750,- Kč
750,- Kč
430,- Kč
1 200,- Kč
250,01 Kč
280,- Kč
280,- Kč
440,- Kč
450,- Kč
680,- Kč
649,99 Kč
280,- Kč
520,- Kč
620,- Kč
2 200,- Kč
549,70 Kč
2 200,02 Kč

60 b.
60 b.
34 b.
120 b.
12 b.
14 b.
14 b.
22 b.
27 b.
34 b.
26 b.
14 b.
26 b.
31 b.
110 b.
27 b.
250 b.

80 b.
80 b.
40 b.
160 b.
40 b.
46 b.
46 b.
56 b.
68 b.
105 b.
100 b.
46 b.
86 b.
105 b.
355 b.
85 b.
155 b.
1 bod = 1,- Kč

KATALOG
produktů Vitality

Partner:

Kontakt na Vašeho poradce:

Přihlašovací údaje:
ID:
Heslo:

